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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Фольклор як відкрита 

комунікативна система демонструє неперервність та статичність, 

традиційність та динаміку і характеризується здатністю модифікуватися в 

часі, прирощувати новітні смисли довкола традиційного смислового ядра, 

що зумовлює побутування класичних і нових жанрів у синхронії.  

Незважаючи на еволюцію вітчизняної фольклористичної науки 

новітньої доби, все ж доводиться констатувати примарність уявлень про 

довершеність вироблених та чітко встановлених підходів і методик 

наукового дослідження фольклорних текстів. На сучасному етапі розвитку 

теоретичної фольклористики варто розширювати спектр науково-

теоретичних підходів та рамки емпіричного матеріалу шляхом залучення 

методик споріднених галузей гуманітаристики. Когнітивний підхід у 

фольклористиці уможливить міждисциплінарне дослідження пізнавального 

аспекту фольклору за допомогою теоретико-інформаційних моделей, 

піднімаючи на новий рівень здійснення едиційної практики фольклорного 

матеріалу.  

Осмислення міжетнічного полілогу, міжетнічної комунікації як 

концептуального компонента народного світогляду належить до основних 

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

етнографів, літературознавців, культурологів, етнопсихологів та ін. Проте 

комплексного дослідження міжетнічного полілогу у фольклорній прозі із 

застосуванням когнітивного підходу ще не було проведено, чим і зумовлена 

актуальність пропонованої праці. Дослідження феномену міжетнічного 

полілогу в народній прозі України з залученням напрацювань когнітивної 

науки сприятиме віднаходженню механізмів для налагодження міжетнічної 

комунікації. Оскільки понятійний та методологічний апарат когнітивної 

фольклористики перебуває на етапі становлення, вивірення, то існує 
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нагальна потреба в його поточненні, а подекуди і в розробці.  

Сучасна наука про народну творчість недостатньо уваги приділяє 

проблемам часових модифікацій фольклорного контенту, тому актуальною 

залишається віднайдення адекватного дослідницького інструментарію, який 

би дозволив уповні препарувати фольклорний текст та оприявив синтез 

традиційних і нових форм та механізми прирощення новітніх смислів у 

традиційних формах фольклорного текстотворення, а також модерні шляхи 

трансмісії фольклорного продукту. 

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

Проблематика дисертації відповідає науковим програмам і навчальним 

планам кафедри фольклористики Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема науково-

дослідницькій темі «Мови та літератури народів світу: взаємодія та 

самобутність» (державний реєстраційний номер 11БФ044-01, науковий 

керівник – доктор філологічних наук, професор Г. Семенюк). Тему 

дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол 

№ 5 від 20 грудня 2010 року).  

Мета дисертаційної роботи – дослідити прозовий фольклор України 

(традиційний і сучасний) як когнітивну систему; виявити когнітивні 

патерни і специфіку текстуального втілення у творах фольклорної прози; 

з’ясування з позицій когнітивної фольклористики специфіку міжетнічної 

комунікації, фольклорного патерну «міжетнічний полілог» і шляхи його 

втілення у текстах казкової і неказкової прози.  

Поставлена мета потребує вирішення таких завдань: 

– з’ясувати ступінь вивчення проблеми вітчизняною та світовою 

гуманітаристикою та виявити чинники когнітивного напряму у 

фольклористичних дослідженнях;  
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– обґрунтувати доцільність використання когнітивного напряму 

дослідження у фольклористиці; 

– детермінувати поняття «когнітивний патерн» у фольклористиці; 

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

та «Інакший» у фольклористичних дослідженнях міжетнічного полілогу;  

– виявити моделі фольклорної комунікації у межах діади 

«Свій / Чужий» та тріади «Свій / Інакший / Чужий»; 

– означити жанрові домінанти фольклорної прози України про 

міжетнічний полілог;  

– охарактеризувати жанрову специфіку фольклорної прози, в якій 

представлено міжетнічну фольклорну комунікацію, окреслити сферу її 

побутування як жанрового різновиду етносоціумного спілкування; 

– здійснити аналіз фольклорного когнітивного патерну «Божа 

воля» в народній прозі про міжетнічний полілог;  

– визначити основні категорії маркування у системі 

етноідентифікації у фольклорних прозових текстах про міжетнічний 

полілог. 

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

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

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

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

сучасні новотвори, матеріали архіву Центру фольклору та етнографії 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка та польові фольклорні записи автора дисертації.  

Предмет дослідження – фольклорні патерни народної прози України 

як когнітивний конструкт, що відображає соціумний аспект, специфіку 

міжетнічної фольклорної комунікації та світоглядну концептосферу творця 

фольклорного продукту.  
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Теоретико-методологічну основу дослідження складають наукові 

праці вітчизняних і зарубіжних дослідників традиційного і сучасного 

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

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

Жирмунський, Л. Копаниця, Дж. Копліен, М. Костомаров, О. Лабащук, 

М. Мід, О. Наумовська, С. Пилипчук, І. Франко, Р. Френк, К. Чистов, 

П. Чубинський, Н. Ярмоленко та ін.), досягнень когнітивної лінгвістики 

(Н.Арутюнова, А.Вежбицький, В.Демьянков, Ю.Степанов, В.Телія, 

Є.Кубрякова, В.Маслова, Є.Рахіліна та ін.), когнітивної антропології 

(У. Гуденаф, Р. Кассон, С. Лурьє, Л. Леві-Брюль та ін.), напрацювання 

етнолінгвістів та лінгвофольклористів (А. Хроленко, Ю. Емер та ін.), 

наукові студії культурологів та мистецтвознавців (М. Бахтін, М. Еліаде, 

С. Сегеда, В. Топоров та ін.). 

Методи дослідження. Роботу виконано із залученням сукупності 

методів дослідження з урахуванням специфіки теми та відповідно до 

характерних рис конкретного досліджуваного фольклорного явища. Для 

реалізації поставлених завдань у дисертації використовувалися 

текстуальний, типологічний, реконструктивний (декодування архаїчних 

смислів) методи. Застосовано системний підхід, зокрема поєднання 

історико-генетичного, порівняльно-типологічного методів, та описовий 

метод сучасної фольклористики. Для надання характеристики міжетнічного 

полілогу у соціокультурному житті використано структуральний підхід, 

який дозволяє виконати аналіз стратифікації суспільного простору. Для 

дослідження сутності міжетнічного полілогу у народній прозі використано 

герменевтичний підхід.  

Наукова новизна дослідження зумовлена вибором об’єкту та 

матеріалами дослідження, основними науковими результатами, отриманими 

у процесі проведення дослідження.  

Уперше у вітчизняній фольклористиці проаналізовано народну прозу 
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України із застосуванням когнітивістських теорій. 

Обґрунтовано доцільність уведення в науковий обіг фольклористики 

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

світоглядна модель пізнання, система правил і критеріїв світосприйняття, 

які сформовані протягом тривалого періоду й зафіксовані у ментальності 

етнофора та визначають специфічне бачення фольклорної дійсності). 

Запроваджено модель міжетнічної фольклорної комунікації у межах 

етнічної тріади «Свій-Інакший-Чужий».  

Доведено доцільність застосування у фольклористиці дефініцій 

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

різні прояви етносуб’єктності у фольклорній комунікації. 

Визначено та обґрунтовано фольклористичну категорію «етнічна 

Інакшість» як засіб та аналітичний «інструмент» налагодження міжетнічної 

фольклорної комунікації, засвоєння «інакшої» культурної картини світу у 

параметрах власної ідентичності.  

Досліджено жанрову специфіку фольклорної прози, в якій 

представлено міжетнічну фольклорну комунікацію, окреслено сферу її 

побутування як жанрового різновиду етносоціумного спілкування. 

Запропоновано розширити тематичну стратифікацію фольклорного 

матеріалу шляхом уведення тематичної страти «етносоціумна група 

фольклорної прози», критерієм формування контенту якої є проблематика 

міжетнічної комунікації. 

Основні положення новизни та особистий внесок автора, здійснений 

при їх розробленні, дозволяють сформулювати та обґрунтувати 

концептуальні положення, які виносяться на захист дисертації. 

Теоретичне значення і практична цінність роботи. Матеріали 

дисертаційної роботи сприяють вирішенню важливої наукової проблеми, 

яка полягає в осмисленні міжетнічного полілогу у народній прозі України 

різних періодів фіксації; обґрунтування категорії «когнітивний 
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фольклорний патерн» як світоглядної моделі пізнання та освоєння 

фольклорної дійсності. Результати дисертації можна використовувати у 

процесі викладання навчальних дисциплін із фольклористики, етнології, 

культурології, зокрема запроваджених кафедрою фольклористики Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 

«Фольклор і масова культура» та «Фольклор медіапростору та соціальних 

мереж»; аналітичний та фактологічний матеріал дисертації можуть бути 

використані як хрестоматійний матеріал для слухачів освітніх програм із 

психології, педагогіки та ін. на філологічних факультетах класичних та 

педагогічних університетів; при написанні досліджень із філологічних, 

культурологічних, журналістських, педагогічних, психологічних 

проблематик (кваліфікаційних робіт різних освітніх рівнів); при укладанні 

підручників і навчально-методичних посібників із народнопоетичної 

творчості, етнопсихології тощо. Також висновки дисертаційної праці можна 

використовувати при розробці програми інформаційної безпеки в інтернет-

просторі.  

Особистий внесок дисертанта. Оригінальні ідеї автора, вміщені у 

монографії, розділі в колективній монографії, передмові до упорядкованого 

фольклорного збірника, наукових статтях та доповідях на конференціях, є 

результатом самостійних дослідницьких пошуків. Будь-які наукові 

висновки та думки інших науковців підтверджені посиланнями, які 

відображені у списку використаних джерел. Усі друковані праці виконані 

одноосібно. 

Апробацію результатів дисертації здійснено шляхом оприлюднення 

у формі доповідей на 58 наукових і науково-практичних конференціях. 

Зокрема: Міжнародна наукова конференція «Етнокультура українсько-

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

конференція «Мова і мовний потенціал особистості в поліетнічному 

середовищі» (Мелітополь, 2007), Вторая Международная научная 
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конференция «Теоретические проблемы этнической и кросс-культурной 

психологии» (Смоленск, 2010 г.), ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Мова і мовний потенціал особистості в поліетнічному 

середовищі» (Мелітополь, 2010), Всеукраїнська наукова конференція за 

участю молодих учених «Діалог культур: лінгвістичний і літературознавчий 

виміри» (Київ, 2008), VІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Національна 

ідея українства: формування, утвердження, виклики часу», присвячена 172 

річниці від дня народження Павла Чубинського (Бориспіль, 2011), ІХ 

Всеукраїнська наукова конференція «Слобожанщина: літературний вимір» 

(Луганськ, 2011), Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 197-й 

річниці від дня народження Тараса Шевченка (Київ, 2011), Міжнародний 

науковий семінар «Концептуальні проблеми функціонування мови в 

полікультурному просторі» (Мелітополь – Сєверодвінськ, 2011), 

Міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності: 

співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації» (Острог, 

2011), ІХ Всеукраїнська наукова конференція молодих філологів «Vivat 

academia»: Українська філологія – історія, теорія, методологія», присвячену 

науковій діяльності Омеляна Огоновського (Львів, 2011), Всеукраїнська 

наукова конференція (за участю молодих учених) «Концепти та константи в 

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

фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській (Київ, 

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

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

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

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

Всеукраїнська наукова конференція «Тарас Шевченко в естетиці, 

культурології та націософії вісниківства» (Львів, травня 2011), I 

Международной научно-практической конференции «Филология и 

лингвистика: современные тренды и перспективы исследования» 
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(Краснодар, 2011), ХХV наукова конференція «Іван Франко та Львівський 

університет» (Львів, 2011), Всеукраїнській науковій конференції 

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

Рильських» (Київ, 2011), Х Всеукраїнська наукова конференція 

«Слобожанщина: літературний вимір», присвячена 10-річчю Східного 

філіалу Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України (Луганськ, 

2012), І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві» 

(Мелітополь – Мозир – Калуга, 2012), Международная научно-практическая 

интернет-конференция, посвященной 200-летию со дня рождения академика 

Измаила Ивановича Срезневского (Ярославль, 2012), Всеукраїнська наукова 

конференція «Людина і соціум у контексті сучасної філологічної науки» 

(Київ, 2012), Единадесети национални славистични четения. 19-22 април 

2012 г. «Време и история в славянските езици, литератури и култури» 

(София, 2012), Міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної 

ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» (Острог, 2012), Шості 

всеукраїнські наукові фольклористичні читання (Київ, 2012), Третья 

международная научная конференция «Теоретические проблемы 

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

Международной научно-практической конференции «Филология и 

лингвистика: современные тренды и перспективы исследования» 

(Краснодар, 2011), Шості всеукраїнські наукові фольклористичні читання 

(К., 12 травня 2012 р.), Міжнародна наукова конференція «Сучасна 

філологія: парадигми, напрямки, проблеми» (Київ, 2014), Міжнародна 

наукова конференція Культурно-інтелектуальна складова цивілізаційного 

поступу українства (Київ, 2014); ІV Міждисциплінарний науково-

практичний семінар «Концептуальні проблеми функціонування мови в 

полікультурному просторі» (Мелітополь, 2015); Науково-практична 

конференція «Восьмі всеукраїнські наукові фольклористичні читання, 
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присвячені професору Лідії Дунаєвській» (Київ, 2015); Міжнародна наукова 

конференція «Українство в контексті світових цивілізаційних процесів» 

(Київ, 2015); ХХІХ щорічна наукова франківська конференція «Націософія 

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

«Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації» (Київ, 2016); 

V Міжнародний науковий семінар концептуальні проблеми функціонування 

мови в полікультурному просторі (Мелітополь, 2016 ); Всеукраїнські 

читання за участю молодих учених «Мова і література в глобальному і 

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

конференція «Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії 

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

«Дев’яті всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені 

професору Лідії Дунаєвській» (Київ, 2016); Міжнародна наукова 

конференція «Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому 

дискурсі» (Мелітополь, 2016). 

Публікації. Основні наукові результати дисертації відображено в 

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

та упорядкованому фольклорному збірнику, а також у 43 наукових 

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

наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях, внесених до 

міжнародних науковометричних баз, 13 – додаткові публікації. 

Структура роботи та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел (508 позиції) та 

додатків (30 одиниць). Загальний обсяг дисертації – 447 сторінок, із яких 

365 – основного тексту.  
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РОЗДІЛ 1 

 

КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД У ФОЛЬКЛОРИСТИЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 

 

Прискорення еволюції фольклористичної науки внаслідок її стрімкого 

розвитку протягом ХХ – початку ХХІ ст. засвідчує примарність уявлень про 

довершеність вироблених та чітко встановлених підходів і методик 

наукового дослідження фольклористичних текстів. На сучасному етапі 

розвитку теоретичної фольклористики варто залучати інші наукові напрями, 

уникати обмеження вузькими науково-теоретичними підходами, 

розширювати рамки емпіричного матеріалу. Використання напрацювань 

різних дисциплін для проведення фольклористичних досліджень сприяє 

взаємообміну та взаємозбаченню науково-методологічної бази. 

Дослідження традиційних і сучасних фольклорних творів демонструє 

широкому загалу реальний фольклорний процес, руйнує межі сприйняття 

фольклору як чогось дуже давнього, малозрозумілого і непотрібного 

пересічній людині. Також відбувається зміна у сприйнятті фольклору, 

трансформується асоціація носія фольклору і малоосвіченої людини. 

Прихований когнітивізм багатьох сфер гуманітаристики знаходить 

зовнішнє вираження перш за все в усвідомленні та витлумаченні ними 

власної діяльності як пізнавальної. У гуманітаристиці загалом відсутня 

одностайність у визначенні когнітивістики, проте деякі спільні риси 

тлумачення все ж є. У науковій літературі часто паралельно 

використовують терміни “когнітивний” і “пізнавальний”, проте можна 

виділити прихильників такого використання та тих, хто вважає це 

недоречним. Зокрема, С. Вулгар у праці “Реконструкція людини і машини: 

нотатки з соціологічної критики когнітивізму” (Woolgar S. Reconstructing 
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man and machine: A note on sociological critiques of cognitivism ), Х. Дрейфус 

у роботі “Сократичні та платонічні основи когнітивізму” (Dreyfus H. The 

Socratic and Platonic Basis of Cognitivism) [16], Р. Уітакер у дослідженні 

“Об’єктивізм, редукціонізм і когнітивізм” (Whitaker R. Objectivism, 

Reductionism, and Cognitivism) [40], Л. Максимов у статті “Когнітивізм як 

парадигма гуманітарно-філософської думки” та ін. відзначають, що термін 

“когнітивне” (cognitive) етимологічно рівнозначний “пізнавальному” 

(knowing, studying, investigative, research) і в когнітивній науці має широкий 

діапазон синонімічних дефініцій: окрім власне “пізнавального”, він може 

спеціально означати “інформаційно-обчислювальне”, “раціональне”, 

“індивідуально-психологічне”, “антропоцентричне” (на противагу 

соціально-психологічному, соціально-центричному), “суб’єктивно-активне” 

(на противагу “об’єктивно детермінованому”), “ментальне” загалом (на 

противагу “поведінковому” й “тілесному”). Усі ці значення мають своє 

відповідне поняття “когнітивізму”, яке застосовується в межах певного 

розділу когнітивної науки. Також термін “когнітивізм” іноді 

використовують як узагальнений термін – синонім до когнітивної науки 

загалом; частіше його вживають для позначення когнітивного або (що для 

цієї науки те саме) інформаційного підходу у трактуванні та дослідженні 

людського духу чи окремих його компонентів [255, с. 175]. Зокрема, 

диференціюючи ці поняття, Є. Кубрякова вказує на відсутність заміни у 

філософській літературі терміна “когнітивний” такою калькою як 

“пізнавальний”. Оскільки цей термін існував у психології ще до появи 

когнітивної психології, у російській мові його нерідко перекладали, 

вважаючи, що його значення – типове значення відносного прикметника 

(тобто “відноситься до пізнання”). У цьому значенні, як і в значенні “той, 

що стосується процесів пізнання”, його визначали як “вивчення ментальних 

процесів”, і з дослідженням багатьох нових аспектів цих процесів, які 

відбуваються в людському мозку, та у зв’язку з новими підходами до 
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розгляду самих процесів (сприйняття, уваги, запам’ятовування, мислення 

тощо) як таких, що характеризують ментальну діяльність людини, термін 

“когнітивний” значно збагатився [228, с. 4-10]. Л. Максимов вказує, що, 

власне, вирази “гуманітарна думка” й “гуманітарні дисципліни” зазвичай 

уживають як синоніми “гуманітарного знання” (або “пізнання”) і 

“гуманітарних наук” [254, с. 180]. Спираючись на філософію Й.В. фон Гете, 

дослідник висловлює думку, що “ментальне” не обмежується 

“когнітивним”, знання й пізнання становлять лише частину (хоч і доволі 

суттєву) тієї специфічної реальності, яку в наукових текстах номінують 

“дух”, “суб’єктивність”, “внутрішній світ”, “ідеальне”, “психіка” тощо. 

