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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Антропологічний підхід у ХХ столітті 

відкрив нові можливості в оцінці вже узвичаєного та розширив свій інструментарій 

на матеріалі культурних явищ, серед яких особливо вдячним є фольклор. 

Український історичний фольклор періоду двох світових війн – це особливий, по-

своєму унікальний пласт вербальної народної творчості, який десятиліттями 

виконує дуже важливі культурно-символічні функції, реалізує мистецькі та 

соціальні запити. Останні вписуються в параметри новочасних світових тенденцій 

антропологічного розуміння фольклору як одного зі способів осмислення 

травматичного досвіду, коли колективне пережиття жахливого перетворюється у 

мистецтво (Я. Гайдук-Ніяковська, Н. Кононенко).  

Від другої половини ХХ ст. у європейській фольклористиці панує думка про 

те, що фольклор є дієвим інструментом для виявлення, пояснення й утвердження 

незникомих культурних особливостей, етнічних різниць, а також широкою 

панорамою демонстрації політичної історії й національних ідентичностей (Д. Бен-

Амос, Р. Бендікс, А. Бріньюлф, Г. Сіл, П. Хакаміес). Окрім того, народна творчість 

історичного змісту постає як механізм суспільної, зокрема етнічної, комунікації, 

який збалансовує особистісну екзистенцію та громадянську позицію людини з 

усталеними колективними практиками виживання та морально-ціннісними 

парадигмами. У фольклорі найяскравіше відображено драми «усякої неволі» 

(М. Драгоманов), якої зазнавали і якій протистояли українці у своїй тисячолітній 

історії, а найбільше – у «кривавому» ХХ столітті. Його значущі події: Велика війна 

(1914–1918), українсько-польська та українсько-більшовицька війни (1918–1921), 

Голодомори (1921, 1932–1933, 1947), Друга світова війна (1939–1945), 

багаторазові насильницькі виселення за межі ойкумени, породжені 

колективізацією, повоєнними територіальними перерозподілами, депортаціями 

1939–1947 років. 

«Червоне століття» увійшло у світову історію як один із найважчих 

емоційних періодів, викликаних запеклою боротьбою між імперіями. Велика 

частка того трагічного досвіду, якого зазнали європейці внаслідок нищівних 

світових війн, а також тягар кризового стану буття припали на долю і свідомість 

українського народу. Сьогодні, коли суспільство вилущує свою громадянськість із 

міцних лабетів колоніалізму, а серед викликів – нове потрясіння російсько-

української «гібридної» війни, є необхідність дослідити національний фольклор з 

погляду його продуктивного когнітивного значення, коли в знакових словах 

закарбовано практичний досвід народу та його морально-соціальні імперативи.  

У центрі складних суспільно-історичних процесів стоїть людина, яка була й 

залишається творцем, носієм, ретранслятором не тільки нових, а й класичних 

фольклорних явищ. Через них проступають закони світотворення та світопізнання, 

зокрема у час воєнний та поствоєнний. Такі культурні універсалії конститутивно 

об’єктивізуються в словах-концептах. Вивчення багатошарових семантичних 

полів знакових фактів мови, що функціонують у структурі фольклорних текстів та 

в контекстуальному полі, є важливим та актуальним.  
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Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 

Проблематика дисертації відповідає науково-дослідницькому спрямуванню, 

визначеному науковими темами двох підрозділів Інституту народознавства НАН 

України, зокрема відділу фольклористики: «Проблеми історико- та 

лінгвофольклористичних досліджень в Україні» (2013–2017 рр., номер державної 

реєстрації 0113U002233), «Фольклор національно-визвольних змагань та Руху 

Опору українців 1940–1960-х років» (2018–2022 рр., 0113U002233) та відділу 

соціальної антропології: «Динаміка соціокультурних процесів: трансформація 

цінностей, ідентичностей і практик» (2017–2021 рр., 0117U000678). 

Мета – дослідити драматичне буття української людини особливого 

історичного періоду, яке окреслено й визначено двома світовими війнами та 

оприявлено через фольклорні концепти «Війна», «Молитва», «Смерть», «Ворог», 

«Мати», «Туга», «Сум – Радість», «Страх», «Дім», «Могила», «Неволя», 

«Україна». Реалізація цієї мети передбачає виконання низки завдань: 

– виявити, верифікувати та систематизувати джерела, здійснити додаткові 

польові обстеження, увести в науковий обіг малодоступний чи невідомий 

фольклорний та архівний матеріал, який репрезентує фольклорну картину ХХ ст.; 

– дати критичну оцінку науковим працям, які інтерпретують указаний 

фольклорний матеріал, простеживши історію збирання та актуальний стан 

вивчення творів, що відображають події періоду двох світових війн;  

– обґрунтувати теоретико-методологічні засади дослідження; визначити 

поняття «фольклорний концепт», який є мовновиражальним інструментом 

драматичного буття етносу; виявити тенденції сучасних гуманітарних наук у 

вивченні колективно-історичного досвіду та універсальних кодів культури;  

– з’ясувати основні концептуальні форми презентації досвіду Першої і 

Другої світових війн, Голодомору та депортацій, вказавши на жанрові, регіональні, 

тематичні пріоритети усних текстів; 

– систематизувати мотивеми й мотиви, які стосуються провідних 

драматично-екзистенційних категорій (смерть, радість, туга, страх); укласти 

покажчик, на підставі якого обґрунтувати потребу зведеного комплексу 

фольклорної інформації, що відображатиме етноментальні риси українського 

народу; 

– окреслити концептуальне поле понять ВІЙНА ‒ МИР, здійснивши 

семантико-структурний аналіз відповідних базових констант, які формують 

національну картину світу;  

– дослідити динаміку дихотомій: життя / смерть; любов / ненависть; доля / 

недоля, свобода / неволя; батьківщина / чужина, що оприявнюються через 

універсальний концепт СМЕРТЬ, а також просторові категорії, марковані через 

концепти НЕВОЛЯ, МОГИЛА, УКРАЇНА;  

– розкрити особливості відображення опозицій свій / чужий / інший, людина 

/ нелюд, зло / добро та їхню роль у конструюванні персонажних концептів МАТИ, 

ВОРОГ;  

– здійснити семантико-структурний аналіз образів, що відображають 

сферу фольклорного простору (концепт ДІМ); з’ясувати роль ландшафтних, 
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архітектурних об’єктів у формуванні історичної пам’яті та способи їхнього 

утримання в усній культурі (на прикладі образу «стрілецька могила»); 

– визначити способи вербалізації у фольклорі посттравматичного синдрому 

на основі концептів СУМ ‒ РАДІСТЬ, ТУГА, СТРАХ; простежити вербалізацію 

деструктивних змін буття в мотивах «самотності», «голоду», «болю», «втрачених 

літ», «страждання» та способи подолання негативного досвіду через страшне / 

смішне;  

– довести смислогенеративну здатність фольклорних концептів бути 

важливим когнітивним джерелом для формування / вивчення суспільно-історичної 

свідомості українського народу та феноменології традиції; з’ясувати їхню роль у 

моделюванні історичної пам’яті, що має значення для продовження етнобуття.  

Об’єктом дослідження є три типи текстів: 1) твори класичних фольклорних 

жанрів (необрядові ліричні та ліро-епічні пісні, паремії, епічні твори історичного 

змісту (думи, історико-героїчні перекази й легенди з етіологічними та 

топонімними мотивами, політичні анекдоти), у яких описано чи зрефлектовано 

драматичні події двох світових війн, трагічні етапи Голодомору 1932–1933 років, 

національно-визвольної боротьби міжвоєнного періоду та депортаційно-

виселенські акції 1944–1947 років; 2) «широкоформатні» тексти перехідного 

типу з ознаками індивідуально-фольклорної інтерференції, у композиції яких, як 

правило, синтезовано елементи різних жанрів: усні автобіографічні оповідання у 

формі меморатів і фабулатів, самодіяльні віршовані листи, пісні-послання, сучасні 

усні перекази з історії села про «війну», про «голодовку», «про виселення», що 

найкраще фокусують колективні ідентифікації, суспільно-громадські та 

індивідуальні цінності, звичаєві норми та народні стереотипи; 3) коментарі 

виконавців, що відображають кризовий досвід етносу й полегшують розуміння 

контексту постання та побутування фольклорного тексту як складного 

виконавського утворення.  

Предмет дослідження – фольклорні концепти, у яких кодовано наскрізні 

символічні структури ментальності, що проходять через увесь масив української 

національної культури; семантико-структурні моделі, спільні для усної оповідної 

та пісенної традицій, у яких відображено онтологічні домінанти етносу. 

Джерельна база – близько тисячі пісенних і прозових текстів усної народної 

творчості, які записано в польових умовах під час двох світових війн та після них, 

а також матеріали власних теренових досліджень авторки, зібрані упродовж 1992–

2018 рр. на Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Закарпатті, 

Чернівеччині, Вінниччині, Хмельниччині під час 12-ти експедицій. Матеріали 

інших регіонів почерпнуто з академічних збірників та регіональних видань, 

приватних зібрань та фондів шести державних архівів (Архів Інституту 

народознавства НАН України, Науковий архів фондів рукописів та фонозаписів 

Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського 

НАН України, Центральний державний архів вищих органів влади та управління 

України у Києві, Центральний державний історичний архів у Львові, Відділ 

рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника) 

та Відділу рукописів Національної бібліотеки у Варшаві (Польща). Доповнюють 
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джерела періодика, щоденники, листи, автобіографічні спогади, які увійшли до 

зібрань довідкової, науково-джерельної та мемуарної літератури. 

Теоретико-методологічну основу становлять фундаментальні положення 

праць українських народознавців XIX ст. – початку ХХ ст. (В. Гнатюк, 

М. Драгоманов, П. Куліш, М. Максимович, О. Потебня, І. Франко), фольклористів 

другої половини ХХ ст. (С. Грица, В. Давидюк, І. Денисюк, Р. Кирчів, 

С. Мишанич, М. Дмитренко, В. Сокіл, Н. Шумада), зарубіжних дослідників другої 

половини ХХ ст. (М. Бахтін, Л. Гонко, А. Дандес, Г. Мальцев, Б. Путілов, 

С. Томпсон, К. Чистов та ін.), у яких визначено критерії для синтезу 

фольклористично-історичних, фольклористично-психологічних та філософських 

підходів. Враховано сучасний світовий досвід вивчення фольклору як культурної 

спадщини та форми капіталізації історичного минулого в комунікативному 

повсякденні (Р. Бендікс, Й. Луґовська, С. Неклюдов, Д. Сімонідес та ін.).  

Розуміння національної специфіки української усної словесності як форми 

народного досвіду, знань, що виявляються в морально-етичному, світоглядному 

ракурсі драматизму й трагізму буття, а також еволюцію міфоархетипів у сучасному 

інтелектуально-свідомісному контексті фольклору простежено з урахуванням 

концепцій низки монографій початку 2000-х рр. (О. Бріцина, В. Буряк, Я. Гарасим, 

О. Гінда, І. Грищенко, О. Івановська, В. Івашків, Л. Копаниця, О. Лабащук, 

Н. Лисюк, О. Микитенко, Л. Мушкетик, І. Павленко, Н. Пастух, С. Пилипчук, 

Ж. Янковська, Н. Ярмоленко та ін.), а також студій, які вивчають суспільно-

історичний, політичний фольклор у призмі (авто)біографічних оповідей 

(Л. Іваннікова, І. Коваль-Фучило, О. Харчишин, Т. Шевчук та ін.). Синтеза всіх 

цих досліджень, а також сеанси живого спілкування з носіями фольклорної 

традиції «у полі» дозволили обґрунтувати доцільність концептуального підходу 

під час вивчення народної творчості історичного змісту ХХ – початку ХХI cт. 

Основою для осмислення символічних та культурних кодів, підґрунтям яких 

є етнологічні й міфо-фольклорні універсалії, виражені в текстах через знаки, 

послугували праці семіотиків, антропологів, етнологів, мовознавців, особливо 

етнолінгвістів (О. Бєлова, Є  Бартмінський, В. Жайворонок, В. Кононенко, 

С. Толстая та ін.), наукова стратегія яких полягала передусім у розумінні мови й 

мовлення як способу вираження національної культури, індивідуального буття, 

людських емоцій та дій. Вагомим доповненням концептуальної рамки дослідження 

стали праці з наратології, герментевтики, корисні для дослідження будови усних 

наративів, у структурі яких формуються чи функціонують фольклорні твори. 

Історичні, а головно усноісторичні дослідження (Б. Аллен, Г. Грінченко, О. Кісь, 

Т. Пастушенко та ін.) визначили орієнтири в баченні цілості історичного процесу 

та особливостей жіночого, чоловічого, дитячого досвідів війн. Робота опирається 

також на засади філософсько-культурологічних праць, у яких порушено 

проблематику сенсів духовного буття, свободи, фізичної природи людини, її 

свідомості та пам’яті (Арістотель, М. Монтень, С. К’єркегор, К. Ясперс, К. Юнг, 

Л. Вітгенштайн, М. Гальбвакас, М. Еліаде, Д. Чижевський, В. Янів, В. Франкл, 

С. Кримський та ін.). 

Методи дослідження. Методологічні засади праці ґрунтуються на 

принципах історизму, системності, повторюваності, трансмісійності, 
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когнітивності, усності, інтертекстуальності фольклору, з урахуванням його 

стадіальної та парадигматичної природи, регіональної специфіки, комунікативної 

заданості. Комплексний підхід до аналізу фольклорних текстів здійснено на основі 

використання структурно-семантичного, структурно-семіотичного, історико-

типологічного, історико-хронологічного, порівняльно-типологічного, 

концептуального, статистичного, класифікаційного методів. Застосування 

загальнонаукових, суто фольклористичних та інших методів обґрунтовує 

міждисциплінарний підхід, який сприяє новому прочитанню фольклорних творів. 

Обраний інструментарій дозволив розширити антропоцентричний вектор 

вивчення народної творчості ХХ ст. та глибше проникнути в розуміння її 

генетичного зв’язку з художньою літературою, історією, етнопсихологією та 

філософією. 