Дослідник доходить висновку, що ідея можливості концептуального поділу 

духовної реальності на когнітивну і некогнітивну складову має давню 

історію в наукових колах, до того ж узгоджується з буденним уявленням 

про структуру людського духу. Але ця ідея не була сформована в цілісну 

концепцію і не посіла хоча б якогось помітного місця в методологічному 

арсеналі “наук про дух”, в яких утвердився (і продовжує домінувати) 

однобічний спрощений підхід – використання когнітивних категорій і схем 

як універсальних інструментів опису та пояснення “духовного життя” в усіх 

його численних виявах [254, с. 165-166]. А. Усачова вважає, що когнітивний 

процес – це такий вид поведінки людини, в основі якого лежить не умовно-

рефлективна відповідь на вплив зовнішніх стимулів, а формування 

внутрішніх уявлень про події і зв’язках між ними. Нині когнітивні 

дослідження провадяться на основі сучасних уявлень про структуру пам’яті 

і процесів пошуку, активації та деактивації інформації, тому як модельні 

конструкти виступають когнітивні структури й механізми ментальної 

діяльності людини. На думку дослідниці, когнітивістика як поєднання 

багатьох антропоцентричних наук прагне пояснити, як відбуваються 

пізнавальні й мисленнєві процеси, як працюють когнітивні механізми 

зберігання, оновлення та використання інформації [357, с. 134-135]. Отже, 
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для презентації власне ментального компоненту у фольклорі термін 

когнітивний є найдоречнішим, проте і пізнавальний має право на існування, 

треба враховувати контекст використання однієї з дефініцій при 

репрезентації, дослідженні та осмисленні фольклорної традиції.  

Когнітивна наука (або когнітивні науки) у різних літературних 

джерелах отримує різні визначення, хоча щоразу йдеться про комплексне 

міждисциплінарне дослідження пізнання, пізнавальних процесів за 

допомогою теоретико-інформаційних моделей; при цьому окремі 

дисципліни цього комплексу досліджують окремі аспекти пізнання, 

частини, рівні пізнавального процесу, його біологічні й соціальні механізми. 

Когнітивна наука, таким чином, з’ясовує місце й роль інформаційних 

процесів у різних (нейрофізичних, психологічних, мовних, міжособистісно-

комунікативних тощо) виявах людського духу (Т. Мішина)[255, с. 173]. 

Подібне визначення подає І. Меркулов, котрий визначає когнітивну науку 

як комплекс наук, які вивчають пізнання й вищі мисленнєві процеси на 

основі застосування теоретико-інформаційних моделей [268, с. 264], отже, 

за будь-яких обставин у людини повинен бути певний багаж теоретичних 

знань, практичних навичок, еталонних моделей, з якими можна проводити 

порівняння та зіставлення.  

О. Баксанський і Є. Кучер вважають, що на сьогодні система 

когнітивних наук є важливою міждисциплінарною галуззю, усередині якої 

вільно циркулюють підходи, теорії, моделі та емпіричні матеріали без 

жорсткої “прив’язки” до відповідних секторів науки, що дає змогу 

забезпечити системний аналіз проблем і багате комунікативне середовище 

для дослідників [63, с. 99]. На думку В. Демьянкова, міждисциплінарність 

когнітивного підходу визначили такі аксіоми: 1) досліджуються не просто 

дії, які можна спостерігати (тобто продукти), а їх ментальні репрезентації, 

символи, стратегії та інші невидимі процеси і здібності людини (які й 

породжують дії); 2) на перебіг цих процесів впливає конкретний зміст дій і 
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процесів; 3) культура формує людину: індивід завжди перебуває під 

впливом своєї культури [162]. Р. Шепард визначає когнітивістику як науку 

про систему презентації знання та отримання інформації; досліджує 

найзагальніші принципи, які курують і скеровують ментальні процеси [76, 

с. 13].  

Н. Булгакова відзначає розширення меж взаємодії когнітології з 

різними галузями духовної і матеріальної діяльності людини. Зокрема, 

науковець зазначає, що нині в Європі багато вчених досліджують художні 

форми мислення: з’являються такі зв’язки, як когнітив і релігія, когнітив і 

музика, когнітив та емоції. Тобто вчені виходять за рамки вивчення суто 

логічного сприйняття світу. Наголошуючи на міждисциплінарному 

майбутньому філологічних наук, учена пояснює це виникненням у 

суспільстві таких питань, на які одна конкретна наука відповісти не в змозі 

[87].  

На думку дослідників, когнітивна теорія – це дослідження ментальної 

інформації, тобто інформації, яка зберігається в ментальному лексиконі 

всередині мозку і складає базу людської свідомості [228]. В. Сулимов, 

досліджуючи лінгвосеміотичні особливості функціонування сучасних 

літературних текстів як текстів культури, називає когнітивістику 

інтегративною системою знань і принципів, спрямованих на розкриття 

механізмів і меж існування людського типу свідомості [341, с. 144]. Проте 

Т. Бовсунівська наголошує (і важко не погодитися з дослідницею), що у 

когнітивістики в арсеналі уже є власний термінологічний апарат, систему 

пошукових установок, ця наука не опирається ні новаторству, ні традиції, 

несе ідею узагальнення як специфічної когнітивної категоризації та 

концептуалізації. На її думку, когнітивне літературознавство розглядає 

текст як множину ментальних просторів, в яких різні концепти та образи 

організовують фреймові структури, концепти. Важливо, що когнітивне 

літературознавство не ставить за мету створення завершеної моделі 
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художнього твору, бо це стерло б когнітивний горизонт [76, с. 7-8]. Кожен 

літературний твір є комунікативно-когнітивним явищем, способом творчого 

осмислення світу та авторська інтерпретації колективного досвіду. 

Сучасні науковці з пострадянських країн вказують на вихід 

гуманітарних дисциплін за чітко визначені межі проведення досліджень, 

використання науково-понятійного апарату. Це стало можливим після 

розпаду радянської імперії, відмови від ідеологічного тиску та прагнення 

затиснути у вузькі межі науковий процес. На думку Б. Путілова, 

перетинання наукових підходів у процесі дослідження – процес неминучий і 

природний. Чітке дотримання наукових меж може призвести до утворення 

своєрідних дослідницьких “пустот”, які перебувають поза увагою науки. На 

перетині матеріалів представники різних дисциплін вступають не в 

конфлікт, а в контакт. В ідеалі варто прагнути до утворення 

багатопрофільної спеціалізації, до об’єднання в одній особі професійних 

знавців у різних галузях. У цьому напрямі вже є вдалі спроби: низку 

виконаних останнім часом праць можна розцінювати як 

етнолінгвофольклористичні – і за методикою, і за завданнями, і за 

результатами [297]. Ю. Емер указує, що філологічна фольклористика, як й 

інші гуманітарні науки, розвивалася в межах парадигмальних наукових 

напрямів, які панували в певний історичний період. Вона пройшла шлях від 

порівняльно-історичного методу до функціоналізму. На кожному етапі 

відбувалося накопичення матеріалу, тривав пошук способів його описання, 

здійснювалися спроби визначити предмет і методи дослідження, що 

зумовлювало формування і співіснування наукових концепцій, напрямів, 

шкіл (міфологічна школа (Ф. Буслаєв, А. Афанасьєв); школа запозичення 

(А. Пипін, А. Веселовський); історична школа (В. Міллер, Б. та 

Ю. Соколови); психологічна школа (О. Потебня), етнографічний напрям 

(Д. Зеленін), структуралізм (В. Пропп) та ін.) [387, с. 15]. І. Голованов 

відзначає зміни у фольклористиці, яка, на його думку, вступила сьогодні в 
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період критичного осмислення й переосмислення своїх фундаментальних 

понять, категорій і методів, що засвідчує публікація монографій, статей 

тощо з новими висновками й результатами наукових досліджень [109, с. 3]. 

С. Адоньєва та І. Веселова вказують на медіальність сучасної 

фольклористики з огляду на медіальність її предмета: дія, слово, ритм, 

зображення, жест – складові елементи фольклорного висловлювання. 

Фольклористика сьогодні характеризується інтердисциплінарністю, у ній є 

антропологічний, теоретико-літературний, культурологічний, 

мистецтвознавчий, соціально-психологічний елементи [49] тощо. 

Наприклад, дослідивши когнітивну складову російських загадок, 

О. Ларіонова (“Когнитивная составляющая русских загадок”) вказує на 

фіксацію у формі слова змісту пізнання навколишньої дійсності. Результати 

сприйняття світу, накопичені в людському мозку у вигляді 

систематизованих даних для використання свідомістю, становлять основу 

когнітивних процесів. Саме метафори загадок, які містяться в кодувальній 

частині класичних текстах, відображають світовідчуття людини. На її 

думку, загадка – це той жанр, який найповніше втілив життєвий досвід 

народу, відобразив його менталітет і сприяє передачі накопичених 

століттями знань наступним поколінням. Тривале функціонування загадки 

як жанру дає підстави говорити про постійний розвиток когнітивних явищ у 

процесі життєдіяльності людини [236, с. 265-268]. Звичайно, когнітивний 

потенціал фольклору не обмежується лише народними загадками, проте 

саме ці тексти є яскравими прикладами кодифікації інформації та 

декодифікації (правильна відповідь загадки презентує віднайдення серед 

множини символів результати співпадання усіх складових елементів).   

Н. Лисюк зазначає, що головною сутністю фольклорної діяльності є 

відтворення притаманних певній людській спільноті певних уявлень про 

етносоціокультурну дійсність у традиційних явищах: виразах, образах, 

мотивах, сюжетах та ін. Фольклор наділено багатьма різноманітними 
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функціями, проте домінуючою все ж є ідентифікаційна функція – знання та 

використання фольклору конкретної спільноти або етносу є свідченням 

приналежності до певної етносоціальної страти [246, с. 8]. Фольклор 

презентує результат осмисленого освоєння навколишнього світу в усіх 

галузях життєдіяльності людини, характеризується наявністю множини 

різноманітних моделей, патернів, концептів тощо. Використання наукових 

досягнень когнітивних наук може допомогти у процесі дослідження 

фольклорної традиції, принципів кодифікації інформації, шляхів 

ретрансляції народної спадщини тощо.   

Тому залучення напрацювань когнітивістики є доречним і сприятиме 

розширенню кордонів проведення дослідження феномену фольклору 

України. Важко не погодитися з науковцями, враховуючи, що на виконання 

і сприйняття аудиторією фольклорного тексту впливають низка важливих 

компонентів. Недарма сучасні записувачі фольклору важливе значення 

надають різноманітним жестам, міміці, рухам, зміні позиції тіла оповідача, 

оскільки таким чином додатково передається інформація, яка не може бути 

вербалізованою у момент ретрансляції. Так само, як і можливе 

підморгування під час розповіді політичного анекдоту або ж анекдоту, в 

якому серед персонажів є представник іншого етносу, може мати кілька 

смислових значень (натяк, що оповідач дає натяк слухачеві, що вони є 

Своїми, ознака довіри тощо). Будь-яка зміна складу аудиторії або ж 

контексту, місця та ін. має великий вплив на виконання фольклорного 

твору. 

Отже, більшість прихильників когнітивного напряму дослідження, 

когнітивної науки та ін. сходяться на думці про домінування дослідження 

ментальної складової життєдіяльності людини, спільноти. Саме ментальна 

складова формує фольклор як когнітивну систему. Фольклор є ментальною 

системою, яка здійснює організацію, оброблення, примноження і 

транслювання знань, відображає світогляд, світосприйняття людини, 
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формує і трансформує навколишній світ. Можна говорити про необхідність 

розроблення та широкого залучення когнітивного підходу до вивчення 

прозового фольклору України (традиційного і сучасного), а також для 

уточнення та доповнення теоретичного апарату когнітивного аспекту 

фольклористики. Це сприятиме різноаспектного дослідження предмету 

дослідження фольклористики та і гуманітаристики загалом. Враховуючи, 

що часто контекст виконання фольклорного твору має важливе смислове 

навантаження і, відповідно, впливає як на виконавця, так і на слухача. 
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1.1. Етапи розвитку когнітивного напряму дослідження у 

філології 

 

Прагнення осмислити і трактувати фольклорні явища беруть початок 

з часу першого наукового зацікавлення науковцями творами народної 

творчості. Нині фольклорні тексти становлять значний інтерес для 

представників різних наукових напрямів, які намагаються дослідити 

результати осмислення народного життя, навколишньої природи тощо. То ж 

дослідження фольклорної традиції у когнітивному річищі почасти 

здійснювалися, проте не використовувався у фольклористичних 

дослідженнях сам термін “когнітивний” та його похідні.  

Від початку зародження наукового осмислення навколишнього світу, 

життєвих подій розпочалися й спроби осягнути саму людину, її 

світосприйняття, світогляд. Дослідники стверджують, що зародження 

наукових поглядів когнітивізму відбулося ще за часів Античності. Так, 

питанням інтелекту, закономірностями мислення людини
 
здавна займалися 

представники різних наук (логіка, філософія, психологія, фізіологія), проте 

в когнітивному осмисленні ці питання отримали нове висвітлення [273].  

Учені-предтечі когнітивістських наукових практик, не номінуючи свої 

наукові пошукові стратегії «когнітивними розвідками», наштовхнули 

послідовників на формування наукового апарату, сформувавши науковий 

базис, що став підґрунтям з’яви цілої когорти учених-когнітивістів. 

Враховуючи, що основу світогляду доби Античності становив 

космоцентризм, пізнання людиною навколишнього світу було однією зі 

складових учень давньогрецьких філософів (Геракліта, Демокрита, Сократа, 

Платона, Аристотеля та ін.). Наприклад, про можливість концептуального 

членування духовної реальності на когнітивну і некогнітивну складові 

говориться у праці Аристотеля “Про душу”. Зокрема, ідеться про 

виокремлення теоретичної і практичної функцій душі; розмежування між 
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знаннями та прагненнями (пізніше цю ідею розвинув І. Кант, згодом вона 

отримала продовження в неокантиціантів, М. Вебера та ін. [255, с. 165]). За 

доби Відродження відбувається формування антропоцентричного 

спрямування світоглядної системи. Нове сприйняття людини, її мисленнєвої 

діяльності, навколишнього світу дало змогу створити нові теорії, дійти 

нових наукових висновків у цій галузі (М. Монтень, Н. Кузанський, 

Е. Роттердамський та ін., за часів пізнього Ренесансу – Ф. Бекон). З 

початком епохи Нового часу перед наукою постали нові проблеми, 

пов’язані з пізнанням. У концепції класиків німецької філософії (Е. Кант, 

Ф. Шеллінг, Г.В.Ф. Гегель та ін.) когнітивізм звучить не як висновок із 

якоїсь системи роздумів і не результат осмислення емпірії, а щось 

інтуїтивно безперечне, про що не треба спеціально говорити [256, с.  67]. Як 

бачимо, у трактуванні когнітивного компоненту філософами є багато 

спільного з визначенням фольклору як народного знання. На наш погляд, це 

і дозволяє залучати до методологічного арсеналу наукові надбання, методи і 

принципи дослідження когнітивних наук.  

Головні принципи актуальної когнітивістської теорії пов’язані з 

пізнавальною діяльністю людини (на противагу всім попереднім 

дослідженням, в яких намагалися відкрити загальні логічні закони, дійсні 

для всіх біологічних видів, матеріалів, епох і стадій знань окремо від 

змісту). Акцентуючи увагу на давніх витоках когнітивістики, Л. Максимов 

указує на період виявлення й чіткого формулювання когнітивістської 

настанови, що відбулося лише у 20-х роках ХХ ст.; цікаво, що зробили це її 

критики “нонкогнітивісти” [256, с. 66]. На 1950-і роки ХХ ст. припадає 

“когнітивна революція” [32] (термін уведений Н. Хомським), або ж 

“когнітивний поворот” (термін В. Демьянкова), у гуманітарній галузі, 

навіяний працями Н. Хомського і Дж. Брунера. Бурхливий розвиток 

кібернетики, обчислювальної техніки призвели до зміни у сприйнятті знань, 

мислення, процесу отримання та збереження інформації. Т. Мішина 



26 

 

 

 

завважує, що явище когнітивної революції означило зміну загальнонаукової 

парадигми й пов'язане з іменами Дж. Брунера, Дж. Міллера, У. Найссера, 

Ж. Піаже, А. Ньюелла, Г. Саймона та ін. Головні принципи сучасних 

когнітивістів прив'язуються до пізнавальної діяльності людини (на 

противагу всім попереднім дослідженням, в яких намагалися відкрити 

загальні логічні закони, дійсні для всіх біологічних видів, матеріалів, епох і 

стадій знань, окремо від змісту). Дж. Міллер називає “днем народження” 

когнітивістики симпозіум із теорії інформації, який відбувся в середині 50-х 

років ХХ ст. У цей же час Дж. Бруннер почав читати лекції про природу 

когнітивних процесів. Спільно з Дж. Міллером 1960 р. у Гарвардському 

університеті вони організували перший центр когнітивних досліджень [273].  

М. Зав’ялова вважає, що наслідком когнітивного перевороту стало 

наповнення когнітивним змістом окремих наукових дисциплін (лінгвістики, 

медицини, генетики, нейробіології), а також поява і швидкий розвиток у 

другій половині ХХ ст. нової міждисциплінарної і полідисциплінарної 

галузі досліджень, орієнтованих на вивчення й осмислення процесу 

продукування, переробки, збереження й передачі знань. Представники 

наукової спільноти по-різному визначають цю галузь – як когнітивістику, як 

когнітивну (когнітивні) науку або як когнітологію. Сюди входять 

інформатика, теорія штучного інтелекту, нейрофізіологія, когнітивна 

психологія, когнітивна лінгвістика, еволюційно-інформаційна 

епістемологія, нейробіологія та ін. Їх поєднує вивчення пізнання як цілого, 

як природного історичного (еволюційного) процесу, рушійною силою і 

формою якого виступає генкультурна коеволюція [172, с. 19]. Нині кількість 

когнітивних дисциплін збільшується, відкриваючи нові шляхи для 

дослідження когніцій (когнітивна лінгвістика, когнітивна риторика, 

когнітивна поетика, когнітивне літературознавство, когнітивна 

герменевтика та ін.). 



27 

 

 

 

Стаття М. Крейн та А. Річардсона “Літературознавство і 

когнітивістика: у напрямі до нової інтердисциплінарності” (“Literary studies 

and cognitive science: Toward a new interdisciplinarity”) становить собою 

короткий огляд когнітивної революції, доцільність використання якої в 

літературній теорії та критиці обґрунтовують автори. Першу фазу 

когнітивної революції вони пов’язують із домінуванням на початку ХХ ст. 

біхевіоризму. Н. Хомський був першим, хто у 1950-х рр. піддав критиці цей 

напрям, аргументуючи, що людський мозок входить до лінгвістичної 

компетенції. Здійснивши ґрунтовне вивчення наукових праць визначних 

науковців (С. Фіша, Н. Хомського, А. Тьюріна, А. Невела, Г. Сімона, 

Е. Рош, Дж. Тейлора, Г. Лакофа, М. Джонсона, Г. Еделмана, А. Дамасіо, 

Ф.Е. Харт, Б. Берліна, П. Кея, М. Мінского, Д. Деннетта, Д. Сілвермена, 

Б. Торода, М. Тернера, Е. Сполскі, Дж. Хорббс, М.-Л. Раян, Д. Рубіна, 

Д. Міалла, Дж. Норн та ін.), автори дійшли висновку, що когнітивістика 

пропонує гнучкіші та доцільніші методи для вивчення численних і складних 

перетинань культури й людського пізнання, адже вони впливають і 

формують одне одного [10, с. 123-140]. Культура загалом є репрезентацією 

життєвого досвіду цілих поколінь та результатів осмислення пізнання світу 

людиною, своєрідною кодифікованою системою етнознань. 

В. Маслова вказує на 1980-і рр. як на період появи когнітивної 

лінгвістики [263, с. 19]. Дослідниця наголошує на відмінності в розвитку 

американського і європейського напрямів когнітивної граматики, до того ж 

у середині 1990-х рр. у Європі були опубліковані підручники з когнітивної 

лінгвістики. В. Герасимов в огляді “До становлення «когнітивної 

граматики»” (“К становлению «когнитивной грамматики»” [105]) 

познайомив радянських науковців з новими напрямами досліджень, 

представленими у працях У. Чейфа, Т. Винограда, Т. ван Дейка. Це і стало 

поштовхом до розвитку та становлення російської когнітивної лінгвістики. 

В. Маслова і Є. Кубрякова говорять про виникнення в Росії власної версії 
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когнітивізму [263, с. 21-24]. Справді, як зазначає Т. Бовсунівська, “ідея 

когніції, потрапивши на непідготовлений для автореферації ґрунт російської 

науки, зазнала численних пересмикувань. Далеко не кожне дослідження в 

Росії, що має у заголовку слово “когнітивний” спирається хоча б на мізерну 

установку когнітивістики” [76, с. 7]. Вагомий внесок у когнітивну 

лінгвістику здійснили російські науковці Д. Лихачов, Н. Арутюнова, 

А. Леонтьєв, А. Вежбицький, В. Демьянков, Ю. Степанов, В. Телія, 

Є. Кубрякова, В. Маслова, Є. Рахіліна та ін., праці яких присвячено 

дослідженню мовленнєвої діяльності для з’ясування когнітивних здібностей 

людини.  

На українських наукових теренах когнітивна лінгвістика нині отримує 

популярність. Створюють інституції, які об’єднують науковців цього 

напряму (наприклад, Українська асоціація когнітивної лінгвістики та 

поетики тощо), тривають дослідження (Л. Сахарчук “Антропоцентрична 

лінгвістика: навчальний посібник”, О. Гапченко “Учення про форму слова 

та його розвиток у контексті сучасної когнітивної лінгвістики”, І. Шевченко 

“Становлення когнітивно-комунікативної парадигми у лінгвістиці”, 

Ю. Полєєва “Когнітивна фонетика: постановка проблеми”), науковці 

готують і захищають дисертації (О. Бєссонова “Оцінний тезаурус 

англійської мови: когнітивний і гендерний аспекти”, Ю. Шамаєва 

“Когнітивна структура концепту «радість» (на матеріалі англійської мови)” 

та ін.). В українському мовознавстві здійснюються спроби дослідження 

фольклорних видів, жанрів тощо.  

Проте залучення когнітивного підходу до процесу дослідження  не 

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

Є. Лозинської “ Література як мислення: когнітивне літературознавство на 

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

літературознавства з когнітивістикою, називає це черговим сцієнтичним 

проектом, який полягає у привнесенні в літературознавчу науку критеріїв, 
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принципів і понять з негуманітарних, у цьому випадку природничих, наук. 

Звернення до теми “література як пізнання” пов’язане із сумнівами в 

пізнавальних здібностях “традиційної”, “докогнітивної” науки про 

літературу [353]. Українська дослідниця Т. Бовсунівська зазначає, що 

іронічність рецензента тут не зовсім виправдана, позитивним є його 

усвідомлення необхідності у перегляді багатобазовості сучасної 

літературної теорії та необхідності залучення міждисциплінарних засобів 

інтерпретації літературного тексту [76, с. 5].   

На наш погляд, збагачення наукової парадигми новими підходами у 

дослідженні дозволяє розгледіти та провести аналіз явищ під іншим кутом 

зору. До того ж, літературні твори є яскравою демонстрацією та 

репрезентацією результатів освоєння та осмислення, авторської 

інтерпретації отриманого життєвого досвіду.  

На противагу В. Третьякову значна кількість літературознавців 

вважають когнітивний напрям дослідження літератури перспективним і 

потрібним. Наприклад, А. Річарсдсон у статті “Нейроанатомія критики”, 

маючи за однодумця Н. Фрая (праця “Анатомія критики”), говорить про 

когнітивне літературознавство як про достатньо цілісний і структурований 

напрям. Автор перелічує його основні спрямування на Заході (когнітивна 

риторика, когнітивна поетика, когнітивна наратологія, когнітивний 

матеріалізм, когнітивна естетика, когнітивна критика тощо) і називає їх 

представників, що, вочевидь, має продемонструвати опонентам хибність 

їхньої думки [76, с. 6]. П. Стоквел у нотатці “Когнітивна поетика і 

літературна теорія” (“Cognitive Poetics and Literary Theory”) зазначає, що 

когнітивна поетика (складова когнітивної науки для висвітлення 

літературних процесів) як дисципліна наразі перебуває у стані активного 

розвитку. На його думку, когнітивна поетика – це найкращий стимулятор у 

прогресуванні стилістики [39]. На думку дослідників, когнітивний підхід 

полягає у прагненні зрозуміти, як людина розшифровує інформацію про 
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реальну дійсність та організує її, щоб порівнювати, приймати рішення або 

вирішувати проблеми [108, с. 75].  

Д. Ахапкін, відзначаючи складність ієрархізації когнітивних 

новоутворень у літературознавстві, аналізує шляхи розвитку когнітивного 

підходу в сучасному літературознавстві. Автор зосереджує увагу на трьох 

напрямках розвитку когнітивного підходу до літератури, які виокремив 

М. Брун. Перший підхід – “когнітивна наука як поетика” – ґрунтується на 

статті Г. Саймона “Літературознавство: когнітивний підхід” (“Literary 

Criticism: A Cognitive Approach”), згідно з якою когнітивна наука 

підпорядковує літературознавство. Такий підхід відкидає значну частину 

художніх традицій, що неприйнятно.  

Другий напрям – “поетика як когнітивна наука” – найкраще 

представлено в роботах Е. Спольскі, яка присвятила низку статей 

дослідженню цієї наукової проблематики: “На шляху до теорії когнітивної 

теорії висновків: або що можуть синапси розповісти нам про 

неоднозначність”, “Дарвін і Дерріда: Теорія когнітивної літератури як 

різновид постструктуралізму”, “Робота вигадки: когніція, культура та 

складність” (“Toward a Cognitively Responsible Theory of Inference: or, What 

Can Synapses Tell Us About Ambiguity?”, “Darwin and Derrida: Cognitive 

Literary Theory as a Species of Post-Structuralism”, “The Work of  Fiction: 

Cognition, Culture, and Complexity” та багато інших робіт). На її думку, за 

потреби проведення дослідження в когнітивному річищі спиратися можна 

лише на результати літературознавців.  

Третій напрям, згідно з М. Бруном, – “поетика та/або когнітивна 

наука” – характеризується відносним рівноправ’ям цих дисциплін з 

можливістю обміну інформацією. Основою для виокремлення цього 

напряму стали праці Ф. Келлетера “Розповідь про дві натури: стурбовані 

роздуми вивчення літератури і культури у період неврології та 

неодарвінізму” (“A Tale of Two Natures: Worried Reflections on the Study of 
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Literature and Culture in an Age of Neuroscience and Neo-Darwinism”), який 

належить до когорти критиків когнітивістики. Підводячи підсумки, 

Д. Ахапкін відзначає неможливість зведення проаналізованих робіт під один 

напрям, проте всі вони єдині у спробі врахувати широкий 

міждисциплінарний контекст когнітивної науки [62]. Така систематизація та 

спроби узагальнити наукові напрацювання у цьому напрямку відкривають 

перспективи для подальшого широкого залучення і в інших наукових 

галузях. 

На наш погляд, найкращим і найповнішим в Україні та на території 

пострадянських країн залученням когнітивної теорії до філологічної галузі 

стала монографія Т. Бовсунівської “Когнітивна жанрологія і поетика”, в якій 

авторка адекватезує когнітивну теорію до філологічної галузі й розглядає 

історію виникнення когнітивного літературознавства (cognitive literary 

criticism), яке зародилося наприкінці ХХ ст. як підхід, орієнтований «на 

всезагальність законів пізнання світу, проекцією яких є теорія літератури». 

Науковець розглядає історію виникнення когнітивного літературознавства 

(cognitive literary criticism), яке зародилося наприкінці ХХ ст. як підхід, 

орієнтований “на всезагальність законів пізнання світу, проекцією яких є 

теорія літератури” . На її думку, когнітивне літературознавство розглядає 

текст як множину ментальних просторів, в яких “різнорідні концепти та 

образи утворюють фреймові структури і концепти. Метою такого 

дослідження є утворення когнітивної моделі художнього твору, в якій 

правомірно співіснують трасформативні та плинні ознаки, наявні та 

замовчувані конструкти всіх рівнів художнього цілого” [76, с. 8-9]. 

Придатність когнітивістики як науки для породження смислу у різних 

системах є показником незаангажованого підходу дослідження, аналізу та 

інтерпретації набутого людством знань протягом віків, без залежності та 

тиску будь-якої ідеології або ж інших факторів зовнішнього впливу [76, с. 

6]. Це перше комплексне дослідження когнітивного аспекту літературної 
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творчості в українській науці, в якому подано важливі наукові висновки та 

результати наукових досліджень. 

Про залучення когнітивного аспекту в дослідження фольклору 

свідчать наукові розвідки Г. Шремпа “Фольклор і наука: Флексія 

“фольклору” у когнітивних дослідженнях” (“Folklore and Science : Inflections 

of “Folk” in Cognitive Research”), Н. Шаун “Фольклорні концепти та інтуїції: 

від філософії до когнітивної науки” (“Folk Concepts and Intuіtions: From 

Philosophy to Cognitive Science”), Ш. Ніколз і Дж. Ноуб “Моральна 

відповідальність та детермінізм: когнітивна наука фольклорних інститутів” 

(“Moral Responsibility and Determinism: The Cognitive Science of Folk 

Intuitions”) та ін. У цих дослідженнях автори  намагаються дослідити 

фольклор, фольклорну традицію саме як складну когнітивну систему, яка 

регулює життєдіяльність народу та його цілісність. 

Та все ж у сучасній науці домінує використання фольклорних текстів 

для проведення досліджень когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології 

(Є. Абдразакова “Порівняльний когнітивний та лінгвокогнітивний аналіз 

російських, болгарських та англійських анекдотів”, Є. Алещенко 

“Етномовна картина світу у текстах російського фольклору (на матеріалі 

народної казки), Ю. Емер “Світомоделювання у сучасному пісенному 

фольклорі: когнітивно-дискурсивний аналіз”, О. Євтушенко “Еволюція 

концептів у художньому мовленні як відображення її когнітивного 

потенціалу” та ін.). Наприклад, Н. Ковальська (“Паремії як засіб 

відображення когнітивних процесів”) здійснила дослідження українських 

паремій з позицій когнітивної лінгвістики, вона стверджує, що “паремія – це 

мовне явище, яке відображає усі когнітивні процеси, пов’язані з досвідом та 

пізнавальною активністю особистості” [213, с. 417]. Натомість когнітивний 

потенціал фольклору як ментальної системи, системи кодування та 

декодування, ретрансляції нематеріальної складової культурного надбання 
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людства ще недостатньо висвітлений і потребує ширшого наукового 

осмислення та проведення наукових досліджень. 

Отже, процес залучення до дослідження когнітивного аспекту у 

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

динаміку розвитку цього напряму. Когнітивний потенціал фольклору 

заслужено починає привертати увагу як закордонних, так й українських 

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

зростанням розуміння впливу на свідомість людини, якого можна досягти 

використанням фольклорних патернів. Це актуально передовсім для захисту 

від маніпуляцій на рівні підсвідомості в умовах інформаційної війни.  

Більшість прихильників когнітивного напряму дослідження, 

когнітивної науки та ін. сходяться на думці про домінування дослідження 

ментальної складової життєдіяльності людини, спільноти. Саме ментальна 

складова формує фольклор як когнітивну систему. Фольклор є ментальною 

системою, яка здійснює організацію, оброблення, примноження і 

транслювання знань, відображає світогляд, світосприйняття людини, 

формує й трансформує навколишній світ. Можна говорити про необхідність 

розроблення та широкого залучення когнітивного підходу до вивчення 

прозового фольклору України (традиційного і сучасного), а також для 

уточнення та доповнення теоретичного апарату когнітивного аспекту 

фольклористики. Це сприятиме різноаспектного дослідження предмету 

дослідження фольклористики та і гуманітаристики загалом. Враховуючи, 

що часто контекст виконання фольклорного твору має важливе смислове 

навантаження. 
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1.2. Дослідження когнітивного аспекту фольклору в українській 

фольклористичній думці 

 

Залучення когнітивного підходу до вивчення фольклору як виду 

мисленнєвої діяльності дає змогу дослідити процеси засвоєння та обробки 

інформації, збереження, використання та ретрансляції етнофором 

традиційних знань. Фольклор як джерело народної мудрості, звід неписаних 

законів і світоглядних уявлень, тобто систему когніцій, або ж як когнітивну 

систему, українські учені досліджували задовго до розвитку когнітивістики 

як наукового напряму. Об’єктом наукового інтересу поставали усі аспекти 

життєдіяльності людини, які представлені у фольклорних жанрах. 

Когнітивістський дискурс у вітчизняній фольклористиці розпочався 

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

опублікованої ним збірки українських пісень акцентував на тому, що 

українська народна пісня демонструє геній і дух народу, який вирізняється 

чистотою моралі, тож вартісніша найталановитіших романів і поем. 

Фольклористичні дослідження в когнітивному річищі не нові в українській 

науці, щоправда, раніше не було цього узагальненого терміна. 