Наукова новизна отриманих результатів. У роботі вперше: 

– уведено в науковий обіг маловідомі чи недостатньо досліджені архівні 

джерела, фольклорні матеріали з воєнного та міжвоєнного періодів;  

– розроблено й застосовано нову модель антропологічного підходу до аналізу 

фольклору історичного змісту на основі категорії «концепт»; 

– обґрунтовано застосування терміна «фольклорний концепт», подано його 

визначення, запропоновано методику виділення на основі покажчика мотивів;  

– запропоновано авторську методику упорядкування мотивемно-мотивного 

покажчика пісенних творів, на основі якого з урахуванням покажчиків прози 

з’явилася можливість системно описати структури фольклору; 

– представлено різножанрові явища українського необрядового фольклору як 

єдиний культурний текст, свідомісно-інформативну й текстову цілість;  

– виокремлено 12 фольклорних концептів, які функціонують на макро- та 

мікрорівнях текстів різних жанрових типів;  

– визначено символічні топоси опозиції «свій ‒ чужий» у семантичному полі 

концепту «дім», що у фольклорній свідомості українців функціонує в параметрах 

трійці образів «хата ‒ село ‒ церква».  

Уточнено: 

– жанровий склад та мотивемно-мотивну парадигму фольклорних новотворів 

першої половини ХХ ст., які є зводом суспільно значущої інформації про «світову 

війну», «голодомор», «виселення» та способом вираження травматичних досвідів 

буття етносу; 

– твердження, що фольклор є компенсаторним механізмом подолання травм 

минулого та однією з форм їхнього образного представлення;  

Подальший розвиток отримали: 

– дослідження семантики давніх фольклорних образів: «ворог», «мати», 

«неволя», «могила», «Україна», – у яких простежується динаміка розвитку та 

регіональна специфіка національної традиції;  

– характеристика універсального концепту «смерть» у рецепції трьох 

семантичних складових, які співдіють у поетичній структурі української традиції;  

– аналітичні оцінки категорій фольклорного хронотопу, маркованих стійкими 

опозиціями: тут / там, початок / кінець, тоді / тепер; 
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– твердження, що фольклорні тексти є способом відображення фольклорної 

свідомості, джерелом пізнання народних засад буття й моралі, які виявляються 

через концепти як постійні знаки колективної та індивідуальної пам’яті. 

Науково-практичне значення отриманих результатів. Обраний ракурс 

дослідження дозволяє застосовувати комплексний підхід до вивчення синхронної 

та діахронної динаміки різних груп фольклорних творів і текстів з ознаками 

фольклорності, які можуть слугувати об’єктом наукової компетенції не тільки 

фольклористики, але також етнології, новітньої історії України, усної історії, 

історії тоталітаризму, культурології. Положення й висновки роботи будуть корисні 

в діяльності громадських просвітницьких, військових та політичних організацій 

для глибшого розуміння ментальних й етнопсихологічних характеристик 

українського народу та вироблення стратегії успішних державотворчих політик. 

Фактичний матеріал можна використати під час викладання загальних курсів та 

спецкурсів з антропології фольклору, етнопоетики, національної специфіки 

українського фольклору, у підготовці музейних експозицій.  

Апробація роботи. Дисертацію (монографію) обговорено на розширеному 

засіданні відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України 

та кафедри української фольклористики імені Ф. Колесси Львівського 

національного університету імені І. Франка (протокол № 5 від 21 травня 2019 р.). 

Теоретичні положення та висновки роботи оприлюднено на 62 міжнародних, 

всеукраїнських наукових конференціях, симпозіумах: «Усна історія в сучасних 

соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень» (Харків, 2006); 

«Україна: пам’ять, суб’єктивність, ідентичність» (Варшава, 2007); «Традиційна 

культура в умовах глобалізації: проблема збереження і оновлення етнічно-

культурної спадщини» (Харків, 2008); «Українське народознавство на початку ХХI 

ст. (теорія, методи та тенденції розвитку)» (Київ, 2008); «Antropologia pogranicza 

Polsko-Ukraińskiego» (Варшава, 2009); «Народна творчість українців у просторі і 

часі» (Луцьк, 2010); «Минуле як об’єкт гуманітарного пізнання: до 125-річчя 

Макса Фасмера» (Тернопіль, 2011); «Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini – historia, 

współczesność, kultura materialna i duchowa» (Слупськ, Польща, 2011, 2015; 

Свидник, Словаччина, 2013; Стара Лєсна, Словаччина, 2017); «Одеські 

етнографічні читання: локальна та регіональна специфіка традиційної культури» 

(Одеса – Тульча, Румунія, 2013); «Прагматика наративу: когнітивно-поетологічні 

аспекти» (Тернопіль, 2014); «Движение и пространство в славянските езици, 

литератури и культури» (Софія, Болгарія, 2014); «Perspektywy przyszłości: wczoraj 

i dziś» (Варшава, 2014); «Why folkloristics?» (Вісбю, Швеція, 2015); «Українська 

професійна етнокультура: нові ракурси дослідження, інтеграція в світовий 

цивілізаційний процес» (Київ, 2012); «Велика війна – велика трансформація: 

українські землі під час Першої світової війни у порівняльному контексті» (Львів, 

2014); «Суспільні злами і поворотні моменти: макроподії крізь призму 

автобіографічної розповіді» (Львів, 2014); «Усна історія як важлива складова 

краєзнавчої діяльності» (Вінниця, 2014); «Микола Мушинка: портрет на тлі доби» 

(Ужгород, 2016); «Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі» 

(Мелітополь, 2016); «Іван Франко: Я єсть пролог… (до 160-річчя від дня 

народження)» (Львів, 2016); «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» 
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(Мюнхен, 2016); IX Міжнародний конгрес україністів (Київ, 2018); «Українська 

філологія: школи, постаті, проблеми», до 170-річчя кафедри української 

словесності (Львів, 2018); Всеукраїнські наукові фольклористичні читання, 

присвячені пам’яті професора Лідії Дунаєвської (Київ, 2010, 2012, 2015–2019); 

«Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków: polityka, gospodarka, religia, kultura i 

życie codzienne» (Перемишль, 2019); «Війни, насильства та революції в Україні 

(1914–1923 рр.): академічні та публічні перспективи» (Львів, 2019); XIII–XXVII 

наукові сесії НТШ (Львів, 1998–2019) та ін. 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано одну монографію 

(47,7 ум. авт. арк.) та 52 статті, з яких 21 – у фахових виданнях із філологічних 

наук, 13 – у зарубіжних виданнях, 18 – у додаткових виданнях. 

Структура дисертації (монографії). Робота складається зі вступу, шести 

розділів, висновків, списку джерел (427 позицій, із яких 105 рукописних одиниць) 

та наукової літератури (усього 1230), переліку скорочень і додатків, у яких таблиці 

трьох пісенних парадигм, три покажчики (мотивемно-мотивний, іменний, 

предметний), 27 фольклорних текстів. Обсяг монографії становить 728 с., із них 

основного тексту ‒ 596 с. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ (МОНОГРАФІЇ) 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, визначено 

завдання, об’єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну та 

методологічну основу, науково-практичне значення роботи. 

Перший розділ «Джерела та історіографія» складається з двох підрозділів, у 

яких проаналізовано джерела та дослідження українського історичного фольклору 

першої половини ХХ ст. 

У підрозділі 1.1. «Джерельна база: архівні колекції, публікації, сучасні 

записи в оптиці жанрів та автентики» зроблено критичний аналіз масиву 

джерел такими, як вони є об’єктивно: у складному співвідношенні того, що 

насправді записано, і того, що опубліковано. Увага спрямована на інтеграцію 

відомостей про тексти, які зберігаються в приватних та державних зібраннях. У 

параграфі 1.1.1. «Фольклор Першої світової війни (1914–1918) та національно-

визвольної боротьби 1917–1920-х років» розглянуто записи з огляду на їхнє 

походження, зокрема ті, які з’явилися під впливом програми В. Гнатюка. 

Наголошено, що до справи збереження новотворів вдалося залучити різні 

прошарки населення: селян, громадських діячів, учителів, священиків (Є. Бабанич, 

Катря Гриневичева, В. Геринович, Я. Пастернак, Й. Застирець та ін.), військових, 

зокрема січових стрільців (А. Баб’юк, О. Бабій, П. Шекерик-Доників, брати 

Заклинські). Свою лепту внесли полонені австрійської армії, серед яких – члени 

«Союзу Визволення України» (СВУ), які виконували активну національно-

просвітню місію, внаслідок чого постала Етнографічна комісія товариства 

«Просвіта» ім. М. Драгоманова (табір м. Фрайштадт), яка робила фольклорні 

записи.  

Народні твори, самодіяльні вірші стали важливими документами 

відображення колективних настроїв українців Російської імперії у процесі 
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кристалізації національної самосвідомості й самоозначення. Часопис «Вістник 

СВУ» (Відень) підтримував творчо-фольклористичну діяльність, запровадивши 

спеціальні відділи «З поезій полонених українців», «З устної словесности зайнятих 

українських земель», «З народньої словесности Галицької України в часі війни». 

Потужна авторська та анонімна творчість, у якій відобразилося співвідношення 

колективного й індивідуального в поетизації катастрофічної дійсності, були 

визначальними для фольклоротворчої атмосфери. Результатом стали публікації 

новотворів у рубриках «Народня муза», «Нарід творить» у львівських часописах 

«Свобода», «Українське слово», «Діло», у календарях «Просвіти». Цінними для 

розуміння особливостей розгорнутого фольклоротворчого процесу є тогочасні 

публікації, у яких – актуалізації давніх балад («Чорна рілля ізорана, гей-гей»), 

перетекстівки російських солдатських пісень та романсів українською мовою і 

регіональні новотвори.  

Найбільш злободенною була сатиро-гумористика, що яскраво проявилася в 

монострофах, малій прозі (приповідки, анекдоти, небилиці, чутки) та бувальщинах 

про «московську інвазію». Побутували новотвори політичного змісту, скажімо, 

оповідання на тему «українізації», сюжети, як солдати царської армії формували 

українські полки. Головна причина появи жартівливих творів полягала в 

надзвичайному психічному й моральному навантаженні, якого зазнавали 

фронтовики у час небаченої досі масштабної бійні. Щоденна екзистенція на межі 

життя й смерті, випробування вояків на вправність, фізичну витривалість, 

винахідливість та хитрість породжували критичні ситуації, які часто призводили 

до амбівалентності «трагічного» й «комічного», «бажаного» й «дійсного». У цьому 

секрет популярності новотворів про міжнародну політику, у яких селянська 

психологія та масова свідомість поєднували реалізм фактів із фантастичним 

прогнозом.  

Неординарним явищем народної творчості стали листи-«співаночки» до 

рідних на війну й поетичні послання із фронту, що надходили до громадських 

організацій. Надіслані з полону листи чоловіків містять мотиви «втрати» рідного 

краю та України, яким протиставляється «чужа сторононька» (Італія, Росія). 

Натомість жіночі тексти більше сповнені драматизму, наснажені мотивами, які 

відображають реалії війни й тенденції модерного часу, коли відбувалася 

трансформація соціальних ролей, громадських обов’язків, порушувалася гармонія 

буття, що було викликане самотністю жінок, батьків та сирітством дітей. 

У повоєнний час неоціненний внесок у фіксування фольклору війн та 

Української революції зробили співробітники й кореспонденти Етнографічно-

фольклорної Комісії ВУАН (В. Білий, М. Левченко, А. Лобода, С. Єфремов, 

В. Кравченко). На сторінках «Етнографічного вісника» (Київ) було надруковано 

записи 1917–1925 років, які походять із Вінниччини, Київщини, Чернігівщини, 

Полтавщини, Катеринославщини. Сюжети частівок та оповідань описують 

перипетії дуже трагічного періоду 1918‒1923 років: протигетьманське повстання, 

війну Дієвої армії УНР із Добровольчою армією генерала А. Денікіна та Червоною 

армією, повстанські виступи революційно-анархістських загонів отамана 

Н. Махна, голод 1921 р. Пісні, оповідання, спогади того часу є унікальними, 

оскільки друковані в останні роки «українізації», коли машина тоталітарного 
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режиму ще не знищила ні спеціалістів, які фахово займалися польовою роботою, 

ані текстів, серед яких були твори антибільшовицького змісту.  

Записи 1930-х років (М. Гайдай, П. Гонтаренко, А. Кінько, П. Лінтур, 

Г. Нудьга, Г. Сухобрус), попри їхню тенденційну вибірковість, варті уваги, 

з огляду не те, що зміст оповідань, записаних «від учасників громадянської війни» 

(переважно робітників заводів), передає перші спроби узагальнення, містить 

ознаки художньої ретроспекції і дистанції від пам’ятних історичних подій. Пізніше 

едиція фольклору повністю (1950-ті) або частково (1970–1980-ті) підлягала 

офіційній кон’юнктурі та комуністичній пропаганді, що змінилося аж з 

незалежністю України. Від початку 1990-х років не тільки фольклористи, а й інші 

долучилися до видавничого процесу, що дозволив оприлюднити різножанрові 

фольклорні твори воєнно-історичної тематики, зафіксовані у 1940–1980-х роках. 

Активно почали записувати й те, що можна було врятувати від забуття, особливо 

фольклор міжвоєнного періоду. Його стислий огляд подано в параграфі 

1.1.2. «Фольклор “Великого тероруˮ і Голодоморів 1932–1933, 1946–1947 років», 

де проаналізовано ключові збірники (В. Борисенко, І. Бугаєвич, Л. Іваннікова, 

Т. Кононенко, І. Кушніренко, І. Магрицька, Ю. Мицик, В. Сокіл). Порівняння 

різних типів усних оповідей про голодомори, які записали фольклористи та 

етнологи, дозволило виявити жанрові й формо-змістові особливості матеріалу. 