Віднаходження пізнавального аспекту фольклору входило в коло інтересів 

науковців ХІХ ст. (М. Костомарова, П. Куліша, П. Чубинського, О. Потебні, 

М. Драгоманова, І. Франка, П. Іванова та ін.), попри тиск політичної 

ідеології, отримало логічне продовження в наукових висновках 

фольклористів ХХ ст. (І. Дея, І. Березовського, Л. Дунаєвської, О. Таланчук, 

С. Мишанича та ін.) і вийшло на нову орбіту дослідницького осмислення на 

початку ХХІ ст., звільнившись від заідеологізованості та обмеження рамок 

фольклористики як науки (Л. Копаниця, В. Давидюк, М. Дмитренко, 

О. Івановська, О. Наумовська та ін.). 

О. Бодянський у теоретичній частині магістерської дисертації “Про 

народну поезію слов’янських племен” (“О народной поэзии славянских 
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племен”) висловився на користь вагомого значення усної народної творчості 

в передачі цінної інформації за історичною вертикаллю: “словесность, как 

выражение общества, спешит оправдать свое назначение быть верным и 

правдивым зеркалом жизни народов, направляясь как можно ближе к 

стихиям, у его вливающим бытие их, и всеми мерами отражая в себе дух 

народный в чистейшем, безпримесном виде” [80, с. 8].  

У науковому доробку І. Франка представлено дослідження 

когнітивного аспекту фольклору в багатьох його виявах – універсалії, 

символи, образи, мотиви, народні уявлення, шляхи зародження, збереження 

і трансляції етнокультурних знань. Вивчаючи всі сфери народного буття, 

“І. Франко виробив і відповідні принципи художнього освоєння фольклору, 

потенціалу народного світогляду загалом” [218, с. 21]. Проводячи 

широкомасштабну організаторську діяльність на ниві фіксації 

фольклорного матеріалу, він переконливо визначав її мету: “це ж єдина 

наша надія, котра поможе нам узнання і забезпечить нам життя” [361, с. 

130]. І далі: “Записуйте, кілько мож, власними словами оповідаючи і все без 

розбору, – най вам ніякий факт не видається пустим або мало вартним: 

іменно не раз найменший факт, найменша фраза може бути цінним 

матеріалом до психології і судженнях о речах у люду” [361, с. 100]. У 

народній апокрифічній легенді І.Франко відкривав наявність таємних знань, 

незрозумілих непосвяченим або ж чужинцям: “певні вірування, певні етичні 

чи духовні ідеали, часто лише про існування певної традиції в якімось краю 

або певної тенденції в якійсь верстві або суспільстві. Вона – документ, 

написаний таємним образовим письмом, виробленим і усвяченим віками, 

яка дуже часто значить зовсім не те, що показує текст, читаний буквально” 

[360, с. 21]. Досліджуючи питання боротьби з народними віруваннями, 

“суєвір’ями”, останками поганства, І. Франко наголошував на 

неефективності цієї протидії закарбованим у свідомості народу знанням: “чи 

то тому, що народні вірування, вкорінені традицією незатямних поколінь, 
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оказувалися занадто живучими” [362, с. 377] – інакше кажучи, патерни. Час 

продемонстрував правильність позиції визначного дослідника по 

відношенню до багатовікової традиції та вірувань українського народу. 

І. Франко, дешифруючи таємні знання, закодовані у народній апокрифічній 

легенді, вказував на їх незрозумілості непосвяченим або ж чужинцям. 

В. Охримович у передмові до праці “Знадоби для пізнання народніх 

звичаїв та поглядів правних” завважував відсутність наукового інтересу до 

народних звичаїв і “поглядів правних”, які є утворенням буденного життя, а 

отже, потреба в них теж зумовлена буденністю, вони “не мають смислової 

екзистенціі, істнують тілько in abstracto, in concreto” [299, с. 296]. 

Роздумуючи над проблемою погордливого ставлення фахових юристів до 

народних звичаїв, дослідник навів важливу причину для звернення уваги на 

цю частину життя простого люду: звичаєве право “є несвідомим, 

органічним продуктом житя суспільного і знаменито пристає до тих 

відносин економічних і в загалі суспільних, котрі єго витворили” [299, с. 

297-298]. З позиції науки про народні звичаї і правові норми – етнологічної 

юриспруденції – В. Охримович акцентує на живучості звичаєвого права: 

“Яко прямий витвір житя суспільного вони сплетені і перепутані з 

функціями того життя так тісно” [299, с. 301]. Опонуючи на можливі 

зауваги про ті звичаї, які вже давно можна зарахувати до пережитків, 

дослідник указує на інерційну силу традиційної культури, яка продовжує 

діяти всупереч трансформації економічних і культурних основ для 

створення та використання “законів”, що «сягають дуже глибокоі давнини». 

І далі: «Позаяк пережитки не лицюють уже з сучасними порядками, стались 

уже анахронізмами <…>, з другого боку архаїзмами, себ то зостанками 

давнезноі давнини і з тоі причини є вони правдивим скарбом для науки. З 

тих зостанків давнини ми можемо пізнати первісні форми всяких установ 

правних” [299, с. 301-302].  
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М. Дикарєв наголошував на важливості як фіксації фольклорних 

текстів, так і наукового осмислення з метою осягнення пізнавального 

значення: “не тільки зберегти витвори народної творчості, а й зрозуміти 

народну психологію, особливо під час соціально-політичних змін, 

стихійних лих (голод, холера тощо), які породжували безліч народних 

чуток, розмов, пересудів” [370, с. 114].  

М. Драгоманов у передмові до “Малорусских народных преданий и 

рассказов” відзначав наявність у фольклорних текстах інформації, яка в 

закодованому вигляді передається з покоління в покоління і зрозуміла лише 

для етнофорів: “зміст І-Х відділів відображає певні здобутки народної 

науки, певне коло етнічних знань і понять (курсив – І. Г.), хоч інколи й 

виражених у художній напівфантастичній формі. Для повнішої 

характеристики народної свідомості тут вміщені, крім розповідей і 

загальних суджень, які може переповісти будь-яка пересічна людина з 

певної місцевості, особисті зізнання, спогади, оповіді й судження, що 

вирізняються типологією фактів” [282, с. 66]. М. Драгоманов у листі до 

І. Франка (від 5 травня 1884 р.), обговорюючи перспективу наукового 

осмислення звичаєвого права, акцентує на тому, “що всі вигадки людські 

виходять з потреби приспособитись до обставин життя (курсив – І. Г.). 

От “народ”, мужики в своїх перших потребах віками приспособлювались, – 

і, звісно, виробили багато розумного, поряд з дурним, від котрого не можна 

було обійтись там, де простого приспособлення було мало” [244, с. 83].  

М. Сумцов зробив вагомий внесок у наукове осмислення когнітивного 

потенціалу фольклору. Як зазначає М. Красиков, науковець до всіх 

досліджуваних ним явищ підходив як народознавець. Наприклад, “він 

з’ясовує, чому мужики під час епідемії холери посміхаються, коли пани 

кажуть, що треба пити кип’ячену воду (адже з тієї самої криниці пили ще 

їхні діди-прадіди, а якщо ця вода стала раптом “погана”, то хто ж її зіпсував 

– чи не ті самі пани?!)” [343, с. 36]. Славнозвісна праця “Культурные 
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переживания” М. Сумцова містить “етюди про folk-lare” переважно 

українського матеріалу, порівняльні паралелі з побутовою археологією 

арійських народів і частково дослідження обрядів, повір’їв та оповідей 

слов’янських народів. Дослідник указує, що в народному житті культурні 

переживання залишилися у вигляді різнорідних та різночасових уламків 

старовини. Навіть цивілізаційні процеси, скептицизм та критика не змогли 

вивести їх із народного життя [344, с. 64-65]. Визначний науковець, даючи 

короткий огляд народної казки, акцентував увагу на тому, що казка – це 

органічне явище народної психіки [346], що цілком відповідає когнітивності 

текстів казок, патернів у казках. 

На думку О. Потебія, у фольклорному процесі передбачено 

“спадкоємність творчих актів – варіювання і розвиток готових зразків 

шляхом безпосереднього засвоєння. Без цієї спадкоємності традиція стала б 

шаблоном, фольклорні твори не були б актом пізнання й розвитку, втратили 

б функцію впливу на слухачів і глядачів і зникли” [165]. Він звернув увагу 

на мову як джерело мисленнєвої діяльності, результатом якої є постання 

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

внаслідок чого порушив питання про творчість як особливий спосіб 

пізнання навколишнього світу.  

П. Іванов зробив багато для вивчення духовної спадщини населення 

українських земель. Так, у передмові до збірника казок, які мали ввійти до 

збірника “Від колиски до могили”, він зазначав: “Народне життя буде довго 

вимагати уважного і всебічного вивчення, перш ніж з’явиться науково 

обґрунтоване вирішення питання про дух народу, характер та його ідеали, 

питань про властиві риси народності” [280, с. 13]. На його думку, саме у 

фольклорі міститься запас вірувань і філософії народу, його знань і 

мудрості, закорінена основа його національної самобутності [180, с. 81]. 

Дослідник вважав, що найкращий матеріал для виявлення духу й характеру 
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народу – його світогляд, який репрезентовано у звичаях, обрядах, повір’ях, 

легендах, прислів’ях і різних оповідях. 

Отже, наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. фольклористами проводилася 

значна наукова робота, яка нині може служити теоретично-практичною 

базою для проведення когнітивних досліджень у царині фольклористики. 

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

напрямі, який указувала верхівка комуністичної партії СРСР, через що 

відкидалися будь-які згадки про національне начало. Фольклор учили 

сприймати лише в контексті творчості трудового народу – пролетаріату й 

селянства і вивчали, відповідно, як важливу форму “духовної діяльності 

трудящих, як віддзеркалення їх соціальних, етичних та естетичних поглядів 

і побуту”. І далі: «…радянська фольклористика враховує неоднорідність 

соціальної структури народу в минулому, наявність різних соціальних 

верств у складі трудового населення кожної епохи, що наклало свій 

відбиток і на уснопоетичну творчість. У фольклорі зустрічаємо і певні 

пережитки та відгомони консервативних тенденцій, зумовлені існуванням в 

період капіталізму сільської буржуазії” [161]. Проте не можемо говорити, 

що цей період випав із процесу вивчення важливих і нагальних питань 

науки чи уповільнив поступ у цьому напрямку. У фокусі радянської 

фольклористики перебували когніції поетики, жанрології, текстології, 

наратології фольклору (В. Бойко, В. Давидюк, О. Дей, І. Денисюк, 

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

О. Таланчук та ін.). 

У другій половині ХХ ст. настало відчутне послаблення ідеологічного 

тиску, що дало ширші можливості для нових шукань і висновків. Вагомий 

внесок у процес дослідження когнітивності українського фольклору, 

зокрема концептосфери, здійснила Л. Дунаєвська. Її монографія 

“Українська народна проза (легенда, казка) – еволюція епічних традицій” 

репрезентує положення про концептосферу національного світогляду, який 
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збережено в текстах української фольклорної прози. Наприклад, у розділі 

“Конгруентні величини легенди і казки” в підрозділі “Числова символіка як 

міфологічна субстанція” дослідниця зазначає: “сюжетна характеристика і 

казки, і легенди, що розкриває національну специфіку функціонування 

образів, передбачає аналіз цих вимірів”, числова символіка об’єднує в собі 

просторово-хронологічні елементи жанрів і персонажну систему [167, с. 

303]. “Періодичність, повторюваність традиційних чисел у прозових жанрах 

засвідчує те, що вони є закономірними компонентами казкових та легенд 

них сюжетів, відіграють значну роль в багатьох жанрах” [167, с. 314]. На 

думку В. Маслової, числа – це елементи особливого коду, за допомогою 

якого описується світ, вони знаменують божественний порядок, слугують 

магічним ключем до розуміння космічної гармонії. У міфологічній картині 

світу за допомогою чисел передавалась якісно-кількісна сторона явищ [263, 

с. 99-100]. За висновками Л. Дунаєвської, ретардація в казці й, частково, 

легенді виступає не лише результатом “оповідального досвіду”, а й 

психологічно-творчим чинником: магія – “від розуму до щастя”. Через 

процес ретардації відбувається гіперболізація міфологічного героя [167, с. 

35], відбувається акцент на позитивному образі, вказується на риси, які є 

зразком для наслідування. Дослідниця вказує, що архетипова природа 

образів українських народних казок, на якій акцентували українські учені 

(наприклад, М. Драгоманов) базується на ритуально-магічній практиці. 

Наукові дослідження дають підстави говорити про ті ж міфологічні витоки, 

які має й легенда. Остання передувала появі повір’ям, які і містять 

психологічно обумовлену потребу пояснення незрозумілих або ж дивних 

явищ [167, с. 270].  

На початку ХХІ ст. у фольклористичному процесі України відбулася 

зміна акцентів, відхід від методик у річищі соціалістичного реалізму, 

почали виникати нові школи, які послуговуються новітніми методологіями. 

Фольклористи звернули увагу на сучасний міський фольклор, фольклор 
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малих соціальних груп, фольклор інтернет-мережі (фолькнет, інтерлор) 

тощо.  

На думку О. Івановської, статус сучасної наукової парадигми щодо 

фольклору й фольклористики у процесі пізнання не можна назвати 

однозначним. Дослідниця визначає два типи семіотичного втілення, за 

якими відбувається процес пояснення українського фольклорного надбання: 

перший тип – “сприйняття фольклорних явищ із максимальним 

сигніфікатом, із знанням світоглядних засад, вірувань, міфологічних 

уявлень першотворців музики, танцю, ритуалу, звичаю, народнопоетичного 

тексту… другий тип декодування фольклору формується з мінімальним 

сигніфікатом, тобто поняття не вводить зв’язків та відношень фольклорних 

артефактів до епохи їхнього творення” [194, с. 314]. У контексті нашого 

дослідження нас цікавить перший тип, тому що він формується як 

акумуляція фольклорних явищ, які характеризуються максимальним 

сигніфікатом. Хоча для сучасної людини максимальний сигніфікат має 

умовний характер, проте він реальний “для сприйняття етнотворчого 

продукту сучасності” [194, с. 314]. Розширення методик проведення 

різноаспектного аналізу фольклорного тексту як цілісного смислового 

утворення зумовлене взаємодією фольклору й соціуму. Поєднання наукових 

напрацювань у галузі філології, філософії, соціології обґрунтоване, адже, 

зрештою, мета філології – дослідити фольклорний текст не лише як власне 

філологічний вияв, а як продукт архетипної пам’яті, емоції, думки, 

психологічних настанов людини як члена суспільства. 

Дисертаційне дослідження Я. Левчук “Традиційний український 

дитячий фольклор: когнітивні можливості формування світогляду” – чи не 

перша та єдина (на сьогодні) робота в Україні, назва якої декларує спробу 

дослідження когнітивності фольклору, зокрема українського дитячого 

фольклору, що, на думку авторки, дає змогу виявити сконцентрований 

позитивний досвід багатьох поколінь, який впливав на формування 
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світогляду дитини, допомагаючи новому членові соціуму віднайти себе у 

традиційній системі цінностей. Тема дитинства у фольклорі, за висновками 

О. Ведьорнікової, постає своєрідним культурним кодом, який виявляє 

глибинні зв’язки усних текстів з нетекстовою культурною реальністю. 

Гіпертекстовий простір фольклору, котрий представляє традиційну модель 

дитинства, заповнюють тексти різних жанрів. Показові в розкритті життєвої 

перспективи дітей колискові пісні, прислів’я, чарівні казки [239, с. 48]. 

Дослідження когнітивних можливостей саме українського дитячого 

фольклору, на думку авторки, дає змогу виявити сконцентрований 

позитивний досвід багатьох поколінь, які впливали на формування 

світогляду дитини, допомагаючи новому членові соціуму віднайти себе у 

традиційній системі цінностей. Узявши до уваги когнітивні ресурси 

українського фольклору, Я. Левчук[239, с. 3-8] проаналізувала сукупність 

жанрів дитячого фольклору, які працюють для когнітивного розвитку 

дитини відповідно до вікової градації (від немовляти до підлітка) у чітко 

встановленій послідовності переходу через його стадії. Цінність дитячого 

фольклору, на думку авторки, полягає у збереженні найважливіших образів 

і смислів у поетичній формі, що забезпечує простоту в запам’ятовуванні та 

при відтворенні. Сформована у давнину система культурних констант 

виховує молоде покоління відповідно приналежності до певної культурної 

спільноти.  

Українські науковці проводили вивчення фольклору як когнітивної 

системи. Об’єктом наукового інтересу становили усі аспекти 

життєдіяльності людини, які представлені у фольклорних жанрах. 

Залучення когнітивного підходу до вивчення фольклору як виду 

мисленнєвої діяльності дає змогу дослідити процеси засвоєння та обробки 

інформації, збереження, використання та ретрансляції етнофором 

традиційних знань.  
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Отже, актуалізація дослідження когнітивного потенціалу фольклору 

зумовлює зростання наукового інтересу до проблеми сутності, специфіки та 

перспективи активнішого використання когнітивного підходу у 

фольклористику. Особливості вирішення зазначених проблем постають 

теоретичною основою практичних кроків у напрямку до етнічної 

консолідації. Сучасний фольклористичний процес характеризується 

засвоєнням нових методів, категорій, понять і демонструє результат 

об’єднання з іншими науковими галузями для глибшого дослідження 

фольклорного тексту. 

Тенденція сучасного фольклористичного пошуку полягає в 

актуалізації дослідження когнітивного потенціалу фольклору, 

спостерігається зростання наукового інтересу до проблеми сутності, 

специфіки та перспективи активнішого використання когнітивного підходу 

у фольклористику. Постколоніальна фольклористика характеризується 

засвоєнням нових методів, категорій, понять і демонструє результат 

об’єднання з іншими науковими галузями для глибшого дослідження 

фольклорного тексту. На часі існує потреба не лише теоретичного 

дослідження ресурсу когнітивності фольклору як системи базових знань, а й 

прикладного його застосування у гуманітарній сфері життєдіяльності 

народу – етнічної консолідації в умовах стратегій мультикультуралізму та 

глобалізації.  

 

1.2.1. Термінологічна база дослідження когнітивного аспекту 

фольклору 

 

Для збереження етнознань необхідна фольклорна інформація 

кодифікується, набуває форми символів, знаків, відбувається 

метафоризація, стереотипізація тощо. Саме таким шляхом відбувається 

ретрансляція досвіду молодшому етнопоколінню – за історичною 
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вертикаллю. Звичайно, може постати питання щодо акценту на 

етнопоколінні, проте, на наш погляд, фольклор виконує етнозахисну 

функцію, усі кодифіковані знання слугують лише для власного народу, 

зокрема роблять його сильнішим у протистоянні з іншими народами. 

Фольклор – це комплекс феноменів, деякі елементи якого можуть 

бути пояснені структурними моделями з кількома рівнями (моделі 

В. Проппа, А. Дандеса, К. Бремона, О. Никифорова та ін.), які в загальному 

вигляді можна розподілити за такими офіційними теоріями: текстовий 

рівень, поетична структура, наративний рівень, смисловий рівень 

(символічний компонент) [35, с. 3]. У сучасній когнітології вже 

сформувався понятійний апарат для наукового дослідження фольклору. Так, 

С. Неклюдов відзначає успішність термінологічної бази, яку фінські 

фольклористи використали під час аналізу неказкової прози (А.-Л. Сіікала), 

чарівної казки (С. Апо), епічної традиції (Л. Харвілахті). Найважливіші 

поняття, які Т. ван Дейк та У. Кінч увели в контекст фольклористичних 

досліджень, – це макроструктури (для пояснення “сутності”, “загального 

змісту”, “теми”) і суперструктури тексту (для правил його побудови). Згідно 

з висновками Л. Харвілахті, жанрові моделі і стилістичні форми усної 

традиції входять до суперструктури, тоді як персонажі (зокрема рольові 

амплуа), сюжетні ситуації і дії утворюють ієрархічні макроструктури. 

Одиниця їх лінійного членування, яка відповідає завершеній дії, називається 

пропозицією, а смислове наповнення епізоду – макропропозицією. 

Продуктивність використання цього понятійного апарату не вичерпується 

вищим ступенем узагальнення добре відомих фактів. З опорою на 

досягнення когнітивної лінгвістики й когнітивної психології цей 

інструментарій дає змогу коректно описати (або принаймні спробувати це 

зробити) “загальне знання” фольклорної традиції і її “пам’ять” (що, мабуть, 

варто вважати однією й тією ж сутністю, яка розглядається на рівні 

синхронічному – у першому випадку і діахронічному – у другому) [285]. 
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На думку Ю. Емер, одна з основних моделей надання інформації – 

концепт у його фреймовій організації. Вона визначає концепт як ментальне 

утворення, когнітивну структуру, яка надає цілісне знання про явища 

дійсності, цінності, значущі для культури / субкультури / індивіда. На її 

думку, майже всі дослідження концепту оперують однаковими ментальними 

утвореннями й вирішують спільне завдання – опис способів і шляхів 

осягнення людиною навколишньої дійсності, моделювання людського 

знання [387]. В. Маслова встановлює чітку різницю між термінами 

«поняття» і «концепт», наголошуючи на їх нерівнозначності. Концепт – це 

ментальне національно-специфічне утворення, планом змісту якого є вся 

сукупність знань про певний предмет. Концепти – це не будь-які поняття, а 

найскладніші й найважливіші з них, поняття, без яких важко уявити якусь 

культуру (“авось” у росіян, “порядок” у німців тощо) [263, с. 37]. Вона 

визначає концепт як ментальне утворення, когнітивну структуру, яка надає 

цілісне знання про явища дійсності, цінності, значущі для культури / 

субкультури / індивіда.  

Т. Бовсунівська називає концепт основою когнітивістики, оскільки 

саме на його основі формуються класи та категорії. На її думку, концепти 

можуть бути двох типів – вербалізованими і невербалізованими. Методи й 

підходи когнітивістики дали змогу визначити структуру концепту, ядро 

якого утворюють конкретно-образні характеристики як результат чуттєвого 

сприйняття світу, його буденного аспекту [76, с. 13-14]. Сукупність 

концептів становить концептосферу, яка визначає світогляд етнофора. 

Звичайно, термінологічна база для окреслення когнітивного дослідження 

фольклору ще вимагає наукових напрацювань, проте деякі кроки в цьому 

напрямку вже здійснено. На думку В. Маслової, у когнітивістиці основна 

увага приділяється людським когніціям, досліджуються не лише 

візуалізовані дії, а й їх ментальні репрезентації (внутрішні уявлення, 

моделі), символи, стратегії людини, які й породжують дії на основі знань 
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[263, с. 8]. У цьому зв’язку когнітивність фольклору очевидна. Терміни 

когнітивістики поступово входять до термінологічної бази фольклористики, 

проте широкого застосування та проведення наукових досліджень у цьому 

річищі проведено ще недостатньо. 

Сучасний період характеризується активізацією двох діаметрально 

протилежних напрямів розвитку суспільства. З одного боку, відбувається 

інтенсифікація інтеграційних процесів, посилення впливу загальнолюдських 

універсалій, з другого – прагнення до внутрішньоетнічної консолідації, 

збереження етнічної культури, зростання почуття етнічної ідентичності. 

Саме тому в аспекті міжетнічного спілкування стають помітнішими 

випадки, коли етнічна самосвідомість набуває гіпертрофованих форм, 

виявляються різні форми етноцентризму. У. Самнер, який у праці “Народні 

звичаї” увів у науковий ужиток термін “етноцентризм”, вважав його 

технічною назвою такого погляду на речі, за якого своя група перебуває в 

центрі всього. Кожна група плекає власну гордість і пиху, хвалячи себе як 

головну і з презирством ставлячись до членів інших груп. Етноцентризмом 

зумовлені численні етнопсихологічні процеси, не зрозумілі без розкриття 

змісту цього явища як на індивідуальному, так і на груповому рівні. 

Дослідник вважав, що всі народи етноцентричні: оцінюючи інших, вони 

виходять із вагомості своєї етнічної групи. Етноцентризм об’єднує 

одночасно позитивні установки до своєї групи і негативні – до інших, 

чужих, до тих соціальних груп, які відрізняються від “Ми”. Власні етнічні 

цінності слугують мірилом, які регламентують правильність, важливість, 

необхідність існування інакших цінностей. Етноцентрична особистість дуже 

ригідна у сприйнятті своєї культури й відкидає культуру інших етносів [279, 

с. 340]. Для обґрунтування етноцентризму є багато етнографічних свідчень, 

як люди віддають перевагу членам своїх груп і принижують, дискредитують 

тих, хто не належить до їхньої групи. У подальшому це питання в 

різноманітних галузях розробляли Р. А. Ле-Він, Дж. Кемпбелл, Т. Адорно, 
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Д. Доллард, Г. Олпорт, Е. Гелнер, Е. Сміта та ін., дослідженню міжетнічних 

відносин, етнокультурної ідентичності присвячено праці З. Баумана, 

У. Бека, П. Бергера, Р. Робертсона, Г. Томпсона, Ю. Арутуняна, Ю. Бромлея 

та ін.  

Проте, попри численні дослідження цього питання, серед науковців 

відсутня одностайність у трактуванні етноцентризму. На думку 

Ж. Султанової, розуміння етноцентризму у вузькому його значенні можливе 

у зв’язку з вивченням етнічної ідентичності, що найбільш перспективно для 

його подальшого вивчення. Великий інтерес у цьому напрямі викликають 

праці Л. Дробижевої, яка розглядає етноцентризм як результат 

трансформації позитивної етнічної ідентичності [342, с. 24].  

Основну роль у виявах етноцентризму відіграє інстинктивне 

заперечення Чужого як незрозумілого (неприйнятного, гріховного); будь-

який представник іноетнічної групи співвідноситься з поняттям 

небезпечного, потойбічного. Водночас, як наголошується у дослідженнях 

етнічних стереотипів, Чужих можна розглядати як нерозпізнаних носіїв 

сакрального начала. Таке амбівалентне ставлення визначає специфіку 

народних уявлень, в яких своєрідне втілення знаходить універсальна 

семантична опозиція Свій-Чужий у своєму етнічному (інородці) та 

конфесійному (іновірці) аспектах [69]. 

Дослідники вказують на взаємозв’язок вербалізації інформації та 

поведінки, які є притаманними представникам певного етносу. Наприклад, 

Т. Радбіль вичленовує мовленнєвоповедінковий стереотип і вказує, що він 

має вигляд якоїсь “звички”, якийсь загальний принцип домінуючого 

ставлення до чогось або вибору якоїсь лінії поведінки. Ця комплексна 

одиниця, до якої входять елементи вербального, концептуального, 

ціннісного та акціонального (діяльнісного) характеру. З точки зору 

мовленнєвої репрезентації стереотипу він є мовленнєве вираження стійкого 

типізованого уявлення, яке за своєю природою є неусвідомленим, яке 
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однозначно приписує спосіб звичного ставлення до будь-якому явищу 

дійсності або його оцінки під впливом колективного досвіду носіїв мови. 

Стереотипні ефекти, або накопичений досвід, що формує узагальнені 

енциклопедичні знання про типові, стандартні явища, яскраво проявляються 

у сфері національно та культурно обумовлених установок. Поведінковий 

стереотип представляє собою одиницю семіотичної поведінки, яка бере 

початок до еталону або “прототипової ситуації” у колективному досвіді 

носіїв мови; певним чином він виконує роль етноцентризму у міжетнічному 

спілкуванні, яке проявляється як постійне виділення “свого” у противагу 

“чужому”. Соціальна функція стереотипу розмежування 

“внутрішньогрупового” і “позагрупового”: мовленнєвоповедінковий 

стереотип призводить до соціальної категорізації, до утворення соціальних 

структур, на які активно орієнтуються під час буденного спілкування [315, 

с. 301-303]. Л. Копаниця вказує, що етнічна або національна ідентифікація 

образів у фольклорі є швидше функціональна, а не родова категорія, жоден 

з етнічних стереотипів не має стосунку до етнічних проблем. Реакція 

представників іншої культури і носіїв традиції, які потрапили в якусь 

ситуацію, є індикатором національних і стереотипних моделей поведінки 

[218, с. 243] тощо. 

У більшості досліджень, які присвячені феномену стереотипу 

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

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

національно детермінованим вибором тієї чи іншої тактики і стратегії 

поведінки етносубꞌєкта. Цей вибір обумовлюється певним набором потреб і 

мотивів. За такого підходу стереотипи розглядаються як знаки, які є 

вербальною фіксацією певним чином опредмечених потреб цієї соціальної 

групи, етносу, національно-культурного ареалу, як фіксоване відображення 

якоїсь діяльності, продукти якої виступають в якості предметів, які 

задовольняють певні потреби. У цьому сприйнятті стереотипу він виступає 
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як “модель”, “зразок”, “канон”. Стереотипи завжди є національними. 

Найчастіше в їхній основі лежить якась глибинна ідея, якщо говорити 

точніше – уявлення про те, як належить оцінювати світ і поводитися у 

ньому, сформоване міфологічними і релігійними моделями у давнину, але 

збережене певну актуальність і на сучасному етапі [315, с. 303]. Тому, коли 

мова заходить про національний характер, то на рівні підсвідомості виринає 

набір стереотипів, які асоціюються з тим чи іншим народом. Ці стереотипи 

виникли й розвивалися протягом тривалого міжетнічного спілкування, 

співмешкання на одній території. Етнічні або національні стереотипи – 

відносно стійкий узагальнюючий характер про певну етнічну групу [279, c. 

197], який сформувався у давнину і продовжує функціонувати і в сучасних 

умовах, дещо осучаснений та підлаштований до умов сьогодення.  

В умовах проведення гібридної війни, зокрема використання 

інформаційної складової, важливим компонентом є маніпулювання думкою 

людей, надання завідомо неправдивої інформації. У цьому процесі 

неостанню роль відіграють автостереотипи та гетеростереотипи, які наявні в 

етнозахисному арсеналі кожного народу, і є результатом процесу 

стереотипізації. А. Налчаджян зазначає, що спостереження однієї і тієї ж 

(“бойової”) поведінки представників свого і чужого етносу, люди 

характеризують своїх словами “сміливі та націлені уперед”, а чужих – 

“агресивні завойовники”. Тобто, для опису і характеристики Своїх позиція є 

– позитивною, а для Чужих, особливо ворогів, є недоліком. Отже, стосовно 

етнічних груп, то одну і ту ж рису характеру своєї нації або певного числа її 

представників можуть вважати позитивною і цінною та фіксувати в 

позитивних автостереотипах, то для іншого етносу – негативною рисою, 

фіксуючи, відповідно, у негативних гетеростереотипах [279, с. 236]. Набір 

автостереотипів та гетеростереотипів плідно використовується для 

розмежування народів та роздмухування негативної ситуації і в середині 

певного етносоціуму.  
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О. Івановська визначає гетеростереотипи “як сукупність оцінок, 

суджень, які даються представниками певної етнічної групи про інші 

народи чи релігійні групи. Часто вони зводяться до невиправданих, 

спрощених характеристик або зведення національних особливостей чужого 

народу до якоїсь однієї гіперболізованої риси. Зазвичай гетеростереотипи є 

значно критичнішими, ніж автостереотипи, і є джерелом упереджень та 

забобонів у ставленні до іноземців та іновірців” [194, с. 67]. У фольклорних 

творах дослідниця визначає систему суб’єктних регулятивів, які 

впорядковують етноцентричний простір українців, формують етнічну та 

релігійну самосвідомість як домінуючу: 1) небажання вбачати в культурі 

інородця та іновірця позитивного начала. Це пояснюється тим, що саме 

релігія формує той рівень смислів, які легко блокуються для сприйняття; 2) 

закриття фольклорною культурою для своїх носіїв елементів у системі 

цінностей, безапеляційних установок, механізмів розуміння, на яких і 

тримається вся конструкція одновірування; 3) невизнання або ж часткове 

визнання позитивного у характеристиці представника іншого етносу або ж 

іншої релігії; 4) відсутність співчуття до іноземців та іновірців; суб’єктність 

етносу реалізовується на рівні домінування нації, вагомості етнорелігії, 

оскільки саме пошук і віднайдення іноетнічного ворога є поштовхом до 

запуску етнозахисного механізму, збереження свого народу або своєї релігії 

[177, с. 69-73]. 

Також на побутування фольклору великий вплив мають не лише зміни 

у політичній, а й в економічній сфері. Дослідники вказують, що до 

фальшлору треба віднести і явища т. з. “третьої культури” (термін введено 

В. Прокоф’євим 1983 р.) на позначення проміжної культури, яка 

дистанціюється як від елітарної, так і від селянської. Артефакти високої 

культури свідомо примітивізуються (використовуються штампи), а народна 

культура свідомо спотворюється, підганяється під забаганки споживачів, 

відбувається вторинна фольклоризація [246, с. 59].  Н. Лисюк визначає це як 
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перехід творів з активної в пасивну форму побутування, тобто деяка 

частина фольклорних творів, які колись характеризувалися широким 

побутуванням на певній території та входженням до репертуару багатьох 

виконавців, нині перейшли в меморіальну стадію (їх пам’ятають найстарші 

виконавці, можуть їх відтворити хоча б фрагментарно, але переважно 

можуть розповісти про їх побутування у минулі часи) [246, с. 32]. 

Проте психологи вказують, що в сучасних умовах відбувається 

глибока ломка соціальних стереотипів і зміну цінностей. Руйнування 

стеореотипів у масовій свідомості відбувається непросто, доволі часто 

сприймається деякими соціальними групами як крах ідеалів, втрата смислу 

життя. Нові ж стереотипи важко й суперечливо сприймаються, породжує 

моральну невизначеність і розпач. Система ж цінностей характеризується 

формуванням нового набору затребуваних суспільством орієнтирів та 

цінностей. Л. Орбан-Лембрик виділяє такі полюси при оцінюванні масовою 

свідомістю цінностей з погляду моралі: 1) утворюється т.з. моральний 

вакуум, коли у суспільстві панує вседозволеність; 2) домінує матеріальне, 

світ оцінюється лише категоріями ціни, вартості, грошей; 3) ті, хто 

дотримуються традиційної для культури точки зору про духовні цінності, 

тих, хто чинить інакше, вважається безпринципним та аморальним. Проте 

людині важко зорієнтуватися та обрати які саме цінності є важливими, які з 

них вважати пріоритетними, як поєднати загальнолюдські моральні цінності 

і цінності ринку. Етнопсихологи цю ситуацію означають як “культурний 

шок”, який проявляється у подиві, небажанні сприймати незвичні форми і 

стандарти поведінки, у відчутті дискомфорту при порівнянні “їхню” і 

“нашу” культури [284, с. 547-548]. Подібну ситуацію можна спостерігати 

серед представників різних поколінь в Україні  і, відповідно, відбувається 

сприйняття чи не сприйняття зміни політичного і культурного вектору 

держави і загального настрою українців та європейського спрямування. У 
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цьому аспекті ми можемо спостерігати і внутрішньоетнічну Інакшість, а то і 

зародження та формування внутрішньоетнічної Чужинності.  