Семантико-структурний аналіз голодоморівських наративів засвідчив активний 

процес фольклоризації теми в жанрово розмитих формах («свідчень», «оповідей», 

«спогадів»). Ознаками їхньої фольклорності є спільність поетики виражальних 

засобів, прагматика та визначальне місце в інформативно-комунікативному 

дискурсі найстаршої групи оповідачів. Для цього покоління жоден інший період 

не закарбувався так міцно й емоційно виразно, як той, що був пережитий у трагічні 

роки війни Сталіна проти українських селян.  

У параграфі 1.1.3. «Друга світова війна (1939–1945): новий погляд на 

джерела» висвітлено комплекс текстів із погляду їхніх регіональних 

особливостей, зумовлених відмінностями щодо місця виникнення, середовища 

побутування, часу запису. Характерною рисою цього фольклору є тенденція до 

об’єктивізації локальних історій та включення їх у загальнонаціональний контекст. 

На тлі виразної регіональної специфіки вдається означити типологію жанрово-

тематичних груп (січівська, повстанська, остарбайтерівська, радянсько-

партизанська, антиокупаційна, депортаційна), яка виявляється на рівні спільних 

ідей та морально-етичних імперативів, що мають значення для сучасного 

політичного життя України. Показано символічні патерни текстів, які об’єднують 

українців у ставленні до Другої світової війни як до абсолютного «зла», коли 

воювали «з нами і проти нас». Наголошено, що в прагненні носія «фонових» 

історичних знань оповісти / виспівати пережите, у бажанні зберегти емоційно 

важкий епізод із власної або чужої біограми проглядаються етнонаціональні 

інтенції концептуального бачення війни як суспільного феномена дегуманізації й 

руйнування світу. У параграфі 1.1.4. «Аналіз власних записів фольклору: головні 

міркування» узагальнений досвід багаторічної польової праці авторки зведено до 

кількох найважливіших положень. Стверджується, що фольклорні регіони 

Бойківщини, Волині, Надсяння, Опілля, Покуття, Гуцульщини, Буковини, Поділля 
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‒ це продуктивні зони творення й поширення історичного фольклору, який, попри 

регіональну своєрідність, виявляє генетичну спільність з епічною традицією інших 

частин України (Хмельниччина, Київщина, Черкащина, Полтавщина, Запоріжжя). 

Зазначено, що виконання пісень історичного змісту інформатори супроводжують 

коментарями або монолітними оповідями «на тему», що сукупно формує історико-

наративний комплекс. Жанрове розмаїття, тематика, репертуарний склад текстів 

про війни і їхні наслідки залежать не стільки від творчих задатків, меморативних 

здібностей носія традиції, його віку чи статі, скільки від теренових прив’язок до 

історично знакових подій. Там, де український національно-визвольний рух 1940–

1950-х років був добре зорганізованим, функціонує повстанський фольклор. Проте 

в його виявленні важить ступінь довіри до записувача, сприйняття як «свого», 

вимога розуміти й підтримати патріотично-націоналістичний дискурс, що 

стосується доби ОУН-УПА. Звернено увагу на специфіку записів творів на 

«замовчувані» теми. Вона виявляється у фрагментарності викладу травматичних 

епізодів та натуралістичних сцен, у бажанні оповідачів оминути важкі теми чи 

згадати про них лише побіжно, без подробиць.  

У підрозділі 1.2. «Українська народна творчість періоду двох світових війн: 

етапи наукового вивчення, особливості фольклористичного дискурсу» зроблено 

критичний аналіз наукової літератури, у якій учені з різних методологічних засад 

наближалися до концептуального бачення історичного фольклору. Запропоновано 

поділ на три етапи: 1) дорадянський – світоглядний, 2) радянський – між 

фейклором та автентикою, 3) пострадянський – міждисциплінарний. Кожен етап 

охоплює різнотривалий часовий відрізок, має відмінні рівні дослідницької 

заангажованості. 

Під час розгляду першого етапу (параграф 1.2.1.) наголос зроблено на працях, 

які не було включено у фольклористичний дискурс або було слабо представлено в 

ньому (В. Данилевич, К. Грушевська, А. Баб’юк, Д. Димитров, О. Воропай). Увагу 

зосереджено й на студіях В. Гнатюка, М. Левченка, В. Білого, Ю. Семенка, 

Г. Сенька, які дають зріз об’єктивної картини фольклору першої третини ХХ ст. 

Основний їхній ракурс спрямовано на виявлення фольклорних форм відображення 

складної ментально-пізнавальної роботи суб’єктів народної традиції, на 

класифікацію жанрів та опис сюжетів.  

Огляд другого етапу (параграф 1.2.2.) зроблено в параметрах категорії 

автентичності, оскільки «фейклорність» була основою рисою едиційних засад 

радянського періоду. Відповідно оцінено потік пропагандистсько-догматичних 

фольклористичних розвідок 1940–1970-х рр., коли ідеологічний посил був 

спрямований на уславлення одіозних діячів Червоної армії часу громадянської та 

Другої світової війн. У цій частині означено низку актуальних проблем, а саме: 

ідеологічно заангажованої термінології, жанрової атрибуції та систематизації, 

табуйованих тем, міфологізованих образів, достовірності текстів. Виокремлено 

праці 1980-х років, у яких фольклористи (О. Правдюк, Н. Шумада, О. Бріцина, 

Н. Пазяк) намагалися витримати наукову об’єктивність у дослідженні жанрового 

фонду та національних особливостей фольклору «Великої Вітчизняної війни». 

Третій етап розглянуто в параграфі 1.2.3. Головним здобутком періоду, який 

розпочався від 1990-х років, вважаємо міждисциплінарне вивчення фольклору 
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«доби воєн і катастроф». В умовах комплексного методологічного підходу стало 

можливим побачити багатоаспектність історичного фольклору, визначити 

парадигму його антропоцентричного та гуманістичного ракурсу, належно оцінити 

неоднорідність, неоднозначність і різножанровість текстів. Зміна дослідницького 

вектора обумовила залучення праць не тільки з фольклористики, а й з 

літературознавства (Ж.-П. Рішар, З. Кльох, Т. Салига, М. Ільницький, 

І. Роздольська та ін.), історії (Б. Такман, Н. Стоун, М. Нейберг, П. Гем, Т. Снайдер, 

Дж. Мейс, М. Говард, М. Попович, В. Сергійчук, Т. Гунчак, М. Лазарович, 

Г. Грінченко, Т. Пастушенко, І. Азарх), мовознавства (Н. Хобзей), культурної 

антропології (Д. Тодман, Д. Вінстер, М. Гримич, Р. Голик) та соціоетнології 

(О. Стасюк, О. Кісь). Як наслідок – розширилася документальна база джерел та 

наукової критики фольклору Першої світової війни (відомості про 

«телергофський» цикл пісень), Голодомору (окреслення дій московської влади 

проти українських селян як геноцидної війни, що реалізовано в мотивах переказів), 

Другої світової війни (у питанні делімітації фольклору за середовищами, що 

відповідає методиці парадигмального бачення його як «художнього спілкування в 

малих групах», за Д. Бен-Амосом).  

Значний внесок в інтерпретацію теми зробив Р. Кирчів, який у монографії 

«Двадцяте століття в українському фольклорі» (Львів, 2010) визначив науково-

методологічні принципи вивчення словесності окресленого періоду. Молодша 

генерація дослідників зосередилася на кількох напрямках: пошук концептуальних 

основ наративів про Голодомор та голод 1946–1947 рр., категоризація емоційних 

констант невольничої поезії, виявлення перехресних меж концептів / мотивем 

стрілецького й повстанського фольклорів. 

Другий розділ «Теоретико-методологічні засади дослідження драматичної 

екзистенції у фольклорі» висвітлює усталені підходи та новітні способи 

вирізьблення профілю методології у вивченні поетики фольклорного тексту. У 

підрозділі 2.1. «Усний народний текст як форма концептуалізації історичного 

досвіду: специфіка досліджень» подано синтезу сучасного розуміння 

фольклорного тексту, що є концептуальним згустком інформації із різними 

прихованими символічними значеннями, через які виявляються соціальний та 

вербальний коди культури етносу.  

Пошук відповіді на теоретичні питання про те, якими є головні смисли 

історичної пам’яті та в чому полягає акумулятивна здатність усного тексту, 

передбачив короткий екскурс в історію фольклористики. Тому в параграфі 2.1.1. 

«Фольклористичні методи вивчення буття: ліричні та епічні начала фольклорного 

тексту» головну увагу звернено на витоки ідей концептуального вивчення 

фольклору та фольклорної герменевтики, які циркулювали в працях дослідників 

першої третини XIX – початку XXI ст. (М. Максимович, О. Бодянський, 

П. Житецький, П. Куліш, М. Костомаров, О. Потебня, М. Сумцов, М. Драгоманов, 

І. Франко, В. Гнатюк, В. Білецька, В. Петров, М. Гайдай, Ф. Колесса, І. Денисюк, 

С. Грица, О. Правдюк, Р. Кирчів, В. Буряк, Л. Копаниця та ін.). На основі аналізу 

окреслено методологічний напрям у вивченні фольклорної мови й тексту як 

джерел пізнання національного характеру українців, народної етики та моралі, 

головних екзистенційних категорій.  
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Філософсько-лінгвістичний підхід, який задали фольклористи минулого та 

який залишається продуктивним і сьогодні, ставить за мету знайти та обґрунтувати 

існування «універсальних» смислів народної творчості як «скарбниці уявлень, 

понять і форм» (І. Франко). Наголошено на особливостях інкорпорування 

локально-регіонального фольклору в загальнонаціональний дискурс, у якому 

зростає вага вивчення психо-соціальних домінант етносу, що визначають хід 

історико-духовних подій (В. Буряк). Такий ракурс суголосний зі світовими 

тенденціями психоаналітичної інтерпретації фольклорних явищ, у яких не 

колектив, а особу вважають головним «агентом» традиції, яка, незважаючи на 

модернізацію та впливи масової культури, зберігає важливе місце в житті 

спільноти та у формуванні ідентичності (С. Дж. Броннер). 

У параграфі 2.1.2. «Усноісторичний та фольклористичний підходи: точки 

дотику й амплітуда розходжень» висвітлено два способи пошуку «лінгвістичної 

реальності», що передбачає використання спільних методів: структурованого, 

напівструктурованого інтерв’ю, наративного аналізу, включеного спостереження 

або «тривалого занурення» (термін О. Бріциної). Проаналізовано праці класиків 

oral history (П. Томпсон, Я. Вансіна, А. Томпсон, Б. Аллен) та істориків, які 

дотримуються цього напрямку, досліджуючи український досвід Другої світової 

війни (Г. Грінченко, Т. Пастушенко, О. Кісь, В. Лахно), фольклористів 

(Д. Сімонідес, С. Мишанич, Є. Луньо, О. Лабащук, Л. Іваннікова, Є. Бартмінський, 

Д. Чубаля, О. Бєлова, Л. Буґіне).  

З’ясовано, що дослідники двох груп мають щодо усних автобіографічних 

оповідань очікування, які питомо різняться. Історики одержують свідчення, що 

релевантні факту й об’єктивній дійсності (як «історія життя»), способам 

вираження  етнічної та соціальної ідентичності, суб’єктивної інтерпретації 

минулого. Філологи вивчають історичну пам’ять через сюжетно впорядкований 

текст суб’єкта-виконавця, і для них важливими є пам’ять традиції, емоційний 

зміст, художня образність, загальнотипові фольклорні мотиви й кліше «оповідань 

з життя», що виконують комунікативну, інформативно-дидактичну, естетичну 

функції. Спільним є структурне розуміння усного тексту, у якому наявні певні 

стійкі елементи композиції, таке бачення заклала ще школа структуралістів, 

представники якої починали саме із вивчення казкового наративу (В. Пропп). 

У параграфі 2.1.3. «Національно-культурні константи в ракурсі семіотики 

та лінгвістики» викладено методологічні положення й основну термінологію 

загальної та прикладної лінгвістики, на підставі яких зроблено концептуальний 

аналіз фольклорних текстів. Зазначено, що мовознавці в мережі вужчих галузей, 

зокрема лінгвофілософії, лінгвокультурології, етнолінгвістики, соціолінгвістики, 

когнітивної лінгвістики, лінгвофольклористики (О. Барабаш-Ревак, 

Є. Бартмінський, Т. Беценко, О. Бєлова, І. Голубовська, Н. Данилюк, 

В. Жайворонок, В. Карасик, В. Кононенко, Т. Космеда, О. Лещак, О. Сімович, 

Ю. Степанов, С. Толстая, В. Чабаненко та ін.), прицільно вивчають дихотомію 

категорій спілкування «мова» і «мовлення», «мова» і «мислення», виходячи із 

генеральних понять «слово», «текст» та «розуміння». Відправною точкою стали 

ідеї О. Потебні в його глибинній розробці концепції динаміки фольклорної мови 

та М. Бахтіна, який визнавав пограничність сфер вивчення специфіки людини 
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через текст. Інша сторона предмета цього дослідження передбачає зосередженість 

на взаємозв’язку понять «ментальність» та «фольклорна картина світу», а також 

залучення категорій з термінологічного апарату дисциплін, які визначають засоби 

моделювання концептуального образу світу. Важливо було залучити праці, у яких 

обґрунтовано теорію виділення культурно значущих слів та засади метамови 

універсальних понять, що базуються на емоційному й психічному досвіді людини 

(Л. Вітгенштайн, А. Вежбицька, Н. Арутюнова).  

У теоретичні рамки роботи вписано засади текстуального аналізу провідних 

семіотиків культури ХХ ст. Ю. Лотман пропонував метод еволюційної 

реконструкції глибинної семантики до знаків, що в семіотичному полі творять 

універсальні опозиції (слава / честь, чужий / свій, страх / сором). «Термінами 

нового синтезу» стали поняття життя, туга, смерть в А. Греймаса, який бачив у 

них елементи складних діахронічних структур. Сукупно методи 

етнолінгвістичних, семіотичних досліджень допомагають розкрити смисли 

фольклорних образів, сприяють обґрунтуванню концепції «іншого» / «чужого» в 

українському фольклорі (Л. Мушкетик, І. Грищенко, М. Красиков та ін.). 