Національні символи не лише потребують захисту, а й самі 

виступають джерелом натхнення, творчості і психологічного самозахисту 

індивідів [298, с. 139-146]. У дискусії про природу етнічних символів 

вирізняються дві позиції. Перша ґрунтується на наявності ядра культури, 

зміст якого забезпечує збереження народу, тобто йдеться про внутрішні 

джерела етнічної спадкоємності. Символи в такому випадку є 

усвідомлюваними компонентами загальної культури. Згідно з іншим 

поглядом, символи сигналізують про відмінність від “чужих”, і саме вони 

встановлюють кордони. Етнічні символи – це важливі елементи 

семантичного освоєння реальності представниками різних етнічних груп, а 

отже, національні символи можуть впливати на когнітивні структури і 

стратегії поведінки [232, с. 330-331]. Поведінка представника певного 

етносу, його стиль дій та реакцій на події перебувають у тісному зв’язку з 

етнічними та культурними фольклорними когнітивними структурами, 

виконують роль етнічної домінанти, є атрибутом закріпленою у його 

свідомості правильної реакції на події. 

Г. Михайличенко зазначає, що важливими елементами семантичного 

освоєння реальності представниками різних етнічних груп є етнічні 

символи, які можуть впливати на когнітивні структури і стратегії поведінки: 

“сучасні психологічні дослідження дозволяють емпірично обґрунтувати 

гіпотезу К. Юнга про вроджені психічні структури колективного 

несвідомого, а також ідею Р. Декарта про вроджені потенції інтелекту. 

Таким чином механізм генерації інформації можна представити у вигляді 

систем двох рівнів: підсвідомого та свідомого. Оптимальне функціонування 

цієї системи припускає певні відносини між механізмом двох рівнів 

свідомості: використання деяких засобів для перекладу або трансляції 

інформації зі свідомості в підсвідомість і навпаки” [270, с. 130-131], отже, 
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це вказує на діада Свій-Чужий міцно зафіксована у свідомості людей. Вони 

репрезентують зміст національної психіки, риси характеру нації, її 

аксіологію і щодо себе, і щодо інших етносів.  

 К. Юнг розрізняв три види символів: 1) індивідуальні; 2) національні, 

етнічні; 3) загальнолюдські. Етнічні символи репрезентують зміст 

національної психіки, риси характеру нації, її почуття та установки як щодо 

себе, так щодо інших етносів. Етнічні символи в художній творчості – це 

своєрідні готові цеглинки, митцю тільки залишається вміло 

використовувати їх, матеріально втілювати в цілісні системи, уводячи їх до 

складу психологічних гельштатів людського мислення [279, с. 143]. Етнічні 

символи утворюють цілісні системи і входять до складу психологічних 

гельштатів людського мислення 

Значення фольклорної спадщини для теперішніх і сучасних поколінь 

можна простежити через процес засвоєння та осмислення представниками 

творчої інтелігенції, фольклоризму зокрема. Наприклад, О. Дей, 

О. Зілинський, Р. Кирчів, Н. Шумада визначають такі основні форми 

фольклорно-літературних взаємин, які безпосередньо стосуються 

фольклоризму літератури, творча репрезентація глибинного смислу 

фольклорних явищ: 1) засвоєння літературою своїх національних 

народнопоетичних надбань; 2) використання фольклорних джерел 

сусіднього, спорідненого за походженням, історією і мовою народу; 

3) опрацювання інтернаціональних фольклорних сюжетів та мотивів [384].  

Етнічні символи виникають у процесі життєдіяльності народу й 

закріплюються в його культурі. Визначні національні діячі глибоко 

відчувають значення етносимволів і прагнуть бути повноцінними їх 

носіями, адже вони мають вагоме значення для збереження нації, її 

культури та самобутності.  

Процес фольклорної міжетнічної комунікації неможливо уявити без 

усвідомлення наявності етнічних символів інших народів, порівняння та 
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віднайдення спільних або подібних символів. Наприклад, у цій же поезії 

Т. Шевченка (“У Бога за дверми лежала сокира”) іноетнічний символ 

“святого дерева” – Джангисагача – постає символом віри народу у щасливе 

майбутнє, мир і спокій у краї. Т. Шевченко творчо осмислював фольклорні 

символи як власного народу, так й інших етносів. Зокрема, у вірші “У Бога 

за дверми лежала сокира” простежується порівняння важкої долі 

українського народу та казахського. Символ “святого дерева” Джангисагача 

завдяки творчій рецепції поета вийшов на якісно новий рівень: із символу 

одного етносу отримав значення для всіх гноблених і скривджених народів. 

Творчості Т. Шевченка притаманна інтерпретація глибинних смислів 

народного світогляду, його спадщина демонструє результати творчого 

осмислення етнічних символів, які мають вагоме значення як для 

української нації, так і для інших етносів. Українські етнічні символи 

(Україна, степ, могила, Дніпро та ін.) у творчості Т. Шевченка мають 

виразне фольклорне підґрунтя. Фольклорні символи та етносимволи в 

художній рецепції поета формують етнічний ідентитет етнофорів.  

У психічному житті народу вагоме значення мають релігійні символи. 

Пояснити це явище можна тим, що, імовірно, поряд з іншими потребами 

людина має потребу в релігійній вірі. Етнорелігійні символи часто глибоко 

заховані у психології цілої нації. Вони стають елементами підсвідомого 

представників етносу і створюють зв’язки з несвідомими релігійними та 

іншими інстинктами. Згідно із сучасними психологічними дослідженнями, 

релігія – це організована форма групового психологічного захисту [279, с. 3]. 

Етнічні символи набувають особливого значення в періоди 

самовизначення народів та у процесі формування їх ідентичності. Символи 

можна визначити як предмети, образи, дії або духовні цінності, що їх 

сприймають як замінники або як представники якогось іншого явища. 

Етнічні символи виступають одиницями психічного життя й культури 

певного етносу. Система етнічних символів формувалася протягом 
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існування етносу, в її основі лежить опозиція “ми” – “вони”, прагнення 

відділити членів “свого” етносу від “чужих”, намагання підкреслити 

несхожість. Спроби представників інших етносів дискредитувати важливі 

національні символи активізують низку етнозахисних механізмів. 

Зацікавлення іноетнічним елементом, сприйняття іноетнічного фольклору й 

подальша його ретрансляція та інтерпретація вже з позицій власної 

культури дають змогу подолати відторгнення етнічного Чужого та 

налагодити сприйняття етнічного Інакшого. Усвідомлення етнічної 

Інакшості дає можливість змінити характер, зміст і сутність міжетнічних 

стосунків на глибинному фольклорному рівні, забезпечує відчуття дружньої 

підтримки перед лицем спільного ворога. 

Реалії сьогодення потребують дослідження проблем національної 

самосвідомості та самоідентифікації етносу, побутування національних 

стереотипів, символів, когнітивних патернів, які у закодованому вигляді 

містяться у фольклорній прозі. Фольклорні етнічні символи, патерни, 

образи, концепти організовані в систему загальнолюдських цінностей і 

презентують уявлення про етнос загалом, його світогляд, релігію, мораль, 

ідеали та прагнення до щасливого майбутнього. 

 

1.2.1.1. Дефініція поняття “когнітивний патерн” та “когнітивний 

антипатерн” фольклору 

 

Дефініція категорії патерну почала формуватися у гуманітаристиці на 

початку ХХ ст. Вважається, що термін “патерн” запозичений з біології. У 

галузі гуманітарних наук його вперше використала Р. Бенедикт для 

визначення загальних “атрибутів” або “стилів”, які лежать в основі культур. 

У книжці “Патерни культури” (“Patterns of Culture”) вона запропонувала 

нову теоретичну схему вивчення культур на основі концепції “патернів 

культури”. А. Кравченко вказує на широке застосування терміна “патерн” у 
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сучасній науці (в антропології, культурології, мистецтвознавстві, соціології 

та ін.) на позначення широкого кола різноманітних явищ культури: це 

матеріальні предмети, способи й манери поведінки, правові або буденні 

норми, жанри і стилі художньої творчості, форми економічних, політичних і 

релігійних відносин тощо [223, с. 438-439].  

А. Гвоздєв вважає, що в кожної людини є власні патерни, які 

впливають на формування групових патернів, зокрема обгрунтування цих 

висновків він подає у своїй праці “Про патерни, навчання та ефективність” 

(“О паттернах, обучении и эффективности ”)  [104]. На думку К. Юнга, 

біологічна концепція “патернів поведінки” співвідносить інстинкт з 

архаїчним слідом. Аморфних інстинктів фактично не існує, тобто кожен 

інстинкт несе в собі патерн, якому відповідає ситуація. Він завжди втілює 

якийсь образ із незмінно притаманними йому рисами [390, с. 398]. 

Дослідник висловлює здогад, що втручання архетипів у процес формування 

змісту свідомості відбувається через їх регуляцію, модифікацію і 

мотивацію, завдяки чому вони діють як інстинкти. Тому природно 

припустити, що ці фактори пов’язані з інстинктами, і з’ясувати, чи будуть 

типові ситуативні патерни, які, мабуть, представляють ці колективні форми-

принципи, ідентичними інстинктивним патернам, а саме патернам 

поведінки. К. Юнг акцентує увагу на відсутності в його дослідницькому 

арсеналі будь-яких аргументів, які б могли остаточно заперечити цю 

можливість [390, с. 404]. К. Юнг у статті “Структура несвідомого” (“Über 

das Unbewußte und seine Inhalte”) увів до наукового обігу термін “архетип”, 

у зв’язку з чим наголошував, що головний у ньому не конкретний зміст, а 

несвідомий, невидимий патерн. Архетип – це вроджена частина психіки, яка 

у функції патерну (формотворчого елемента) виявляє структурувальний 

вплив на психічну активність, зумовлену інстинктами. Архетип постає 

гіпотетичною конструкцією, явищем, яке можна визначити лише за його 

виявами – архетиповими образами та ідеями. Оригінальним внеском 



57 

 

 

 

К. Юнга в розвиток когнітивістики стало наділення ідеї архетипу 

психологічним змістом, осмислення архетипів як типових форм розуміння, 

тобто зразків, або патернів, психічного сприйняття й усвідомлення, 

притаманних кожному індивідові як представникові людської раси. 

Архетипові патерни перебувають у стані очікування сприятливого моменту 

для свого втілення, вони можуть мати множину варіацій, водночас 

неодмінно зберігають свою індивідуальну своєрідність [1]. 

На думку К. Канінгем, в останні десятиліття ХХ ст. теорія патерну, 

запропонована Р. Бенедикт, будучи антропологічною, міцно ввійшла у 

фольклористичні дослідження. Вона полягає в тому, що культура становить 

собою цілість, кожна частина якої відображає ціле, тому усний, 

матеріальний і звичаєвий фольклор – це своєрідні «вікна» в культуру. 

Дослідниця стверджує, що всі частини культури споріднені та 

взаємопов’язані [13, с. 22]. Згідно з теорією Р. Бенедикт, група людей і 

культура цієї групи утворюють внутрішньо цілісну та узгоджену структуру, 

яка визначає моральні, духовні, інтелектуальні, релігійні, естетичні норми 

суспільства. У межах кожної культури відбираються та реалізуються якісь 

можливості, які утворюють культурний патерн, що не допускає реалізації 

інших можливостей, котрі з ним не узгоджуються, або істотно обмежує їх 

реалізацію.  

Американський лінгвіст, антрополог, прихильник німецької гельштат-

психології Е. Шапір поставився з недовірою до концепції культури, яку він 

описував як “приємне упорядкування”. У впливовому есе, що вийшло у світ 

1934 р., він стверджував, що чим більше хтось намагається зрозуміти 

культуру, тим більше це має вигляд характеристики персональної 

організації. На думку Е. Шапіра, вирішенням проблеми в антропологічному 

річищі має бути вивчення персонального розвитку, адже культура може 

набувати вигляду закритої поведінкової системи. Водночас, переконаний 

дослідник, численні галузі культури можна визначити лише як специфічні 
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якості окремих індивідуальностей. На його думку, щоб зрозуміти складні 

патерни й символізм у культурі, антрополог повинен досліджувати розвиток 

дитини. У своїх ранніх працях Е. Шапір, знайомий з відомою роботою 

Р.Бенедикт, досліджував мову, описуючи несвідоме патернування звуків і 

граматичних концепцій [11].  

М. Мід, як і Р. Бенедикт, досліджувала культуру та особистість із 

позиції домінування культурних конфігурацій. Її найвідоміші праці 

присвячені вивченню періоду юності (на Самоа), соціалізації (на островах 

Манус, Папуа – Нова Гвінея) та стосунків між представниками різних 

статей і темпераментів (порівнювала три різні групи людей у Новій Гвінеї). 

На думку Т. Ліфінцевої, М. Мід у дусі неокантіанства вважала, що будь-яка 

наука – це процес побудови системи цінностей, а тому атеїзм, містика чи 

соціальний реформізм – лише різні (і рівноправні) системи цінностей і видів 

знань. Суспільна свідомість у конкретній культурі визначається набором 

засадничих для цієї культури понять та їх інтерпретацій. Цей набір М. Мід 

визначила як патерн – модель, зразок, запозичивши це поняття у 

Р. Бенедикт [247]. М. Мід, добре відома завдяки своїм дослідженнями у 

галузі впливу культурного середовища на розвиток особистості, за сприяння 

Світової федерації ментального здоров’я разом із командою соціологів 

здійснила колосальну наукову роботу, результати якої ввійшли до видання 

“Культурні патерни та технічні зміни” (“Cultural Patterns and Technical 

Change”). Дослідники вивчали культурні патерни у традиціях Бірми, Греції, 

Нігерії, Палу та в іспанських американців Нью-Мехіко у США. 

А. Кробер у праці “Антропологія: культура, патерни, процеси” 

(“Anthropology: Culture, Patterns, and Process”), беручи до уваги різні наукові 

підходи, протиставляє кілька типів феномену патерну. Це, зокрема, 

поведінкові стилі (“особливий метод або спосіб” здійснення активності), 

художньо-історичні стилі; систематичні патерни, когерентні системи 

співвіднесених рис, таких як сільськогосподарський плуг або алфавіт, які 
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передаються з покоління в покоління; загальнокультурні патерни, що 

характеризуються цілковитою цивілізованістю й у висновках А. Кробера 

позиціонуються в їх власних циклах виникнення та руйнування [43, с. 207-

210]. А. Кробер спільно з К. Клакхоном використали категорію патерну у 

своїй праці “Культура: критичний огляд концепцій та визначень” (“Culture: 

a Critical Review of Concepts and Definitions”), продовживши дослідження 

патернів у системі культури.  Автори дійшли висновку, що основні 

елементи культури, які часто повторюються, повинні сприйматися окремо 

від соціальної структури. Згідно із цією теорією варто зосередити увагу на 

вивченні патернів, форми, структури та організації в культурі: патерни 

мистецтва, релігії, філософії, технології, науки набувають свого 

характерного змісту незалежно від окремих індивідів. Усі рівні культури 

трактуються як такі, що підлягають процесу патернування. Не ігноруючи 

проблеми соціальної структури, дослідники розглядають глибокі структурні 

патерни соціальної організації, які вкорінилися й найменше піддаються 

трансформації. Частина культури складається з норм або стандартів 

поведінки, проте друга частина складається з ідеологій, які виправдовують 

або раціоналізують деякі відібрані способи поведінки. Насамкінець, кожна 

культура має загальні принципи відбору й підпорядкування, на основі яких 

формуються патерни поведінки [252]. Автори доходять висновку, що 

культура складається з експліцитних та імпліцитних патернів, і передається 

за допомогою символів, відображаючи характерні досягнення людських 

груп, зокрема їх утілення в артефакти. У своїй суті культура складається із 

традиційних (тобто історично сформованих і відібраних) ідей, які особливо 

закріплюють її цінність; культурну систему можна, з одного боку, 

розглядати як продукт людської діяльності, із другого – як конденсацію 

елементів майбутніх досягнень [29, с. 181]. 

М. Еліаде започаткував дослідження патернів релігії. У своїй 

монографії “Патерни у порівняльному релігієзнавстві” (“Patterns in 
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Comparative Religion”), відзначаючи невичерпне розмаїття релігійних 

феноменів, дослідник усе ж виокремив патерни як певні класифікаційні 

моделі, які полегшують їх вивчення. Методологічна концепція моделей-

патернів багато в чому близька до архетипів К. Юнга. М. Еліаде 

використовував і термін “архетип” у значенні, близькому до термінів 

“ієрофанія”, “форма”, “патерн”, “парадигма”, “прототип”, “трансцендентна 

модель” тощо. Він вирізняє два види патернів: 1) прототипові моделі – 

деяка першопочаткова ідеальна форма, основа для наслідування (Космічне 

Древо, Древо життя тощо), 2) історичні моделі – різноманітні історичні 

форми вияву цієї моделі (Іггдрасиль, Древо пізнання Добра і Зла) [271, с. 

107-110]. Т. Бовсунівська піддає критиці теорію М. Еліаде, оскільки він 

практично ототожнює патерн та архетип. На її думку, “зв'язок патерну й 

архетипу полягає у тому, що патерн є класифікацією у когнітивному сенсі, 

яка не опирається архетипу як ментальному зразку, узагальнюючи його 

абстрактно-логічний сенс у конкретно завершену систему” [76, с. 53]. 

Х. Ель-Шемі, даючи визначення архетипу, характеризує його як штамп, 

патерн або модель [18, с. 39], отже, можна говорити про певну подібність 

цих двох понять, проте існують відмінності. 