Розділ завершує параграф 2.1.4. «Фольклорний концепт: визначення поняття, 

структурні параметри, типи», у якому розкрито зміст ключового поняття 

монографії. Теоретичну розробку подано на основі апробації терміна «концепт» у 

працях філософів (Ч. Пірс, К. Паначчіо, Ж. Бордіяр, Ш. Ніколс, Д. Кирик), 

лінгвістів (Ю. Емер, Е. Маккормак, А. Юдін) та фольклористів (Т. Агапкіна, 

Р. Кирчів, О. Микитенко, Л. Мушкетик, І. Павленко, Т. Шевчук, Я. Гарасим, 

І. Коваль-Фучило, І. Грищенко). Запропоновано план структурованого опису 

концептів, їхню класифікацію з чотирьох груп: 1) універсально-екзистенційні; 

2) емотивні; 3) персонажні; 4) просторові) – та власну дефініцію центрального 

поняття дослідження, за якою фольклорний концепт ‒ це стійка одиниця 

ментальних та психологічних ресурсів фольклорної свідомості, словесно 

виражена через ядерне слово й низку інших структурно-семантичних форм, яка 

дає змогу виявляти ієрархію цінностей та різні виміри життєвого досвіду: 

мовний, естетичний, чуттєвий, релігійний, гендерний. 

Укладено семіотичну модель відображення досвіду драматичної екзистенції 

людини у фольклорі, що дозволяє простежити зв’язок фольклорних концептів у 

різних семантичних площинах (у вигляді графічної схеми). 

У підрозділі 2.2. «Мотивемно-мотивна парадигма як основа кодування 

буттєвого досвіду у фольклорі» представлено теоретико-методологічні засади 

вивчення фольклорного мотиву, який слугує одиницею семантичного поля 

фольклорного концепту. Доцільність виокремлення мотивемно-мотивної 

парадигми як інструментальної основи дослідження структурної системи 

фольклору обґрунтовано в параграфі 2.2.1. «Від мотиву до концепту: історико-

теоретичний аспект». Тут зроблено критичний аналіз класичних праць кінця XIX 

ст. – початку ХХ ст. (М. Грушевський, І. Франко, В. Гнатюк, І. Свенціцький, 

Ф. Колесса; О. Веселовський), у яких викладено засади теорії мотиву, що 

послужили фундаментом подальших теоретичних здобутків української 

фольклористики другої пол. ХХ ст. – поч. ХХI ст. (О. Дей, С. Грица, Р. Кирчів, 

В. Сокіл, В. Буряк, Л. Копаниця, О. Івановська, Н. Ярмоленко та ін.). Міркування 
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в ключових роботах дослідників фольклорного мотиву (А. Аарне, С. Апо, 

Н. Вюрцбах, А. Дандес, А. Лорд, С. Неклюдов, Л. Пурпулова, Б. Путілов, 

І. Силантьєв, С. Томпсон, Г.-Й. Утер, Н. Черняєва, К. Чистов, Г. Язон) допомогли 

прийняти тричленну конфігурацію головної категорії: мотивема (як функція) – 

мотив (найменша змістова одиниця, якою оперує усна традиція) – аломотив 

(реалізація мотиву в тексті).  

На основі цієї установки на семантичну структуру мотиву в параграфі 

2.2.2. «Методика укладання мотивемно-мотивного покажчика як підстава 

виокремлення фольклорного концепту» подано практичну частину та авторську 

методику метаопису мотивів із метою подальшого формування баз універсальних 

даних. Покажчик, розроблений на основі українських соціально-побутових пісень 

поч. XIX‒XX ст. (подано в додатках монографії), демонструє різновеликі 

комплекси з п’яти типів структурних елементів (мотив-ситуація, дія; 

м.-психологічний стан персонажа; м.-опис простору, ситуацій; м.-характеристика 

персонажа; м.-мовлення). Перша велика група містить 21 мотивему (1.2. 

Виїжджання; 1.3. Прощання; 1.4. Передбачення; 1.8. Дорога; 1.9. Втеча; <…> 

1.17. Хвороба, біль; 1.18. Смерть), друга – 8 мотивем (2.1. Туга, сум; 2.2. Радість; 

2.3. Плач; 2.4. Страх; 2.5. Ганьба <…>), третя – 2 мотивеми (3.1. Опис простору: 

України (3.1.1), двора (3.1.2) <…> 3.2. Опис ситуації: опис тіла убитого (3.2.1.)) 

і т. д. 

Завершується розділ параграфом 2.2.3. «“Епізодˮ як структурна модель 

пам’яті фольклорних наративів», у якому обґрунтовано введення до 

фольклористичного обігу літературознавчого поняття. В усній практиці епізод є 

частиною складної багатопланової розповіді про минуле та пережите. 

Методологічною базою структурного бачення епічного тексту як композиції з 

кількох епізодів було обрано праці дослідників теорії пам’яті (М. Гальбвакс, 

В. Чейф, А. Касабова) та фольклорної неказкової прози (Л. Дунаєвська, 

С. Мишанич, В. Давидюк, В. Сокіл, Н. Пазяк, О. Бріцина, І. Павленко, О. Лабащук, 

Н. Шкляєва, І. Грищенко; С. Нєклюдов, Н. Кринична, О. Бєлова, С. Штирков; 

Й. Луґовська, Д. Сімонідес, Д. Чубаля, Я. Гайдук-Ніяковська, А. Пшибили-Думін, 

М. Вуйціцька; І. Башгьоз, Р. Расенаяте). 

Третій розділ «Фатум вояка: трагічне буття людини та концептуальні 

форми його вираження в необрядовому фольклорі» розпочато аналітично-

практичним блоком монографії. Він складається з трьох частин, де описано 

універсально-екзистенційні концепти. У підрозділі 3.1. «Концепт ВІЙНА. 

Семантика, типологія та художні форми репрезентації травми» розкрито 

концепт, що є одним із головних у світовому фольклорі, семантика його базується 

на кореляції архаїчних знаків («зло»), міфологічних опозицій («темне» – «світле», 

«життя» – «смерть») та міфологем («пекло»). Обумовлено чинники формування 

концепту у фольклорній картині світу та його національні особливості, виплекані 

на ґрунті козацького героїчного епосу. 

Висвітлено способи вираження ядерного слова у творах, які описують події та 

емоції світових війн. Окреслено семіотичне поле, що відображає комплекс 

народних вірувань, знань та уявлень про світові війни в хронології їхнього 

розгортання: 1) передбачення, 2) початок; 3) драма війни; 4) кінець / наслідок 
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війни. Визначено найбільш стійкі мотиви («тривога в очікуванні війни», 

«братовбивства», «людина голодує»), символічні образи (сонце, зірки, кулі, кров, 

залізний світ), формульні художньо-виражальні засоби (гіпербола «сльози / кров 

текли рікою»; метафоричні епітети «страшна», «проклята»; розгорнені 

синтаксичні конструкції-порівняння «тогди» – «тепер», «поле основане дротами»). 

Вказано на загальнофольклорні конотації світової війни як «надзвичайної», що 

представлено переказами з казковими, демонологічними мотивами в межах 

сюжетів, у яких фігурують історичні особи найвищого соціального рівня (цар 

Микола, цісар Франц-Йосиф, цісарева, Гітлер, Сталін). 

Зауважено, що лінійний час у подіях, які описують тотальну війну, отримує 

великий розлам. Він стає емблематичним і нагадує потрясіння міфологічного часу. 

Окреслено способи проголошення в українському фольклорі провідної ідеї –

людиноненависницької суті війни. Висвітлено семантичні фронтири концептів 

«війна», «страх», «ворог». 

Підрозділ 3.2. «Концепт МОЛИТВА. Становлення поетичного універсуму 

народно-релігійного досвіду» розкриває один з елементів ширшого 

концептуального поля «віра». Концепт «молитва» реалізується на кількох 

синтагматичних рівнях (через мотиви молитви-спасительниці, м.-подяки) та в 

кількох жанрових формах (ліро-епічні та епічні твори, віршована пародія, 

апелятивні паремійні формули). Звернено увагу на стрижень релігійного 

світобачення і відчуття українців – «кордоцентризм» національного характеру й 

дуалістичного світогляду («божа всеприсутність») та його еманацію у фольклорі. 

У духовному житті боротьби зі «злом» молитва забезпечує українцям прагнення 

до миру й гармонії з Богом, тому в думах про лицарство та в невольничих плачах 

постійними були мотиви «отцева-матчина» молитва «визволяє» та формули, у яких 

виражено амбівалентну сутність молитви, що «од смерти боронила», але «побиває-

карає» грішного. Розуміння Господньої молитви як оберега від злих сил є 

відгомоном язичницького культу й вірувань, які актуалізуються в соціально-

історичному пісенному фольклорі XIX ст. («рекрут / жовнір просить батьків про 

молитву» в сюжетах про мобілізацію, де є мотивема «прощання») та які переходять 

у твори модерного часу, реалізуючись у мотивах молитви-прохання січового 

стрільця / остарбайтера; молитви-звернення бійця до Господа / Ісуса Христа / Божої 

Матері / святих (Миколи). У творах, де є мотив «С= просить дівчину про молитву 

за душу», закріплені зміни традиційних соціорольових функцій. Вони зумовлені 

ситуацією, за якої батьки не знали, коли і де гинуть діти. Відтак прощальна молитва 

про спасіння душі часто репрезентована як інклюзивний образ монологу, інколи з 

ознаками невласне прямої мови (у піснях-хроніках). У прозі концептуалізація 

відбувається через мотив-функцію («С= молиться»), або характеристику 

персонажів, що визначає ставлення до релігії (побожний жовнір, віруючий 

стрілець, богохульний мадяр, безбожний комнезам).  

У підрозділі 3.3. «Концепт СМЕРТЬ. Зміна світоглядної парадигми від 

індивідуального до колективного чину» зроблено спробу простежити через 

фольклорні тексти розвиток народних уявлень про насильницьку смерть, 

викликану зовнішніми соціально-політичними чинниками: масовими виявами 

трагічного повсякдення світових війн, насильствами колективізації та сталінського 
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терору. Визначено семантичні параметри концепту, який містить три 

екзистенційні значення смерті: 1) фатальна; 2) тотальна; 3) героїчна. Вони 

зумовлені особливостями боротьби українців за життя, коли постало питання про 

«буття» і «небуття», зримою виявилась амбівалентність ситуації «живий» ‒ 

«мертвий». Через сумніви й страх, приниження й голод, душевний та фізичний 

біль, у противагу яким виступили сміливість і героїзм, людина постійно 

перебувала в пограничному стані. Перелічені чинники закріпили складне 

поєднання значень. Відбувається постійний рух між індивідуальною та 

колективною формою представлення образу смерті у фольклорному тексті.  

Фатальну смерть (3.3.1) кодовано через давні образи-символи «вісників 

смерті» (кінь, ворон) та персонажі нового часу, які є носіями семантики 

«смертельного» (активіст, більшовик, Сталін-Ірод). Важливу роль у відтворенні 

трагічного відіграють образи просторові (самотня / братська могила, яма смерті; 

земля, полита кров’ю; поле, вкрите трупами); візуально-соматичні (розірване / 

простерте тіло, розкидані кості); метафоричні конструкції (смерть = одруження, 

сон, біль). Атрибутивні константи показують, що фатальна смерть у творах ХХ ст. 

є «грішна», «неправильна», «без похорону» (за формулою «ані труни, ані ями»). 

Така смерть передбачувана, бо стосується війська та війни, на яку йшли із 

передчуттям загибелі.  

Тотальну смерть (3.3.2.) окреслено епітетами «страшна», «нелюдська», «без 

могили», «чорна». Її сприймають як повсюдну, десакралізовану, найгіршу, бо вона 

є виснажливо-мученицькою й несподіваною. Важливими засобами 

концептуалізації підвиду є низка нових сюжетотворчих мотивів («С= опухає», «С= 

убиває людину, щоб поїсти», «С= похований живцем», «С= очікує свою смерть», 

«С= гниє живцем»), предикативних формул («іти по смерть», «помирали на ходу», 

«лежать», «вимирали сім’ями»), які стають мінітекстами, та оригінальна адаптація 

архаїчних значень зоосимволів (кінь = смерть). Часто повторювані уснопоетичні 

кліше означують конкретику масових фактів смерті в художньому зображенні 

дійсності. Специфіка структурних елементів полягає в значній варіативності 

суб’єктів (С=) типізованих сюжетів прозових творів. Масова смерть переслідувала 

всі без вибору статево-вікові групи людей, але особливо наймолодшу категорію – 

дітей. Фольклоризація образу голодної дитини (у голосіннях, сатиричних 

частівках, оповіданнях) є підставою концептуалізації значення «тотальна», 

оскільки ця смерть суперечить канонам біологічного укладу життя та можливості 

продовження людського існування. 

Героїчну смерть (3.3.3) на противагу двом попереднім видам окреслено 

вищими мірками буття, а саме – осмисленого та повноцінного. Таку смерть 

сприймають як посвяту, за якою загибель героя – це політична жертва. Нова 

конотація героя-жертви, що гине з любов’ю в ім’я держави України, прийшла на 

початку ХХ ст. із літературними творами патріотично-націоналістичного 

спрямування, переважно піснями. Джерело семантичних змін вдається простежити 

в кореляції кількох панівних мотивів: суспільного опору окупаційним військам, 

вірності присязі, воскресіння-перемоги. Крім цього, у семантиці героїчної смерті 

проголошується ідея внутрішньої свободи особистості, що передбачає подолання 

рабського страху й слабкості (за М. Еліаде). Вона актуалізується в образі «волі» та 
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епічних мотивах «герой мріє бути вільним», «герой співає перед смертю», де спів-

життя виступає антитезою до мовчання-смерті. 

У фольклорі, що стосується тематики національно-визвольних змагань 

українців у ХХ ст. (стрілецький, повстанський, антинацистський), героїчну смерть 

кодовано формулами «стояти на (смерть)», «іти на (смерть)». Вона виражається 

також через мотив «С= гине в бою», що означує її як виправдану та національно 

зорієнтовану. 