Е. де Боно у праці “Механізм розуму” (“The Mechanism of Mind”) 

запропонував новий підхід до мисленнєвого процесу і процесу сприйняття, 

заснований на моделі самоорганізованої інформаційної структури, та 

використав поняття патерну. На його думку, у ході мислення інформація 

спочатку сприймається, а потім обробляється. Для розуміння процесу 

сприйняття інформації необхідною умовою виступає з’ясування природи 

патернів, або шаблонів. Головна функція патернів полягає в розпізнаванні 

інформації. Мова і спілкування були б неможливими без системи патернів, 

адже слова виконують своєрідну функцію кодів. Достатньо лише 

використати код, і він активує у свідомості всю інформацію, якою б нам 

хотілося його наділити. Код діє як початок патерну, і мозок рухається, 
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дотримуючись патерну, викликаючи різні асоціації. Е. де Боно 

запропонував просте визначення патерну: якщо перехід від теперішнього 

стану до наступного відбувається з вірогідністю вище від випадкової, то це 

відбувається за патерном. Дослідник дійшов висновку: усі психологічні дані 

людини вказують на те, що стосовно сприйняття людський мозок є 

системою, яка створює та використовує патерни [83].  

До базових категорій епістемологічної теорії Г. Бейтсона, викладених 

у його працях “Кроки до екології розуму” (“Steps to an Ecology of Mind”) та 

“Розум і природа. Необхідна єдність” (“Mind and Nature. A Necessary 

Unity”), належать поняття “патерн” і “метапатерн”. У дослідженні доведено 

різницю між патерном та архетипом. На думку автора, оригінальна 

дефініція патерну стосується поняття надмірності у складній системі знань 

та можливості за наявною частиною системи робити обґрунтовані висновки 

як про приховану від спостерігача її частину, так і про всю інформаційну 

систему. Звичайно, щоб це було можливим, у системі мають онтологічно 

бути присутніми стійкі зв’язки її складових елементів. За наявності таких 

стійких зв’язків можна, звичайно, говорити, що система репродукує зразок, 

який сприймають як епістемологічний шаблон. Цілком зрозуміло, що 

смислове навантаження та епістемологічний зміст понять “патерн” і 

“зразок” за такого підходу суттєво відрізняються. Якщо сутність патерну – 

це надмірність у системі, то сутністю зразка є його потенційна або 

актуальна можливість бути шаблоном, планом для відтворення чого-небудь. 

Інший приклад використання категорії патерну – це приналежність 

конкретної людини то тієї чи тієї спільноти. Так, можна виокремити 

поведінковий патерн, який відрізняє німця від китайця або християнина від 

мусульманина. У цьому випадку патерном будуть специфічні властивості 

людського мислення, виражені в надмірності поведінки або мовлення [168, 

с. 63-70]. Поняття “патерн” відповідно до когнітивної діяльності в умовах 

реальності трактуємо як сукупність категоріально-понятійних засобів, 
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необхідних для навчання людини діяти в межах одного професійного 

колективу чи однієї спільноти, об’єднаних стабільною ідеологією та 

загальними інтересами. Г. Бейтсон визначає когнітивну діяльність як 

двоетапний процес: першою стадією такої діяльності стає виокремлення 

загальних патернів (інваріантів, які характеризують надмірність) у структурі 

реальності, другою стадією – сприйняття реальності за допомогою вже 

сформованих патернів. Специфіка його підходу полягає в тому, що в ролі 

загальних схем, крізь призму яких відбувається когнітивна діяльність, 

виступають не просто якісь зразки мислення, а об’єктивні інваріанти 

реальності, котрі характеризують надмірність навколишнього світу й мають 

першочергове значення для життєдіяльності людства як природний і 

соціальний досвід [168, с. 100].  

Х.Е. Девідсон у роботі “Патерни фольклору” (“Patterns of Folklore”) 

характеризує фольклор як результат досвіду людини, який вона отримує, 

перебуваючи за межами звичного простору. У незвичній ситуації людина 

керується інстинктами, безмовно переконана у правильності своїх дій та 

впевнена, що так має бути і вже було в минулому [14, с. VII]. Дослідниця 

розглядає такі патерни взаємодії: фольклор та історія, фольклор і література, 

фольклор і міф, фольклор і минуле людства. 

А. Гвоздєв у розвідці “Про патерни, навчання та ефективність” (“О 

паттернах, обучении и эффективности”), намагаючись з’ясувати значення 

поняття патерну, доходить висновку, що в загальному сенсі це стійкі, 

повторювані елементи структури, шаблони. Основна риса патерну полягає в 

тому, що людина, знаючи, що бачить якийсь елемент патерну, може 

повністю його відтворити. На його думку, внутрішні патерни кожної 

людини впливають на формування групових патернів [104]. 

В. Колесник визначив основні характеристики патерну: 

1) домінування – якщо увагою заволодів сильний патерн, уся ситуація 

розглядатиметься в його контексті; 2) стійкість – патерни ростуть, 
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об’єднуються з іншими патернами або поглинають їх; хоча іноді бувають 

неактуальними, проте не зникають (тому змінити застарілий патерн 

виявляється складною справою) [216] тощо.  

Р. Вінзроп в укладеному “Словнику концептів культурної 

антропології”  (“Dictionary of Concepts in Cultural Anthropology”) визначає 

поняття патерну як відносно стабільний механізм культурних 

характеристик, когерентність якого лежить в основі культурного вираження 

суспільства. Концепція патерну описується різноманітними термінами, як-

от конфігурація, етос, стиль, тема, світогляд та Zeithgeist (характеристика 

духу епохи). Теорія патерну в антропології репрезентує один з підходів для 

ідентифікації закономірностей у культурі [43, с. 207]. 

Т. Бовсунівська розглядає жанр як смислотвірну конфігурацію 

патернів. Дослідниця вказує, що пам'ять людини заснована за принципом 

патернування: накопичення інформації про речі, явища, які людина бачила, 

події, свідком або учасником яких вона була, формують утворення, які й 

називають патернами [76, с. 53]. Патерни, відрізняючись від канонів (стійка 

ознака жанру, його екземплікація) і кліше, характерні для латерального 

(творчого, нестандартного) типу мислення. Дослідниця вказує, що 

найактуальнішим для розмежування жанрів є теорія патернів, яка відповідає 

за перший ступінь жанротворення. У контексті літературознавства, вона 

визначає патерн як “зразок”, “конструкт”, “модель”, “образ”, “приклад”, 

певну загальну властивість літературної форми. У випадку виснаження 

можливостей жанрового патерну з будь-якої причини, він як жанрова форма 

занепадає і з часом перероджується. Кожен жанр є поєднанням патернів, які 

узгоджуються між собою характерним типом зв’язку і, відповідно, 

вибудуваних у певному порядку. При чому, один з цих патернів є 

домінантним. Для ідентифікації патерну першочерговим завданням є 

розпізнання деталей, з яких його складено та осмислити їх комбінаційне 

поєднання. Цікаво, що у сучасному літературному творі патерн спирається 



64 

 

 

 

на життя частково, саме від автора залежить ступінь відтворення патерну в 

тексті. Загалом, людська пам’ять заснована за принципом патерну. 

Відбувається накопичення інформації про будь-яку подію, якесь життєве 

явище і формують патерни [76, с. 51-53] 

М.-Л. фон Франц у праці “Архетипові патерни у чарівних казках” 

(“Archetypal Patterns in Fairy Tales”), застосовуючи символічний, 

асоціативний підхід до аналізу казок, осмислює крос-культурні мотиви, а 

також відкриває невичерпне джерело для розуміння патернів сновидінь. У 

дослідженні вона використала інтерпретації кількох казок (данської, 

іспанської, китайської, французької, африканської). Аналізуючи сюжети 

чарівної казки за допомогою методів юнгіанської психології, М.-

Л. фон Франц намагається з’ясувати культурні особливості різних країн і 

виявити те загальне, що об’єднує різні гілки людської цивілізації. Авторка 

дійшла висновку про наявність у казкових текстах патерну, який 

узгоджується з несвідомим кожної людини, а тому казка запам’ятовується 

краще [364, с. 15-16]. Скажімо, К. Чистов наголошує, що казкова 

“реальність” і дійсність існують і відображають не просто й не лише щось 

загальнолюдське, а й особливості буття і мислення певного народу [368], 

тобто фольклор будь-якого народу є кодифікованою інформацією, яку може 

правильно інтерпретувати та розшифрувати лише етнофор. 

О. Смольницька у статті “Руни як архетипові паттерни в перекладених 

І.Я. Франком давньоскандинавських балладах” досліджує вплив рунічного 

патерну на несвідоме. Авторка встановила, що в архаїчніших джерелах 

рунічний патерн має деструктивний вплив на несвідоме й водночас виявляє 

нові психічні можливості. У пізніших творах, які зазнали християнського 

впливу, рунічний патерн позиціонується як винятково позитивний та 

естетично цінний щодо віднайдення своєї Аніми [335]. 

Дж. Копліен, досліджуючи патерн культури (“The Culture of Patterns”), 

подає визначення культури як соціально передані поведінкові патерни, 
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мистецтво, вірування, інститути та всі інші матеріальні й духовні продукти 

людської діяльності. До головних патернів культури належить усна народна 

творчість. Багато патернів суспільних догматів пов’язані з усною традицією. 

Більшість культурних установок на повірку виявляються усною культурою; 

патерн культури побудований на цій інфраструктурі усної культури, в яку 

вливаються сильні елементи писемної традиції. Отже, патерн культури не 

піддається класифікації за класичними культурними лініями [9, с. 15].  

Колективна праця “Патерни в усній літературі” (“Patterns in Oral 

Literature”) стала результатом конференції “Structure in Oral Literature” 

(Copenhagen, 1973) і складається з двох секцій: 1) наративні патерни 

(розглядається наративна структура жіночої казки про переслідування 

безвинної героїні, етнічна складова в морфології французької казки тощо); 

2) патерни змісту (міф методу Леві-Стросса, скандинавська міфологія як 

система опозицій тощо). К. Леві-Стросс порівнював пам'ять із комп’ютером: 

кожен біт (найменша одиниця вимірювання інформації) дійсності має 

опозиційне відображення – теза-антитеза, субстанція-тінь, сире-оброблене, 

мінус-плюс та ін. На його думку, це пов’язано з дуалістичністю дійсності: 

час перебуває в опозиції до світу, пережиток – до здорового глузду тощо 

[35, с. 237]. Ф. Морріс у статті “Міф методу Леві-Стросса” подає велику 

цитату із праці французького дослідника, в якій в аспекті дослідження міфу 

патерн потрактовано як схему або план [35, с. 225]. Х. Джейсон у контексті 

дослідження “Основний зміст аналізу усної творчості: дискусія” (“Content 

Analysis of Oral Literature: A Discussion”), з’ясовуючи структуру змісту усної 

творчості, розглядає поняття патерну. Дослідниця послуговується 

висновками Б. Колбі та П. Меранди, які вважають, що контент усної 

творчості має певний патерн або структуру [35, с. 289]. Не оминув цієї теми 

й А. Дандес, зокрема, у передмові до видання “Патерни в усній літературі 

(Світова антропологічна серія)” (“Patterns in Oral Literature (World 

Anthropology series)” він запропонував модель дослідження американських 
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казок, яка полягає в поєднанні елементів поверхового і глибокого 

патернування [35, с. 4].  

У дослідження патернів у фольклорній казці вагомий внесок зробив 

В. Пропп. На його думку, сутність фольклору полягає в охопленні 

сукупності творчих ідей через твори. До сфери фольклористики входять 

будь-які види й форми вірувань, обрядів, драматичних або мімічних дій, 

техніки й мистецтв. До завдань науки належить ідентифікація цих ідей; їх 

точна й адекватна характеристика; визначення варіантних форм, комбінацій 

та моделей, в яких вони можуть бути використані; їх взаємини і 

взаємовпливи; простеження дифузії та історичного розвитку; аналіз їх 

функцій та адаптації; оцінка їх ефективності через вивчення їх виявів і 

результатів. Фольклор – це множина знань, умінь, майстерності, навичок і 

практик минулого, які передаються прикладом або словами від покоління до 

покоління без посередництва книги, друкованих джерел чи шкільного 

вчителя [314], тобто, результати спостережень, узагальнень та аналізу 

життєвих подій і явищ сформувалися у певні когнітивні патерни, що у 

відповідні моменти стають у нагоді.  

Отже, можна визначити специфіку фольклорних патернів, зокрема, 

сформувалися в давні часи. Патерн містить коди, які дають змогу 

«ввімкнути», запустити весь патерн. Така система кодування за допомогою 

спеціальних знаків ефективна, адже передавання великого обсягу 

інформації вимагає більшої кількості часу.  

Поряд із суто ментальними фольклорними патернами варто 

відзначити наявність патернування і в матеріальній частині фольклорного 

надбання. Фольклористи виокремлюють у культурі категорії, які 

відображають традиційні рівні культурних предметів. Наприклад, деякі 

науковці використовують поділ на три рівні – народний, демократичний та 

елітарний, як це позиціонує Г. Глеззі у праці “Патерн у матеріальній 

народній культурі Півдня Сполучених Штатів” (“Pattern in the Material Folk 
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Culture of the Eastern Unated States”). На його думку, в європейській 

науковій думці термін “folk” ідентифікується з масивом давніх націй, що 

може застосовуватися в межах маленької країни, такої як Ірландія або 

Норвегія, але зовсім не підходить при проведенні досліджень на територіях, 

для яких прикметні міграційні процеси, а індустріалізація та урбанізація 

трансформують різнорідне населення до мас без національності. Дефініція 

матеріальної фольклорної культури повинна залишатися в межах дефініції 

“folk” [22, с. 3]. Дослідник розглядає патерни корінного народу та народної 

взаємодії, регіональні патерни, патерни без прив’язки до регіону 

(сільськогосподарські території, несількогосподарські поселення), 

нерегіональні патерни (культура іммігрантів, культура американських 

індіанців, міська фольклорна культура, загальноамериканські патерни 

тощо). 

Отже, фольклорний когнітивний патерн розуміємо як схему-образ, 

світоглядну модель пізнання, базовий регламентаційний конструкт, що 

містить протоінформацію, зафіксовану в ментальності етнофора, 

опосередковане уявлення, завдяки якому закономірності буття виявляються 

в режимі одночасності сприйняття й мислення. Ці критерії світосприйняття, 

сформовані протягом тривалого періоду й зафіксовані у ментальності 

етнофора визначають специфічне бачення фольклорної дійсності. Основні 

характеристики патерну: безпосередньо пов’язаний із розумовою 

діяльністю людини; містить необхідну для життєдіяльності інформацію; 

майже не підлягає трансформації; наділений специфічними рисами, які 

притаманні лише цьому патерну; виконує роль регулятора когнітивної 

діяльності людини; є пізнавальною моделлю, схемою для забезпечення 

соціалізації індивідуума. 

Розглядаючи когнітивний фольклорний когнітивний патерн не 

можемо оминути питання когнітивного метапатерну та конітивного 
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антипатрну, оскільки вони є важливими компонентами при дослідженні 

рефлексивного мислення у фольклорі. 

Дефініція метапатерну в гуманітаристиці ще не отримала належного 

поширення і, відповідно, чіткості у визначені. На наш погляд, визначення 

метапатерну доречнішим та таким, що найточніше відображає основні 

нюанси цього поняття, вважаємо трактування Б. Майєра, викладені ним у 

монографії “Когнітивні аспекти сучасної філософії вітчизняної освіти” 

(“Когнитивные аспекты современной философии отечественного 

образования”). На його думку, для розширення меж концептуального 

підходу до аналізу на основі патерну варто зосередити увагу на такому 

метарівні, як зв’язок між патернами. Для пояснення цього процесу 

дослідник уводить поняття “об’єднавчий патерн”, або “метапатерн”. Отже, 

метапатерн означає набір характеристик, які застосовуються для порівняння 

патернів, а також для позначення галузі застосування того чи того патерну. 

У разі використання таких понять, як “національна” або “релігійна” 

приналежність, при спробі визначити, чим критерій національної 

приналежності відрізняється від критерію релігійної приналежності і в яких 

галузях наукової практики можуть бути застосовані ці критерії, дослідник 

звертається до метапатернів, які дають змогу зіставляти різноманітні 

категорії. У галузі теорії пізнання метапатерн застосовується в ситуації 

вибору між різними схемами описання об’єкта [253, с. 97]. Метапатерни – 

необхідні компоненти рефлексивного мислення. Справді, коли людина 

осмислює реальність із визначеної, чітко зафіксованої когнітивної позиції, її 

мислення оперує окремими патернами. Проте якщо їй доводиться критично 

переосмислити власну позицію й зіставити її з позицією свого 

комунікативного партнера, тоді патернів виявляється недостатньо, і людина 

змушена переходити до використання метапатернів. Рефлексія здійснюється 

за принципом переходу в метапозицію, тобто припускає осмислення власної 

позиції через зіставлення її з іншими точками зору, що, своєю чергою, 
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ґрунтується на оперуванні метапатернами. Отже, на думку Б. Майєра, 

метапатерни – це сукупність теоретичних засобів, необхідних для навчання 

рефлексивно-комунікативному стилю мислення, актуальному в умовах 

взаємодії кількох спільнот або в умовах нестабільності інтересів одного 

суспільства [253, с. 98-100]. Фольклорні когнітивні метапатерни – це 

система базисних критеріїв, статичних характеристик, зафіксованих у 

фольклорі, яка дає змогу зіставляти й порівнювати патерни у процесі 

взаємодії кількох етнофорів, носіїв різних етнокультур. Фольклорні 

когнітивні метапатерни репрезентуються в ситуаціях зіткнення різних типів 

світосприйняття, різних світоглядів через взаємодію етнофорів. Звичайно, 

респондент подає потрактування різноманітних патернів (іноетнічних 

харчових табу, інтерпретацію “чужого” ритуалу, поведінкової моделі, 

шкідливість “чужих”, побутових стереотипів, зв’язку з нечистою силою 

тощо), і, відповідно, відбувається ретрансляція подібної інформації крізь 

призму своєї культури. Відсутність в арсеналі етнофора необхідного 

когнітивного метапатерну або ж невміння вчасно ним скористатися 

призводить до непорозуміння, образ та агресії щодо “чужого”. Когнітивні 

метапатерни найкраще виявляються в поведінковій (дії, жести), вербальній 

взаємодії, що й дає можливість на рівні підсвідомості ідентифікувати 

етнічного Свого від етнічного Чужого. 