Розділ четвертий «Зло – добро»: кореляція в параметрах персонажних 

концептів» подає аналіз двох бінарних фольклорних суб’єктів, еволюційний рух, 

напластування смислів та кореляція яких досягли свого кульмінаційного розвитку 

саме в історичному фольклорі модерного часу.  

Підрозділ 4.1. «Концепт ВОРОГ у рецепції фольклору ХХ століття» 

спрямовано на з’ясування етико-естетичних домінант фольклорного образу ворога 

на діахронному й синхронному рівнях. У параграфі 4.1.1. завдяки порівнянню з 

текстами давніх пластів епічного та ліро-епічного фольклору вдалося виявити 

зміни в семантиці антагоніста, варіативність образів якого набула більш складних 

конфігурацій через просторову або акціональну моделі (як зневажливе ставлення 

ворога до свого противника). Аналіз засвідчив, що концептуалізація ґрунтується 

не стільки (чи не тільки) на стереотипізації етнічних ознак «загарбника», скільки 

на задіяності критерію екзистенційності «людина – нелюд» та опозиції етичного 

плану «добро ‒ зло».  

Ключовими діями ворога-загарбника, який визначає траєкторію руху героїв із 

військового середовища чи цивільних, є перелік стереотипних предикатів: нападає, 

грабує, спалює, ув’язнює, катує, насилує, убиває (вішає, розстрілює), переслідує, 

обдурює, зраджує, втікає. Вербалізація концепту відбувається з допомогою 

традиційних формул – і давніх (як замовляння, прокляття), і нових, побудованих 

на основі колористичної символіки («червоні кати», «чорні круки») та порівнянь 

(як звірі, як собаки, як круки). Переважають атрибутивні двочлени, опорними 

словами яких є метафоричні епітети («проклятий», «лютий», «скажений», 

«кровопивця», «людоїд»), що можуть сполучатися з різними соціонімами, 

етнонімами, політонімами.  

Зважаючи на регіональні відмінності українського політичного фольклору ХХ 

ст. та його специфічний соціальний статус, виокремлено параграф 4.1.2. «Образ 

“москаляˮ та його стереотипні параметри в новітньому фольклорі». Окреслено 

типологію західноукраїнського варіанта образу, портрет якого виражено з 

допомогою стійких тропів та фігур (порівняння з «нечистою» твариною, 

протиставлення «перші – другі», «ми – вони»). Виявлено динаміку сатиричного 

змалювання образу росіянина як солдата царської армії («страшний», «дикий», 

«підлий», «темний»). У параграфі 4.1.3. розкрито семантичне поле образу ворога-

ката, що має гостро негативні конотації. Зауважено, що фольклорний герой нової 

доби (стрілець, націоналіст, січовик, повстанець) через фізичні випробування, 

подоланий страх і смерть, завдані катом, досягає вершини добропрекрасного. 

Підрозділ 4.2. «Концепт МАТИ. Від архетипу до образу» складається з трьох 

частин, у яких важливо було показати семіотичність та розширені параметри 

традиційного образу матері. В українській творчості він є амбівалентним, його 
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наділено важливими лімінальними ознаками та психологічними 

характеристиками, пов’язаними з любов’ю і ненавистю, турботою й зневагою, 

порадою і наказом, тугою й передчуттями. Сакралізований образ отримав три 

нових значення, які включено в епічну схему боротьби герой / антагоніст, у якій 

мати стає однозначним та виразним антиподом ворога. 

Перший тип – мати-страдниця (4.2.1.) представлено головно стрілецьким та 

повстанським фольклором. Проаналізовано ліро-епічні твори, оперті на традиції 

історичних, баладних та побутово-ліричних пісень, у яких починає проявлятися 

сила віталістичної материнської турботи. У кризово-межовій ситуації 

передбачуваної смерті дитини мати думає передусім про життя, вірить у 

повернення сина (повстанця, партизана), дочки (арештанти), яких вороги повели 

на розстріл. Тут убачаємо стійкість етнопсихологічної традиції, за якою в 

українській народній творчості XVI–XIX ст. оспівано любов матері передусім до 

дорослої дитини. Традиційним є вживлення загальнофольклорних епічних мотивів 

«пошуку», «(не)пізнавання», що реалізовані через локальні аломотиви («мати 

шукає тіло сина-стрільця», «мати шукає та знаходить могилу сина-січовика», 

«мати упізнає по голові сина-повстанця», «мати знаходить на полі полеглого сина-

червоноармійця і не пізнає його» та ін.). 

Зауважено, що реалізація мотиву «мати чинить опір ворогам-завойовникам», 

активно розпрацьованого у творах Другої світової війни, демонструє семантичний 

рух на зменшення частки архаїчно-фатального образу війни та закріплення нового 

фольклорного стандарту фемінних образів ‒ активної та сильної духом особи. 

Змінені соціальні функції виражено в баладах («В Станіславі під тюрмою»), 

оповіданнях-меморатах, де мати – соратниця, підпільниця, засланка. У цій групі 

текстів з’являються й нові домінантні мотиви: «мати очікує повернення сина / 

дочки із заслання»; «мати відвідує арештованого сина в тюрмі», «ув’язнена дочка 

просить матір згадати про щасливе минуле», «мати піклується про молодших 

дітей, поки старший син у тюрмі», «мати помирає з горя за полеглим сином-

стрільцем».  

Другий тип – мати-сирота – розглянуто на основі фольклору невільництва 

часу Другої світової війни (4.2.2). З’ясовано, що в цій тематичній групі актуалізації 

зазнають формули «неможливого», метафоричні конструкції «смерть ‒ 

одруження», традиційні для баладної та соціально-побутової пісенності. Історико-

типологічне зіставлення з давніми наймитсько-строкарськими піснями, з текстами 

переробок, стилізацій дає можливість ствердно говорити про складний процес 

семантичного наповнення архетипного образу матері. Страждання матері-селянки 

як провідна ознака її душевного стану в час війни часто корелює з вказівкою на її 

екзистенційну самотність. Нової конотації досягнуто через залучення 

займенникових еквівалентів іменника «мати» → «сама», «одна» або ж із 

допомогою прямих означень («У далеку дороженьку вийшла дочка з хати – / 

Осталися сиротами старий батько й мати»). Концептуалізація образу відбувається 

й через встановлення семантичної пари «самотність = туга», яку виражено 

розгалуженою парадигмою апелятивних мотивів «пригадування» в пісенних 

новотворах, де образ матері з’являється в роздумах дочки-невільниці. А також у 

мотивах «мати плаче», «мати проклинає ворога», типових у баладах про сина-
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фронтовика, піснях остарбайтерів, голосіннях «матері за синами, яких німці 

погнали на каторгу», в оповіданнях про вербування до Третього Рейху, де 

емоційний образ самотньо-печальної матері виведено в особливий статус першої 

особи. 

Найбільш трагедійна фактура концепту виписана у творах про Голодомор 

(параграф 4.2.3). Мати є одним із ключових персонажів голодоморівських 

наративів, на прикладі яких можна осмислити глибину й трудність національного 

дискурсу на цю тему. Акцент зроблено на семантичному типі мати-рятувальниця, 

через який виявляються архетипні стосунки матері та дитини, які описав К. Юнг. 

Його міркування важливі й тим, що омовлюють руйнівну силу впливу переживань 

на особистість, на її суб’єктивне перетворення, що веде до зміни сутності. І такі 

«перетворення» є в площині типових сюжетів про батьків, які вмирали під час 

Голодомору, залишаючи дітей сиротами, що шукали найменших засобів їхнього 

порятунку чи виживали завдяки їм. 

Застосований статистичний метод аналізу текстів із збірників В. Сокола 

(Львів, 2003) та В. Борисенко (Київ, 2007) показав, що, незважаючи на особливості 

запису та відтворення інтерв’ю (фрагментовано-епізодні чи наративні), вдалося 

отримати однотипні дані, що підтверджують найвищий статус матері в художньо-

документальному омовленні Великого голоду. Формула «мама нас вигляділа» стає 

інструментом типізації образу. Така типізація відбувається через ґлорифікацію 

вчинків матері та віднесення її до категорії «позитивних». На її фоні омовлюються 

дії інших персонажів, зокрема й «негативних», які належать до «чужого» світу 

(сусідка, яка віддала дитину «в приют»; чоловік, який завіз живу жінку в кагат; 

жінка, яка зарізала / з’їла іншу жінку / дитину та ін.). У народній уяві світ таких 

людей неморальний і деструктивно-антагоністичний, що дозволяє окреслити 

концептуальність антонімії «ворог» / «мати». 

У п’ятому розділі «Жіноча недоля: константи емоційного буття у 

фольклорі першої половини ХХ ст.» розглянуто чотири поняття зі сфери емоцій, 

які у фольклорі більше пов’язані з жіночим світом. Відтак головна увага – на 

гендерному аспекті народної творчості, особливостях «жіночого» тексту та 

жіночого образу в «чоловічому» тексті. 

У підрозділі 5.1. «Концепт ТУГА. Емоційно-смислові домінанти 

уснопоетичної традиції» використано інтегрований підхід, що синтезує 

філософсько-історичний (С. К’єркеґор, М. Гайдеґґер, Н. Хамітов, С. Кримський), 

психоаналітичний (Е. Фром) та лінгво-фольклористичний ракурс вивчення 

концепту / мотиву «туги» у творах різних жанрів: епіка, лірика, замовляння 

(В. Перетц, І. Черноусова та ін.). Звернено увагу на те, що вербалізація концепту 

«туга» (журба) відбувається з допомогою низки мотивів-психологічних станів 

персонажа, де базовим є «герой / героїня тужить» (варіант: С= плаче), а також 

доповнювальних мотивів й аломотивів, які походять із мотивем «прощання», 

«виїжджання», «передбачення», «важка служба», «смерть». Концепт може 

виявлятися через елементи інших структурних комплексів (братовбивство, 

мовчання, самотність, страждання).  

У фольклорі Другої світової війни мотиви «туга за рідним краєм», «туга за 

батьками» визначають ідейно-тематичне спрямування циклу творів про примусову 
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працю в Третьому Рейху. Ядерне слово міститься в ампліфікаційних висловах 

(«Плаче отець, мати тужить…»), риторичних формулах («тяжко тужить мати», 

«чи не буде вам жалко»). Почуття самотності, відірваності від родини призвело до 

реактуалізації в «дівочих» текстах архаїчного мотиву «туги за родом», традиційних 

паралелізмів й антитез («цвіла – зів’яла»), запозичених із родинно-побутових, 

соціально-побутових пісень та голосінь. Генеза екзистенційної туги в цих творах 

ґрунтується на брутальному зневаженні принципу біофілії, який обумовлено 

глибокою потребою людини живого контакту з рідними, а відтак на посиленні 

буденної самотності, яка зрештою стає граничною. Властиво семантичне 

навантаження концепту «туги» як «граничного буття» чи не найкраще 

простежується в народних творах про світові війни, у яких «межових» місць було 

багато: фронт, полон, концтабір, трудове невільництво.  

Концепт розгортається через нарощення та нові структурні комбінації таких 

мотивів, як «герой тужить за рідною землею» та «герой / героїня передбачає 

загибель свою / своєї дитини». Так виявляються не тільки ознаки раціонально-

конкретного сприйняття світу, усвідомлення неможливості повернення додому 

через злую чужу волю, а й рудименти міфологічного мислення ‒ відокремлення 

суб’єкта від «свого» простору, рівнозначного смерті. 

Концепт «туга» кодує дуже різні смисли, які закладено в множині метафор, 

просторових образів та символів (сумна хата, серце плаче, в’яне душа, пролиті 

сльози, чужина, Україна, могила, зозуля). Типовими є семантичні пари: 1) «туга = 

плач», яку виражено в кількох ситуаціях: прощання матері з дитиною; прийняття 

батьками важкого, але правильного вибору сина-воїна; 2) «туга = серце болюще, 

заніміле» (у ліро-епічних творах як компонент метафоричних / фразеологічних 

конструкцій «завдати серцю жалю», «жаль серця», «на серці туга», «з серця туга», 

що виявляє символічне навантаження образу серця – місця душі та життєвої сили) 

та семантичні нарощення: «туга = журба», «туга = втрачене життя», «туга = 

мовчання». Усі вони сформувалися на основі трансформації мотиву «С= тужить / 

журиться», який набуває суспільно-політичної маркованості, увиразнюючи 

філософську тему сенсовності життя.  

У підрозділі 5.2. «Концептуальна пара СУМ – РАДІСТЬ: ознаки 

семантичної когерентності» розкрито ядерні та периферійні складові понять, що 

в українському історичному фольклорі нового часу формують стійку образну пару, 

де більше поширена констеляція з перевагою «сумного». Специфіка почування 

суму ґрунтується на суспільному правилі, за якого «спільні терпіння єднають 

більше, ніж спільні радощі», бо «в національних споминах смуток має більше 

значення, ніж тріумф: смуток накладає обов’язки, смуток спонукає до спільних 

зусиль» (Е. Ренан). 

Концептуальне поле наповнюють стійкі вислови із символікою знакового 

часу («сумна година», «сумні дні», «сумна хвиля», «сумні літа»), якими передано 

реакцію людей на оголошення війни й початок мобілізації. Атмосфера тривоги й 

несприйняття катастрофи, яка породжувала плач, тугу, біль, голод, відобразилася 

в мотиві «С= сумує». У пісенних хроніках його розкрито через аломотиви, у яких 

суб’єкти дій (діти, жінка, батьківщина, дзвони) дістають означення емоційно-

психологічного стану, сприяють епічному зображенню всенародного настрою, 
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драматизму буття. Розширюється парадигма архаїчного образу долі, яка «нещасна, 

лиха = сумна». 

Активними у фольклорній мові ХХ ст. стали абстрактно-процесуальні та 

метонімні образи («сумна новина», «сумна звістка», «сумна подія», «сумна 

нарада», «сумні свята», «сумна пісня», «сумна сотня»), а нова метафора з 

оксиморонною експресією «сумні свята» отримала статус типового тропа в 

новотворах міжвоєнного періоду. Кліше перейшло в пісенність соціально-

політичного змісту, зокрема в повстанську колядку «Сумний святий вечір в сорок 

семім році», у якій задіяно образно-емоційну дихотомію сум ‒ радість. У творах 

про Закарпатську Україну (1938–1939) семантика радості походить із метафори 

«Карпати радіють» та формули «радість стала», що закріпилася популярною 

історичною піснею «У Карпатах радість стала, да гей». Тут «радість» є знаком ідеї 

української державності, що виражена аломотивом «Україна буде воскресати». 

У підрозділі 5.3. «Концепт СТРАХ. Фольклорне вираження константи як 

тропа та імперативу буття» окреслено основні параметри семіотичного 

навантаження образу страшного. Концепт «страх» часто виявляє свою суть на 

контрасті, в основі якого психологічна дихотомія відвага / страх і який є особливо 

продуктивним у повстанському фольклорі. Ядро концепту формують предикати 

мотивів «С= боїться», «С= не боїться». Аломотив «ворог боїться» активний в 

антифашистській та антирадянській сатирі, де амбівалентність означень 

«страшний = злий» є засобом для створення комічного ефекту. Семантичне поле 

концепту містить новаційні мотиви («C= боїться опинитися далеко від рідного 

дому», «зрадник боїться смерті»).  

Периферію концепту складають образи з ознакою «страшний, -а, -і», яка 

набуває символічного значення в поєднанні з трьома реаліями: війна, ворог, голод. 

Від часу Першої світової війни цей епітет усталився («страшна війна», «страшний 

москаль», «страшна гармата», «страшне пекло», «страшні битви») й поширився 

на інші групи новотворів. Оповідання та перекази про громадянську війну, про 

розкуркулення, Голодомор й заслання на Сибір (у «Думі Соловецькій» фігурує 

«страшна неволя») виповнили міру страшного та надали поняттю нових конотацій 

і форм вираження («страшний голод», «страшна біда», «страшна смерть», 

«страшна яма», «страшно було»). Матеріал Другої світової війни описує жаскі 

картини насильницьких вивезень до Німеччини, спалених сіл і людей («страшний 

фронт», «страшна стрілянина», «страшний крик»), узагальнений портрет воїна, 

чиє життя позначено символікою нещасливої долі через нездійснене героїчне 

завдання (формула «страшна судьба»). 

Шостий розділ «На межі: просторові концепти як форма структурно-

семантичного моделювання історичних драм ХХ ст.» висвітлює особливості 

фольклорного хронотопу на основі семантики чотирьох просторових концептів. У 

підрозділі 6.1. «Концепт ДІМ у параметрах образів хата – село – церква: 

семантика втрати» досліджено кілька домінантних образів «закритого» 

простору, що формують семантичне поле концепту «дім». Як універсальний об’єкт 

людської культури, концепт вербалізується в кожній жанрово-тематичній групі 

творів. Зазначено, що філософське поняття «дім» як один із провідних 

екзистенціалів людського буття, що входить у тріаду «дім – поле – храм» 
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(архетипна основа української ментальності, за С. Кримським), відповідно 

кодується у фольклорних творах. Однак презентаційна схема має інший набір 

ключових слів: земля – хата – село – церква. Вказані образи, споріднені за 

домінантною семантикою «втрати», є константами, на основі яких актуалізувалися 

давні фольклорні мотиви й сформувалися нові («німці палять село», «виселенці 

їдуть на підводах / ідуть пішки / їдуть потягом»).  

Фольклорний концепт «дім» у творах ХХ ст. переважно функціонує як локус 

«свого», але знищеного життєвого мікрокосму героя. Периферійними складовими 

є названі еквіваленти, які мають смислогенеруючі художні означення: виселена 

земля, спалена, пуста хата / село, евакуйоване село, розібрана церква. Як стійкі 

вислови-формули вони стають стержнем нових сюжетів. Через ці образи, 

значущість яких закріплено в мовній практиці, проявилася специфіка 

часопросторових уявлень.  

Трагічна втрата дому як «малої» батьківщини відображає в українському 

фольклорі людську драму, що об’єктивована емотивними образами туги, тривоги, 

страху, болю, горя. Проте кожен із жанрово-тематичних циклів, попри значну 

змістову спільність, проявляє й оригінальну концептуалізацію «дому». Скажімо, 

імперативи «свого» простору і «свого як найкращого» функціонують у 

«депортаційному» фольклорі, де задіяно типові порівняння об’єктів із минулого й 

теперішнього життя, а образ селянської хати визначає траєкторію руху персонажів. 

У наративах про Голодомор та виселення часто спостерігаємо перенесення значень 

концепту «дім» на ширший просторовий образ – село. Амбівалентність пари «хата 

= село» забезпечується однотипністю атрибутивних зв’язків, сполучуваністю з 

епітетами «негативного»: «порозваляні» (зруйновані), «зайняті», «пусті» 

(порожні), рідше – «спалені». В оповідях про Голодомор образ знищених домівок 

розкуркулених селян увиразнюється різними художніми означеннями, серед 

яких – постійні епітети «сира», «холодна». Вони моделюють метафору «хата = 

могила», яка закріплює нове значення образу (не фольклорнотрадиційне), за яким 

«хата = небезпечне місце». У полі зору оповідачів картина знищеного вибухами чи 

повністю спаленого з усіма мешканцями села часто змальована метонімічно, 

сфокусована на деталях (на комині, попелі, порозі). Образ вогню стає аналогом 

смерті.  

У народній свідомості зруйнування рідної домівки через спалення 

сприймається як варварське втручання у світ особистої недоторканності та 

мікрокосмосу. В українській ментальності концепт «дім» оцінюється через 

антропоцентричне буття з його моральними чеснотами, де найважливіша – свобода 

людини. Вочевидь тому образ зруйнованого сакралізованого об’єкта (хати, церкви) 

набуває додаткових конотацій – як місце зневаженої свободи, людської гідності та 

честі. 

З’ясовано, що в семіотиці фольклорних топосів відбувається наростання 

драматизму, яке задано хронологією: у переказах та піснях про світові війни – дім 

знищений, але можливий до повернення (у мотиві «надії»); в оповідях та переказах 

про Голодомор – дім не знищений, але відібраний (у формулі «забрали») чи 

спустошений (знелюднений); в оповіданнях та меморатах-хроніках про 

депортацію – дім і знищений, і спустошений. 
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У підрозділі 6.2. «Концепт НЕВОЛЯ: ракурс міфологічних опозицій свій / 

чужий, доля / недоля» зроблено аналіз, який визначив, що семантичне поле 

концепту «неволя» сформувалося головно на ґрунті давньої народної традиції 

(мотив «С= у неволі» є типовим у рекрутських та жовнірських піснях). Чимало 

паремійних висловів побудовано на протиставленні Воля – Неволя («Дай кому 

волю, а сам підеш в неволю»), які перебувають у тісному асоціативному зв’язку з 

персоніфікованим образом Долі. У неволі ні особистої, ні суспільної долі немає – 

декларує українська повстанська пісня. Мотив «С= роздумує про втечу з 

Німеччини» продукує нову поведінкову формулу активного впливу суб’єкта на 

долю. Відтак зазнає деконструкції фольклорний канон покірного прийняття долі 

(як у приказках, «Його спіткала зла доля», «Від долі не втечеш»), і – як наслідок – 

спростовується фатум «злої» неволі.  

Фізична неволя розкривається в соціально-побутовій та мілітарній пісенності, 

починаючи вже від ліро-епіки про Першу світову війну, де неволя є простором 

дуже тонкої межі між життям і смертю воїна. Перекази «про російський полон» чи 

«про інтернованих поляками українських стрільців» показують найбільш вразливі 

моменти буття полоненого передусім як «суб’єкта залежності» (за О. 

Івановською). Тому образ неволі концептуалізують головно мотиви залежності та 

підпорядкування, насильної відірваності від родини й традиційного укладу життя, 

зневіри у власні сили.  

Екзистенційна неволя людини набуває значно ширших семантичних 

окреслень і, зокрема, просторових об’єктивізацій через систему ключових слів 

(полон, тюрма). Полон – це загальнофольклорний знак війни, що відображає як 

фізичний примус, так і моральну наругу над людиною з боку окупанта. 

Військовополонені, в’язні концтаборів, остарбайтери, «бауденісти» є, безумовно, 

частиною невольничої історії українського народу, якому у ХХ ст. разом з іншими 

довелося винести тягар двох світових воєн, зазнати страждань під різними 

окупаційними владами й військами. Через те у фольклорній картині світу 

«неволя», що зображає воєнну дійсність як екзистенційне поневіряння чи в 

просторі «свого» дому, чи «в чужині», є одним із головних концептів. 

Фольклорний герой (полонений жовнір, стрілець, солдат, націоналіст, 

січовик, червоноармієць, остарбайтер, бауденіст чи виселенець) перебуває в 

площині відкритого простору й односпрямованого руху, бо він «попав» у неволю», 

у яку його насильно «беруть», «ведуть», «везуть». Імпліцитно семантику неволі як 

«чужого» світу передано через давні формули («чужа сторона») та нові двочлени 

(«чужа дальня сторона», «германські лагеря»). Ядерне слово концепту у 

фольклорних текстах пов’язане з атрибутами, які стали постійними епітетами 

традиційного словника: чужа, далека, тяжка, німецька, проклята. Неволя 

вербалізується також в образах різного семантико-структурного рівня: 

міфологічного (долі, горя, пташки-вісниці), метафоричного (буйний вітер, зів’яла 

трава, пролиті сльози), просторового з негативно зарядженою семантикою (за 

горою, край вікна), із семантикою обмеженого простору (образ колючого дроту), а 

також амбівалентною семантикою (ліс, дорога). Усі ці художні компоненти так чи 

інак стосуються концепту руху, який виражає конотації шляху через опозиції 
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«свій» / «чужий», «у неволю» / «з неволі» (як процес духовного чи екзистенційного 

визволення).  

У підрозділі 6.3. «Концептуальна мережа МОГИЛА – СИЛА – СЛАВА – 

УКРАЇНА. Фольклорні знаки воскресіння волі-свободи й маніфестації ідеї 

державності» визначено два провідні концепти (6.3.1. «Могила»; 6.3.2. «Україна), 

що формують мережу взаємозв’язаних символічних значень. 

Важливим ландшафтним об’єктом, який конструює фольклорну картину 

світу, є могила. У творах, присвячених трагічним подіям ХХ ст., цей образ втілено 

у варіантах братської чи безіменної (самотньої) могили. Ядерне слово «могила» 

переважно поєднується з постійним епітетом «висока», рідше «сира», «темна». 

Перехід реальних атрибутів у фольклорні тексти відбувся завдяки конгруентності 

образів «висока гора» = «висока могила». Візуалізація та гіперболізація воєнної 

могили, яка досягає розмірів гори, найбільш продуктивна в стрілецьких історичних 

піснях, де згадано гору Маківку.  

Канон зображення у фольклорі могили як незвичайної має давнє коріння, що 

сягає світоглядних обріїв легенд та етіологічних переказів, де могила пов’язана з 

місцем поховання персоніфікованої сили, втіленої через образи богатирів, 

відважних велетнів, а пізніше – сильних духом запорожців. Отже, як місце 

спочинку українських героїв нової доби, вона позначає локус, де заховано 

звитяжну інспіруючу «силу».  

Фігуративність могили як місця похованої «слави» спостерігається у прозі, 

тоді як метафоричний мотив «слава живе» трансформувався в мотивему 

«пророцтва», виражену пісенною формулою «слава повстане». Ряд атрибутивних 

констант образу значно розширився. Його доповнили означення, які відображають 

зміни у фольклорній свідомості під впливом літературної поезії початку ХХ ст. 

(«уквітчана», «одинока», «самотня», «тиха», «забута»). 

У ліро-епіці надалі типовими є конструкції динамічного плану, де могила 

«чорніє», «зеленіє», «стоїть» (із дубовим хрестом, із написом, із деревом, кущем 

калини, рожі, із кедром). У прозових творах концепт розкривається через образ 

розритої могили. Художнє втілення його зумовлене фольклоризацією 

шевченківської «розритої могили» як символу наруги над козацьким героїчним 

минулим та політичними реаліями знищення стрілецьких курганів «Борцям за 

волю України» у міжвоєнний період. Композиція багатьох оповідей про стрілецькі 

кургани, як правило, побудована на антитезі. Предикати формують 

трикомпонентну циклічну структуру оповіді, за якою могилу «висипали» – 

«розрили» – «насипали» (варіант: «поставили»). У цих локальних творах згаданий 

просторовий образ у першому значенні несе специфічне навантаження – він є 

символом існування України в кордонах чужої держави. у другому – вказує на locus 

у лотманівському атрибутуванні, позначає прив’язку героя і його функцій до 

справжнього місця поховання. Змінений стиль опису від архаїчно-метафоричного 

способу (зозуля на могилі = мати на могилі) до реалістично-номінативного 

помітно в баладних модифікаціях та ліричних новотворах, що позначають могилу 

як місце останнього прощання з бійцем (повстанцем). 

Ампліфікація значень щодо «місць пам’яті» закріпила у фольклорі події 1930–

1940-х, а також 1990-х років, коли виробилися громадські обряди упорядкування, 
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освячення могил героїв-захисників та поклоніння їм. Комеморативні практики 

послужили збереженню оригінальних фольклорних мотивів-описів, які активно 

функціонують сьогодні в регіональних текстах, а саме: «могила – місце поховання 

стрілецької (повстанської) сили», «могила – місце збереження стрілецької сили», 

«могила – місце сну українського війська», «могила – місце воєнної слави». 

Типологічно схожими є приклади топонімних переказів із Нижньої 

Наддніпрянщини про деградований у радянський час та знецінений символічний 

простір («Могила Севірюга»). Могили-кургани як рукотворні об’єкти стали дієвим 

фрагментом ландшафту пам’яті, впливаючи на повсякденну свідомість українців 

та формуючи дух національного самозбереження. Важливість звернення в 

майбутнє через символічні могили, які Є. Маланюк назвав «акумуляторами 

метафізичної енергії», що «дають виразне свідоцтво посідання народом даного 

терену і ступінь його закоріненості в нім», маніфестовано ліро-епічними текстами 

стрілецького та повстанського фольклору, у яких просторовий образ семантично 

еквівалентний літературному мотиву «похованої волі-свободи». У поєднанні з ним 

репрезентовано архетипну ідею «оживлення», виражену в історіософській 

концепції «воскресіння України» та «воскресіння захисника» (у переказі про 

спляче військо). І це кодує семантику «руху догори». У творах про Голодомор, 

поширених у центрально-східних регіонах України, згаданий об’єкт має 

протилежну конотацію й представлений у трагічному контексті, що відтворює 

семантичну лінію «руху униз» («братська могила = яма-могильник»). Образи 

колективних поховань передано еквівалентами могила = велика яма, = ліс, = хата 

(хата, що повна мерців). 

«Україна» як просторовий образ є ключовою, парадигмальною категорією 

українського історичного фольклору новітнього часу, зокрема магістральним 

макрообразом повстанських пісень, а також прози. Як концепт він має дуже 

складне семантичне окреслення, оскільки залежить від міфологічного, 

сакрального, позаісторичного представлення в думах та козацьких історичних 

піснях (за Ю. Луцьким). Сучасні носії фольклорної традиції омовлюють не тільки 

сформований і підтримуваний у родині патерн «рідного краю» як національного 

простору, вони показують процес закріплення традицією саме тих смислів, які 

генерують суспільну ідею політичної свободи, що допомагає конструювати модель 

«Україна». 

У повстанських наративах образ виражено мотивом мрії про «справжню» 

Україну, що опертий на міфологему «раю». Натомість пісенний формат 

традиційно персоніфіковано (Україна = дівчина, мати). Тому ядерне слово часто 

виступає у метафорах, які позначають властиві людині дії та емоційно-фізичні 

стани: тужіння («зажурилася», «заплакала», «затужила», «сумує»), голосіння 

(«плаче», «стогне», «ридає»), фізичні муки («закута у кайдани»), участь в 

обрядовості («хорониш»).  

Цілісність та суб’єктність просторового образу у творах нового часу 

відповідають загальнокультурному концепту «Україна», зміст якого було 

обумовлено політичною ситуацією епохи формування національних почуттів та 

розумінням значної частини народу своєї приналежності до української нації. 

Фольклорний концепт є маніфестацією ідеї соборної державності в тому пласті 
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героїчно-політичного фольклору, який виник у першій третині ХХ ст. і функціонує 

досі, інспіруючи новотворчість. 

У Висновках узагальнено результати проведеного дослідження, у якому 

здійснено проекцію на сучасність. 

1. Критичний огляд праць про фольклор періоду двох світових війн виявив, 

що українське народознавство вже має більш-менш окреслений пласт 

першоджерельних автентичних матеріалів та низку об’єктивних наукових 

досліджень, які стосуються усної народної творчості про знакові події першої 

половини ХХ століття.  

Сучасна українська фольклористика – це важлива гуманітарна галузь науки, 

яка вивчає особливий досвід народного буття, що одночасно належить до 

сучасного й минулого. Як самостійна дисципліна, що переживає повторне 

народження, вона пройшла два дуже відмінні етапи становлення – дорадянський 

(світоглядний) та радянський. Сьогодні фольклористика ступає на шлях 

міждисциплінарного розвитку. Ця праця прокладає шлях нового дослідження 

історичного фольклору, пропонуючи концептуальні моделі інтерпретації текстів 

усної традиції. Задля цього застосовано комплексний метод вивчення різночасових 

явищ духовної культури, який передбачає залучення досліджень та 

методологічних підходів, вироблених у рамках лінгвістики, усної історії, етнології, 

соціології, культурної антропології, етнопсихології. 

2. Аналіз творів, записаних головно у військовому та селянському 

середовищах під час війн та по їхньому завершенні, доводить, що такі твори є 

цінним джерелом відображення труднощів виживання й боротьби в сильно 

зміненому культурно-історичному просторі. Тексти, які активно функціонують 

в усній традиції та які побутують у формі родинних переказів про війни ХХ ст., 

з особливою емоційною гостротою змальовують типові драматично-трагічні 

сторінки буття й самовираження носіїв традицій в умовах надзвичайних 

історичних обставин. Унікальні зразки польових матеріалів становить проза 

воєнного часу (легенди, історичні, есхатологічні оповідання, оповідання у формі 

меморатів, хронікатів; перекази, чутки, анекдоти); її доповнює та коментує 

пісенність, якої значно більше було записано й надруковано, зокрема ліро-епіки 

(співанки-хроніки, баладні пісні), лірики, а також поезії (анонімні вірші, віршовані 

листи).  

3. Фольклорні твори, які виникли в драматично-історичний час, інспірований 

зламами Першої і Другої світових війн та їхніми трагічними масштабними 

наслідками (Голодомор, депортації), витворюють особливий тип картини світу, у 

якій аксіологічно навантаженими є поняття «життя» – «смерть», «мир» – «війна». 

Описати багатошарові семантично-структурні рівні цих ключових слів 

фольклорної мови доцільно за допомогою методу, який запропоновано в цьому 

дослідженні. Концептуальні форми вираження «фонових знань» та смислів в 

історичних текстах, що функціонували в народній традиції упродовж ХХ століття, 

обґрунтовано практикою мотивемно-мотивного опису фольклорних творів.  

Текстуальний аналіз і дані покажчиків дозволили ствердити, що твори різних 

жанрово-тематичних груп, родо-видових ознак, варіантних парадигм мають 

структурно-семантичні, ідеологічні та мовні спільності, які можна виділити й 
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класифікувати, взявши за основу поняття фольклорний концепт. Як підвид у 

мережі загальнокультурних концептів він має подвійну природу, іманентну будь-

якому мовному концепту, що складається з оперативної одиниці свідомості, 

об’єктивованої в одиниці мови. Фольклорний концепт виявляється не тільки через 

повторюване слово (ядро), але також через інші ресурси поетичної системи, що 

живиться світоглядними уявленнями та фольклорною свідомістю, яка синтезує 

різні сфери життєвого досвіду: вікового, статевого, релігійного, мовного, 

регіонального, політичного, обрядового, звичаєвого, поетичного, досвіду 

середовища тощо. Обраний методологічний підхід дозволив виділити чотири 

найважливіші взаємопов’язані групи концептів: 1) універсально-екзистенційні 

(війна, молитва, смерть); 2) персонажні (ворог, мати); 3) емотивні (туга, сум, 

радість, страх); 4) просторові (дім, неволя, могила, Україна).   

4. У людському існуванні, яке визначається через спосіб, відчуття, якість 

життя, поняття «смерть» є ключовим компонентом, універсалією, що впливає на 

сенсовність суспільного й індивідуального буття. Розуміння та кодифікування 

смерті є одними з генеральних питань у конструюванні всіх національних культур. 

Як явище антропокосму смерть залишається головним концептом фольклорної 

картини світу, який протиставлено поняттям «народження» і «життя».  

На основі аналізу змісту фольклорних творів про війни встановлено, що 

існують три рівні семантичної парадигми концепту «смерть»: фатальна, 

тотальна, героїчна. Вони зумовлені особливостями періоду, означеного трагічним 

повсякденням світових війн та інших збройних конфліктів, насильством 

колективізації та сталінського терору. В українському фольклорі він кодований як 

час відчайдушної боротьби за життя, коли гостро постало питання «буття» і 

«небуття». Відтак очевидною стала амбівалентність ситуації «живий» – 

«мертвий», коли людина постійно перебувала в пограничному стані.  

Виявлено, що концепт «смерть» через мотив «герой помирає (гине)» корелює 

з іншими структурними елементами, і, як правило, модельований у діях двох 

суб’єктів: героя-захисника і ворога-загарбника. Образ героя у новотворах значно 

розширив парадигму значень, що включають ідеологічно марковані поняття 

«відваги», «віри» і «любові до батьківщини». Традиційні ознаки виражено через 

низку типологічно однорідних із героїчним епосом мотивем – «випробування», 

«покара», «загибель».  

5. Важливою рисою глибинного логіко-семантичного рівня фольклорної 

картини світу ХХ століття є динаміка змін в онтології ворога. Вона полягає в 

поступовому зміщенні семантичної домінанти від міфологічного ворога-звіра на 

ворога-людину в рамках бінарних опозицій «зло – добро», «життя – смерть». 

Національна специфіка концепту об’єктивується через культурну опозицію 

«людина – нелюд», завдяки якій вибудовується сучасне розуміння ворога й 

людиноцентрична інтерпретація історичних подій, а відтак інший рівень 

відповідальності за злочини. 

У національному фольклорі, який складає розмаїта, часто відмінна 

контроверсійна палітра регіональних текстів («західноукраїнські», 

«центральноукраїнські», «південно-східні»), концепт «ворога» зіставляється з 

образом «москаля» (= «ру́скі», «совє́ти»). Він є однією з найбільш виразних етико-
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естетичних домінант історичної пам’яті про зовнішнього й внутрішнього ворога. 

Складовими парадигми концепту «ворог» є інші етнообрази (поляк-лях, мадяр-

гонвед, німець-фашист). Однак важливо розуміти, що саме через стереотип 

«москаля» оприявнюється той колективний досвід політичного буття українського 

народу, який у ситуації нової російсько-української війни набуває науково-

дослідницької перспективи. 

6. Специфіка художньої проекції історико-героїчної дійсності у фольклорних 

новотворах першої половини ХХ століття проявляється також у широкій парадигмі 

інших суб’єктів, що входять у дихотомію герой – антагоніст. Образ матері посідає 

першу позицію, часто стає центром сюжетів та ліричних ситуацій творів, що були 

породженням Другої світової війни, зокрема в остарбайтерівських, виселенських 

та тюремних тематичних циклах. 

Фольклорний концепт «мати» є одним із провідних у картині світу багатьох 

національних традицій. Його периферійні значення з’являються внаслідок 

модернізації традиційних уявлень про материнство й виринають із часу Першої 

світової війни: мати – центр родинного світу, який зруйнував ворог; мати – символ 

любові; мати – субститут просторового концепту «дім» як місця екзистенційного 

спокою і чекання; мати – суб’єкт пам’яті та пригадування, онтологічна сила, яка 

утримує і повертає до життя. У сучасній фольклорній свідомості концепт «мати» 

надалі утримує першість морального імперативу, за яким вона – людина, яка дбає 

про інше життя, а її семантика більше корелює з поняттями «помічниця» та 

«рятівниця». У цьому простежується синтез давніх та нових смислотвірних 

гуманістичних настанов.  

Еволюція архетипу матері помітна на рівні співдії нової семантики образу з 

універсальними стандартами поетики давніх творів. Сформувалося нові 

фольклорні канони жінки-матері: рятувальниці, страдниці та сироти. У цих 

іпостасях образ героїні є переважно світом «добра», на тлі якого відрефлектовано 

злодіяння ворога-ката. Семантика трагедійного кодована в мотиві «мати оплакує 

убитого ворогом сина / доньку», на основі якого відбулося переосмислення 

ключових компонентів (мати-сирота → мати-самітниця). 

Естетика образу у творах періоду світових війн ґрунтується на засадах 

поетичного психологізму та високої активності формули «рідна мати». У 

стрілецьких піснях та повстанському фольклорі образ матері утвердився зі 

значенням «страдниця». Така семантична настанова окреслює нові риси характеру 

героїні, яка виявляє міцну силу волі, жертовність, непокірливість долі та стійкість 

духу, мужність, громадянсько-патріотичну вірність. Як категоріальні поняття вони 

декларують цінності й світоглядні принципи українського народу.  

7. Однією з вагомих персоніфікацій «материнства» є світовий образ 

Богородиці, що посідає чільне місце в епічній пісенності Першої світової війни та 

повстанській ліро-епіці. У цьому жіночому образі відобразилися загальні риси 

Божої Матері, яка є заступницею, рятівницею, опікункою українського жовніра, 

солдата, повстанця в бою, помічницею у вигнанні ворога з рідного краю, 

провідницею стрілецьких душ, матір’ю воскресаючої української держави. 

У піснях патріотичного спрямування цей фемінний образ став зразком для 

розкриття нового змістового елемента – мотиву «мати – жінка, яка народила і 
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виховала бійця-захисника». Така специфічна художня паралель між Богоматір’ю і 

матір’ю зумовила асоціативний зв’язок понять сакральне = реальне.  

Аналіз включень у необрядовій епіці та ліриці сюжетних ліній з образом 

Матері Божої, а також апелятивів до Христа, Святого Миколая дав змогу виявити 

нові способи збереження в народно-поетичній традиції християнських образів. Він 

засвідчив тривалість релігійної культури українців та форму активізації 

етнокультурного концепту «віра» через фольклорний концепт «молитва». 

8. Встановлено, що зміст концепту «туга» зумовлено особливістю 

фольклорної свідомості ХХ ст., спрямованої на передання емоційно-

інтелектуального досвіду про світові війни як причину туги. Її образ є поетичним 

відображенням адаптації героя в чужому просторі. Туга – це спогад про втрату 

України, дому, родини, семантичний еквівалент змарнованої молодості, 

загубленого життя. Важливою складовою цього концепту є смисли давньої 

історичної та соціально-побутової пісенності. Їхня активність у фольклорі нового 

часу свідчить про тяглість традиційних канонів вираження, зокрема мотивем 

«важка служба», «поневіряння (мандри)», «невільництво». 

Дихотомія «радість – сум» надала нових семантичних акцентів мотивам 

історико-героїчного фольклору, у центрі яких – захисник українського народу й 

Вітчизни. З їхньою допомогою вдається простежити важливість омовлення 

переживань та страждань, колективного почуття суму. Попри негативну семантику 

дієслова «сумувати», взаємообернена концептуальна пара «сум – радість» 

закріплюється як оригінальна фольклорна метафора суспільно-громадської 

єдності, народного опору та віри в перемогу в час політичної поразки. 

9. Антиномія «зло» / «добро» притаманна фольклорній парі «недоля – доля», 

яка входить у концептуальне поле «мати». У творах, присвячених подіям війн, 

«доля» часто виражена через символічний зв’язок доля – неволя – воля. 

Концептуалізація неволі пов’язана з перевагою мотивів психологічного ряду, де 

суб’єкт фольклорного тексту плаче, сумує, мучиться, голодує, згадує, тужить, 

мовчить, страждає. Через ці дієслова передано сенси духовної сили героя та ідею 

його християнської моральності.  

Концепт «неволя» вступає в асоціативні зв’язки з іншими онтологічними 

поняттями (воля-свобода, самотність, віра, пам’ять, доля), що формують власні 

концептуальні поля. Найважливіше, що через фольклорний концепт «неволі» 

вдається простежити особливості національної ідентичності українців, 

закорінених у материзну «свого» світу, де незабутня «хата» виступає 

сакралізованим об’єктом й антисвітом неволі. 

10. В українських фольклорних текстах про світові війни постійною є 

ностальгійна тема «втрати», що вербалізується в мотивах-формулах («евакуйоване 

село», «спалене село») та в мотивемі «смерть», реалізованій мотивами-описами 

загибелі родичів. Ці змістові елементи утвердилися як універсалії колективного 

досвіду про катастрофи ХХ ст., яке залишило в душах людей сліди спустошення, 

адже тоталітарний час провокував насильство та втрату людяності, а отже, став 

причиною великого «зла». Саме тому в українському фольклорі на перший план 

виведено образи родини, хати, церкви, що є складовими концепту «дім».  
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Концепт «дім» має виняткове національно-культурне значення, оскільки в 

ньому зосереджено смисли гідності та проявів «добра». У поєднанні з концептом 

«Україна» він формує гештальт Батьківщини, що набрав ознак моральної 

структури, дієвої в час важкого вибору, кардинальних суспільних змін. 

Усвідомлення існування цього цілісного образу кріпило внутрішню свободу 

людей, які потрапили в неволю, визначало мету жертовної смерті героїв.  

11. Українська фольклорна традиція ХХ ст. закріпила іншу концептуальну 

пару «могила» – «Україна». Така пара є складним багаторівневим мережевим 

поєднанням. Реалізація символічних значень першого образу відображає панівні 

«позитивні» конотації, за якими: могила = дім, місце «свого» простору, місце 

зустрічі з рідними. З гостро «негативними» конотаціями могилу представлено в 

кількох тематичних циклах, де її виражено в образі трупної ями (могила 

голодуючих, розстріляних), забутої / покинутої (стрілецька, остарбайтерівська 

могила). Усі значення посилюють фольклорно-світоглядний канон, за яким «мати 

могилу» для суб’єкта, який перебуває «на межі», – це означити власне буття.  

Семантичні складові фольклорного слова «могила» дозволяють розкрити його 

знакові функції, вказати на смислові нарощення, зумовлені реаліями Першої та 

Другої світових війн, їхніми драматичними наслідками. Розуміння новацій варто 

пов’язувати з ознаками архаїчних уявлень, які редуковано в текстах. Одночасно з 

активністю деяких довершених метафоричних зіставлень (могила = хатка), 

традиційних для найдавніших зразків епіки та ліро-епіки, збільшилася частка 

прямих порівнянь. Відомо, що час і простір творять єдиний ландшафт. Історичний 

фольклор ХХ ст. вибудовує особливий ландшафт пам’яті, у якому образ могили 

героя-захисника (бійців УСС, УГА, УПА, воїнів Червоної армії) переважує інші 

культурні антропооб’єкти та артефакти. 

З’ясовано, що надалі популярними, але з помітним художньо-декоративним 

спрямуванням, є персоніфікації «слави» та «України». Чинниками цього є 

граматична сила «жіночості» мови українських символів, а також полівалентність 

епітета «рідний, -а», що функціонує в паралелізмі формул («рідна Україна» = 

«рідна мати»). Етимологія означення є похідною від міфологеми Рід, що дозволяє 

встановити семантичну спільність між різними типами концептів, яка схематично 

відповідає послідовності: мати = дім → могила → Україна. 

Концептуальний аналіз показав, що вербальні ресурси традиції можуть 

передавати засадничі цінності етнокультур. Фольклор як оригінальний пласт 

творчості є потужним інформаційним ресурсом для дослідників різних 

гуманітарних сфер, які вивчатимуть його роль у становленні сучасної національної 

самосвідомості українців. Адже у фольклорних творах кодовано глибинний зміст 

духовної екзистенції людини та її бачення світу, у якому відчутний постійний 

конфлікт між фатально-печальним та дієво-активним началами. Виразним є голос 

протесту та осуду, скерований проти загарбницьких світових війн, голодоморів, 

виселенсько-депортаційних акцій, що обумовлює центральне місце концепту 

«війна» у семіотичній моделі відображення досвіду драматичної екзистенції 

людини періоду двох світових війн. 

12. Головним висновком є те, що вся українська народна словесна творчість 

історичного змісту ХХ – початку ХХI ст. здатна бути не тільки мовою, яка описує 
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насильство й тоталітаризм минулого століття, але також інструментом 

обвинувачення будь-якої нової світової війни, її кривавої людиноненависницької 

сутності. Український фольклор – це семіотичне поле, на якому чітко виділено 

місця екзистенційної травми-«кривди», приховані в індивідуальній свідомості та 

міфологізовані в колективній пам’яті сучасних громадян України. 

Наукова атрибуція, публікація та широкий історико-типологічний, 

функціонально-контекстуальний аналіз текстів усної народної творчості, що 

відображають екзистенцію людини на тлі гігантських воєнних зіткнень ХХ ст., не 

тільки становить перспективу для осягнення емпіричних знань, а й може бути 

фундаментом для більших міждисциплінарних теоретико-дослідницьких проєктів 

та соціокультурних інспірацій.  
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АНОТАЦІЯ 

Кузьменко О. М. Драматичне буття людини в українському фольклорі: 

концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн). 

Монографія. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі 

спеціальностей 10.01.07 – фольклористика. Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. Київ, 2020. 

У монографії на основі аналізу архівного та польового фольклорного 

матеріалу комплексно досліджено драматичне буття української людини у ХХ 

столітті. Запропоновано метод наукового вивчення історичного фольклору через 

концепти, що об’єктивізують життєві досвіди, практики та народні уявлення про 

дві світові війни і їхні наслідки. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади 

поняття фольклорний концепт, який є інструментом декодування багатошарових 

смислів фольклорної мови, з допомогою якої вербалізовано колективні знання про 

суспільно-історичні травми.  

Розроблено методику виділення концептів із структури мотивемно-мотивного 

покажчика. На його основі визначено 12 концептів (війна, молитва, смерть, ворог, 

мати, туга, радість, страх, дім, неволя, могила, Україна), які фігурують як знаки 

пам’яті в текстах різних жанрів. Показано специфіку концептуальних форм 

відображення емоційно-образної панорами європейської історії крізь призму 

життєвої драми українських людей на тлі важкої доби політичних змін та 

тоталітарних злочинів.  

Ключові слова: фольклор, народна традиція, семантика, структура тексту, 

концептуальні форми вираження, фольклорний концепт, Перша світова війна, 

Друга світова війна, інтердисциплінарна методологія. 
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АННОТАЦИЯ 

Кузьменко О. М. Драматическое бытие человека в украинском 

фольклоре: концептуальные формы выражения (период Первой и Второй 

мировых войн). Монография. 

Диссертация на соискание научной степени доктора филологических наук по 

специальностям 10.01.07 – фольклористика. Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. Киев, 2020. 

В монографии на основе анализа архивных и полевых фольклорных 

материалов комплексно исследовано драматическое бытие украинского человека 

в ХХ веке. Предложен метод научного изучения исторического фольклора с 

помощью концептов, которые объективизируют жизненные опыты, практики и 

народные представления о двух мировых войнах и их последствия. Обоснованы 

теоретико-методологические основы понятия фольклорный концепт, который 

является инструментом для декодирования многослойных смыслов фольклорной 

языка, с помощью которого вербализированы коллективные знания об 

общественно-исторических травмах. 

Разработана методика выделения концептов из структуры мотивемно-

мотивного указателя. На его основе определены 12 концептов (война, молитва, 

смерть, враг, мать, тоска, радость, страх, дом, неволя, могила, Украина), которые 

фигурируют как знаки памяти в текстах различных жанров. Показана специфика 

концептуальных форм отражения эмоционально-образной панорамы европейской 

истории сквозь призму жизненной драмы украинских людей на фоне тяжелого 

времени политических изменений и тоталитарных преступлений. 

Ключевые слова: фольклор, народная традиция, семантика, структура 

текста, концептуальные формы выражения, фольклорный концепт, Первая 

мировая война, Вторая мировая война, интердисциплинарная методология. 

 

 

SUMMARY 

Kuzmenko. O. Dramatic Human Existence in Ukranian Folklore: Conceptual 

Forms of Expression (the period of WWI and WWII). Monograph. 

Thesis for a doctorate degree in Philology, speciality 10.01.07 – Folklore Studies. 

Taras Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of Education and Science of 

Ukraine. Kyiv, 2020. 

The monograph is a complex analysis of the 20th century dramatic human existence 

coded by the system of folklore concepts which reflect the significant historic epoch of 

WWI and WWII. The work contains a detailed review and analysis of a big collection of 

primary sources that embrace song and prose texts in various genres of Ukrainian folk 

art and their regional variants. The bulk of these texts were recorded in the field 

environment during the two world wars and within the first post-war years, while the 

second part consists of contemporary records made by the author mainly in the course of 

more than ten folklore and ethnographic expeditions throughout Western and Central 

Ukraine. Some of the studied materials originate from a number of Ukrainian and Polish 

state archives, from printed academic collections, rare regional folklore publications and 
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wartime periodicals. Memoires, field diaries, record transcripts of oral autobiographical 

narratives also make a significant element of the studied materials. 

For the first time the Ukrainian folklore studies are offered a method of researching 

historical folklore via concepts which verbalize experiences, practices and folk 

perceptions of the two world wars and their consequences – Ukrainian national liberation 

struggles of the first three decades of the 20th century, the Great Terror and the 

Holodomor (Famine-Genocide) of 1932–1933, Famine of 1946–1947, post-war 

deportations and the 1940–1950 Resistance movement. Based on the synthesis of works 

by scholars in the areas of folklore studies, ethno linguistics, oral history and semiotics, 

the author has developed and substantiated theoretical and methodological principles of 

the notion “folklore concept” which is the instrument for decoding multi-layer senses of 

folklore language and understanding oral folk text as one of the forms of conceptualizing 

history and existence. The developed original method of extracting a concept from the 

structure of motivema-motif index enables a researcher to outline the field of common 

knowledge about man as a subject of history and creator of culture. The selected 

methodological approach made it possible to distinguish four significant interrelated 

groups of concepts: 1) universal (war, prayer, death); 2) personage (enemy, mother); 3) 

emotive (sorrow, sadness, joy, fear); 4) spatial (home, captivity, grave, Ukraine). The 

four thematic chapters present a detailed insight into these 12 concepts and their peculiar 

characteristics. The author has structurally analyzed the texts actively functioning in the 

contemporary oral tradition and existing in the form of lyric and epic songs, family 

narratives, legends, memorate stories about the biggest wars.  

The author of the monograph reveals the specific conceptual forms of reflecting 

the European history panorama through the prism of life of the Ukrainian people against 

the background of a difficult period of political changes and totalitarian crimes. In 

particular, war concept is viewed from the standpoint of semantics, typology and artistic 

forms of representation of personal trauma (homicide or fratricide motif). It can be 

overcome via belief of a Ukrainian man in God’s omnipresence which determines the 

nucleus of the prayer concept. The semantic and structural analysis of appealing-to-God 

and appealing-to-the-Mother-of-God motives enabled the researcher to trace the ways of 

establishing and developing popular religious experience at the time of transition to a 

modern nation. This process had impact on the changes of worldview paradigms, namely 

on the perception of violent death caused by external factors. The semantic field of death 

folklore concept is defined and presented on three levels as fatal, total and heroic. It 

became a poetic canon to depict the ambivalence of situation alive – dead and the 

marriage of beautiful with monstrous. 

Accordingly, the essence of the other two aesthetic categories good – evil was 

shown in the correlation between the concepts enemy and mother which have been 

actively used in all thematic cycles of historic folklore. Special attention has been paid 

to folklore reception of the image of enemy-conqueror who’s ethical and aesthetical 

dominants are disclosed in the dichotomy human / inhuman. It has a standing-out 

subvariant enemy-moskal. The author has traced its ancient stereotypic parameters and 

new semantic markers in the image of headsman. Meanwhile, the evolutional nature of 

mother, with her tragic texture, is disclosed on the basis of three generic and thematic 

folklore cycles: of national liberation struggles (riflemen, insurgents), of captivity (ost-
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arbeiters), and that of Holodomor. Respectively, the following semantic traits have been 

distinguished: sufferess, she-orphan, savioress of life.  

The research shows that female images are tightly connected with a group of 

ethnical constants of emotional existence of a Ukrainian man expressed by the concepts 

of sorrow, sadness, joy, fear. They are manifested at the times when the individual is “on 

the borderline” between the worlds. Therefore, spatial concepts have been treated 

separately. It has been discovered that the home concept functions in the parameters of 

trinity images house – village – church and the semantics of «loss». The captivity concept 

is disclosed via mythological oppositions native / alien, luck / ill luck. The most 

complicated is the conceptual network grave – strength – glory – Ukraine which stands 

not only for the folklore signs of political and existential liberty-freedom but is also an 

artistic way of manifesting the idea of statehood. 

Keywords: folklore, folk tradition, semantics, text structure, conceptual forms of 

expression, folklore concept, World War I, World War II, interdisciplinary methodology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