Є. Режабек і А. Філатова в контексті культурологічних досліджень 

стверджують, що живі системи наділені особливою здатністю – копіювати 

інформацію, створювати своєрідний відбиток, тією чи тією мірою 

ізоморфний оригіналу. У мозку людини такий відбиток набуває вигляду 

когнітивного патерну, який і відповідає фізичному патерну інформації [317, 

с. 75-76]. Натомість неправильне використання патерну або взагалі його 

незнання можна назвати антипатерном. У системі комп’ютерного 

програмування цей термін використовують на позначення цілого списку 

хибних використань патернів, який слугує прикладом того, як не треба 
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робити. В аспекті фольклористики антипатерн можна визначити як 

репрезентацію помилкових дій (патерн – це своєрідна система кодування, 

ефективна у процесі передавання великого обсягу інформації), 

світосприйняття тощо. Водночас антипатерни характеризуються 

спонтанністю, вони реалізуються через незнання певних законів та правил.  

А. Малигін акцентує увагу на тому, що мова і спілкування були б 

неможливими без системи патернів, які застосовуються як коди. Досить 

лише використати код, і він активує у свідомості слухача всю інформацію, 

яку йому хоче повідомити співрозмовник. Дослідник акцентує увагу на 

тому, що процес розпізнавання – це, власне, використання патернів. Ми 

бачимо щось і знаємо, що це таке, як це називається і як ним користуватися, 

тому що всі необхідні знання й асоціації вже були пережиті в минулому 

[258]. Тобто, відбувається вербалізація необхідної інформації для 

здійснення процесу кодування та декодування у разі необхідності. 

За висновками Л.-Ф. фон Франц, незалежно від того, що саме стало 

ядром казки – містичне переживання, архетиповий сон чи парапсихологічне 

сприйняття або ж воно було створене творчим даром поета чи оповідача – 

це ядро має відповідати особливостям психіки цього колективу, інакше 

казка не витримала б випробування часом [365]. Це дозволяє зробити 

припущення про наявність у фольклорних казках фольклорних когнітивних 

патернів, тобто результат осмислення навколишнього світу людиною та 

збереження цієї інформації для інших поколінь. 

На думку Т. Радбіля, семіотична поведінка, залежно від його 

соціальної, світоглядної або психологічної функції, поділяється на види: 

ритуалізоване, сакралізоване, магічне, ігрове, естетичне, міфологічне, 

дидактичне, символічно-ситуативне, формалізоване, метамовленнєве. При 

чому, анти-поведінка, як різновид семіотичної поведінки, може бути 

присутньою в усіх зазначених для “звичайної” семіотичної поведінки видах 

і функціях. Це “дзеркальне відображення” норм і стереотипів звичайної 
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поведінки, яке відбувається з певною метою. Національно-культурна 

специфіка норм і стереотипів поведінки відображено у різних вербальних і 

невербальних діях носіїв мови [315, с. 282-283]. Таку анти-поведінку у 

реальному житті можна пояснити або ж відсутністю у людини певних знань 

або ж небажанням дотримуватися певних правил, встановлених соціумом 

для регулювання своєї життєдіяльності та самозбереження.  

У народній прозі представлені зразки антипатерну – яскраві приклади 

неправильної поведінки з демонстрацією її наслідків. Так, у соціально-

побутових казках героєм часто виступає “дурень “набитий”, дурень, який 

терпить насмішки і глузування. Ю. Юдін довів, що образ дурня в побутовій 

казці генетично пов'язаний з ритуальним безум’ям, що становить елемент 

обряду ініціації. Глибинний аналіз казкових текстів виявляє близькість 

казкового дурня до юродивих, які, на думку народу, були наділені даром 

передбачення [140, с. 143]. Одночасно на прикладі казкових текстів, у яких 

діє дурень, маємо підбірку ситуацій, де алогічні дії призводять до 

негативних наслідків. Наприклад, казка “Дурака б’ють”: “От син пішов у ліс 

і вирубав дуба на ципілно і дуба на бич, зробив ціп і пішов заробляти. Іде, а 

чоловік визе горшки і загруз в калу, а він узяв ціп і зачав молотити горшки, 

той чоловік його і набився. Іде тоді син додому і плачи: / –Мати, мати, 

Василихо! Спородила на все лихо: мене всі б’ють та лають! / –Шо там 

синку? /  –Та я йду, а чоловік визе горшки і загруз в калу, а я і зачав 

молотити, а він і набився! /   –Е, дурак ти, синку! Ти б узяв за отоску та 

сказав: “Но-но-но, Машка! Но-но-но, Машка!” Та й поміг би. /  –Ну нихай, я 

так і буду робити! /  Пішов заробляти. Іде, а чоловік смали на вигоні 

кабана, він як ухвати кабана за хвіст та по вигону: /  –Но-но-но, Машка! 

Но-но-но, Машка! /  Чоловік його і набився. Він іде додому і упять плачи…” 

[280, с. 448] – і багато інших варіантів цього сюжету (ППС 1696= АА 1696). 

Тобто в казкового дурня не збігається схема і реакція на події, які 

відбуваються, він не вміє правильно обрати з власного інформаційного 
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багажу необхідний компонент. Отже, замість фольклорного когнітивного 

патерну маємо приклад фольклорного когнітивного антипатерну. 

Для регуляції стилю мислення та поведінки сучасної молоді (яка 

більше довіряє інтернет-джерелам, аніж учителям, родичам та ін.) як 

патерни й антипатерни використовуються мотиватори й демотиватори. 

Наприклад, шкідливість куріння та зловживання спиртними напоями 

загальновідома, проте візуалізовані наслідки мають більше шансів бути 

активно сприйнятими. Здавалося б, нічого дивного, мабуть, більше 

веселого: на фото зображено кота в кумедній позі, яка стала результатом 

його цікавості. Проте допис “Сегодняшнее плохое – результат вчерашнего 

хорошего!” [393] говорить сам за себе: маємо візуалізацію головного 

підтексту і смислу, який автор вкладає у свій твір. Або ж сучасний приклад 

незбігу патерну – сказали ЩО зробити, але не навчили, ЯК це зробити: фото 

кота з широко розплющеними очима, перед ним кілька пластикових 

закритих пляшок із водою і напис: “Синку, як поїдеш, не забудь залишити 

котові побольше води…” [394] та багато інших прикладів, які 

підтверджують цю тезу.  

Досліджуючи анекдоти, Є. Мелетинський визначав два види глупоти 

– активну і пасивну. Пасивна глупота – маніпулювання простаками, які з 

легкістю вірять усіляким небилицям крутія. У прийнятій емпіричній 

класифікації вже до розділів про дурнів і пришелепуватих потрапили 

анекдоти із крутійським та шахрайським елементом [267]. Інтернет-

фольклор дещо інакше пояснює дивну поведінку деяких індивідів, які 

використовують антипатерни з метою досягнення потрібної їм вигоди: 

“Некоторые люди только притворяются, что они тупые, на самом деле 

они умне и обладают хитрож…стью, какая вам даже и не снилась” [395]. 

Це є підтвердженням гіпотези, що фольклорні казки містять фольклорні 

когнітивні патерни та фольклорні когнітивні антипатерни, що мають 
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передавати етнофору матрицю фольклорних знань та схеми для прийняття 

правильного рішення.  

Фольклор містить приклади когнітивних антипатернів, які 

сигналізують про збій фольклорної програми, порушення сюжетної логіки, 

поведінкової стратегії персонажів. Вони дають змогу дізнатися, як 

розгортатимуться події у випадку неправильного (з погляду спільноти) 

вчинку. У фольклорних творах, де діють представники різних етносів, такі 

антипатерни виконують подвійну функцію: представляють у негативному 

вигляді іноетнічного персонажа і зображають представника свого етносу 

позитивним. 

Задовольняючи свої когнітивні потреби, пізнаючи навколишній світ, 

предмети у ньому, оточуючих, людина отримує інформацію, яку сприймає, 

осмислює, інтерпретує, пояснює, тлумачить, відтворює та ретранслює, 

вносить своє бачення про предмети, явища, події. 

Використання досягнень когнітивістики у процесі дослідження 

фольклорних явищ відкриває нові перспективи, розширює межі проведення 

досліджень фольклорних текстів, дозволяє обґрунтувати наявність у 

фольклорних текстах когнітивних патернів, когнітивних метапатернів та 

когнітивних антипатернів та провести низку наукових досліджень, що 

дозволить віднайти механізми регулювання життєдіяльності соціуму в 

умовах мультикультуралізму. 
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Висновки до розділу 1 

 

Система гуманітарних наук сьогодення перебуває у процесі пошуку 

нових методів та підходів до осмислення загальнолюдських ментальних 

виявів у всіх сферах духовної культури. Спостерігається виникнення нових 

наукових напрямів, об’єднаних спільною метою – дослідити когніції 

людини: когнітивна психологія, когнітивна антропологія, когнітивна 

лінгвістика, когнітивна культурологія, когнітивне літературознавство, 

когнітивна поетика та ін. В основі всіх цих напрямів лежить бажання 

з’ясувати механізми творення, збереження, тлумачення, примноження та 

ретрансляції етнозначущих знань та інформації. Залучення досягнень 

когнітивістики до процесу дослідження фольклорних явищ відкриває нові 

перспективи, розширює межі проведення досліджень фольклорних текстів. 

Саме міждисциплінарний характер когнітивного підходу дозволяє залучати 

в якості об’єктів дослідження репрезентації ментальних проявів, 

мисленнєвої діяльності, фольклорну спадщину. Вихід за межі ідеологічних 

обмежень, які сформувалися за радянського періоду, сприяють ширшому 

залученню наукових підходів з інших галузей. Попри критичне сприйняття 

деяких дослідників, залучення когнітивного наукового підходу до процесу 

дослідження фольклору уже має вагомі результати у вигляді наукових 

розвідок, статей, монографій, дисертаційних досліджень.  

Віднаходження пізнавального аспекту фольклору входило в коло 

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

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

політичної ідеології, отримало логічне продовження в наукових висновках 

фольклористів ХХ ст. (І. Дея, І. Березовського, Л. Дунаєвської, 

С. Мишанича, О. Таланчук та ін.) і вийшло на нову орбіту дослідницького 

осмислення на початку ХХІ ст., звільнившись від заідеологізованості та 

обмежень фольклористики як науки (Я. Гарасим, О. Гінда, С. Грица, 
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В. Давидюк, М. Дмитренко, О. Івановська, Р. Кирчів, Л. Копаниця, 

О. Лабащук, Л. Мушкетик та ін.).  

Однак виявлення й чітке формулювання когнітивістської настанови 

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

ж критики «нонкогнітивістами». «Когнітивна революція» (термін 

Н. Хомського), або ж «когнітивний поворот» (термін В. Демьянкова), у 

гуманітарній галузі, навіяний працями Н. Хомського і Дж. Брунера, 

припадає на 50-ті роки ХХ ст., що означило зміну загальнонаукової 

парадигми внаслідок бурхливого розвитку кібернетики, обчислювальної 

техніки, а відтак – сприйняття знань, мислення, процесу отримання та 

збереження інформації. Це явище пов'язане насамперед з іменами 

Дж. Брунера, Дж. Міллера, У. Найссера, Ж. Піаже, А. Ньюелла, Г. Саймона 

та ін. 

Дефініція категорії «патерн» уведена в науковий обіг гуманітаристики 

на початку ХХ ст. Проблема когнітивного патерну – одна з чільних у 

гуманітаристиці, хоча і належить до малодосліджених. Цій проблематиці 

присвячено значну кількість наукових досліджень у різних наукових 

галузях. Зокрема, К. Юнг, Р. Бенедикт, Е. Шапір, М. Мід, А. Крьобер, 

М. Еліаде, Е. де Боно, Г. Бейтсон, Т. Бовсунівська та ін. Різні аспекти 

когнітивного патерну як категорії народного мислення досліджують 

Х. Е. Девідсон, М.-Л. фон Франц, А. Дандес, В. Пропп, Г. Глеззі, 

О. Смольницька та ін. 

Фольклор становить значну наукову цінність для розгляду численних 

когнітивних патернів, які відіграють важливу роль у регуляції 

життєдіяльності людини. До основних характеристик фольклору належать: 

спадковість, колективність, традиційність, імпровізаційність, варіативність 

та ін. Маючи в арсеналі сформовані моделі структурованої фольклорної 

інформації, користувачі мають можливість краще, швидше 

пристосовуватися до життя, витрачати менше часу для адаптації в тій чи тій 
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ситуації, у прийнятті важливого рішення, ідентифікації процесу, який 

відбувається. Ці моделі входять до складу системи, яка містить моделі, 

шаблони для регуляції поведінки учасників під час проведення ритуалів, 

обрядодій; стереотипи, які формують різноманітні табу, та ін. Фольклор 

пронизаний символами, які організовують інформаційні структури для 

забезпечення етнофорів необхідними знаннями. Фольклорні патерни 

виконують консолідаційну функцію – об’єднують етнофорів у спільноту, 

етнічну групу. Це дає змогу диференціювати “своїх” і “чужих” і відповідно 

реагувати, надаючи перевагу етнічному Своєму.  

Фольклорний когнітивний патерн – це базова репрезентація, образ, 

світоглядна модель пізнання, система правил і критеріїв світосприйняття, 

актуальних протягом тривалого періоду, які зафіксовані в ментальності 

етнофора і визначають специфічне бачення ним фольклорної дійсності. До 

основних характеристик фольклорного патерну як пізнавальної моделі 

належить: безпосередній зв’язок із розумовою діяльністю; вміст 

етнозначущої інформації; стійкість основних показників при трансформації; 

специфічні риси, притаманні лише цьому патерну; регулятивна роль у 

когнітивній діяльності людини. 

Поряд з когнітивним патерном варто згадати про метапатерн – це 

своєрідний набір характеристик, які використовуються у процесі порівняння 

патернів. Своєю чергою, фольклорний когнітивний антипатерн – це 

презентація наслідків недотримання норм, правил, моделей, критеріїв, 

притаманних світоглядній системі певного етноколективу. У народній прозі 

когнітивні антипатерни найчастіше закріплені в текстах про дурнів, блазнів, 

в яких використовується сюжетах про трікстера. 

Фольклорний текст, розглянутий крізь призму когнітивістики, – це 

своєрідна кодифікована система когніцій людини, важливих для певної 

етнічної спільноти. Залучення когнітивного аспекту в дослідження 

фольклорного тексту розширює можливості фольклористики у вивченні 
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процесів акумуляції, конверсії, ретрансляції і продукування фольклорних 

знань у всіх його виявах. 

Збагачення наукової парадигми філології новим методологічним 

інструментарієм наукового пошуку дозволяє виявити та проаналізувати 

сутнісні домінанти під якісно іншим кутом зору, позаяк уснословесний чи 

авторський твір є яскравою демонстрацією та репрезентацією результатів 

освоєння та осмислення, групової чи індивідуальної інтерпретації 

колективного досвіду. Тому залучення напрацювань когнітивістики є 

доречним і сприятиме розширенню кордонів проведення дослідження 

феномену фольклору України. 

Результати дослідження, висвітлені у межах цього розділу, 

відображені у таких публікаціях автора дисертації: [123], [135], [139], [150], 

[154].  
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РОЗДІЛ 2 

 

ФОЛЬКЛОР ЯК КОГНІТИВНА СИСТЕМА 

 

 

Фольклор є характерним видом мисленнєвої діяльності, який виконує 

багато життєво важливих функцій (світоглядну, естетичну, комунікативну 

та ін.), що вимагає ретрансляції етнозначущих знань. Нині відбувається 

поступовий відхід від сприйняття фольклору лише як уснопоетичних 

пам’яток, домінує розуміння механізмів передачі фольклорної інформації, 

яка, своєю чергою, отримує нові деталі, реалії, збагачується новими 

образами та сюжетами.  

Один з основних принципів когнітивних наук на сучасному етапі їх 

розвитку – репрезентація знань як центральне поняття. Визначальна 

проблематика когнітивних наук – це питання набуття, перетворення, 

збереження й відтворення інформації [63, с. 97]. Когнітивність як здатність 

“людини свідомої” належить до тих психічних процесів, за допомогою яких 

люди отримують, зберігають, інтерпретують та використовують знання про 

світ. Когнітивність охоплює різноманітні процеси відчуття, розрізнення, 

запам’ятовування, уяви, роздумів, прийняття рішень, і все це пов’язано із 

життєвим досвідом, накопиченим людиною, і її поведінкою, з еволюцією та 

адаптацією людської популяції надбіологічними засобами [253, с. 8]. 

Цілком очевидно, що саме у фольклорі зафіксовано усі вагомі здобутки 

людського досвіду, які необхідні для збереження етносу загалом і кожного 

окремого представника. 

В. Сулимов вказує, що побудова евристичних моделей, які своїм 

корінням сягають минулого, але “ростуть” із майбутнього, метафоричним 

утіленням якого постають не тільки “порвані”, логічно суперечливі 

наративи культури постмодерну, а й “розсмиканий”, квантований і 
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різноспрямований наратив буденності. Дослідник твердить, що в мінливому 

світі, який описується з позицій когнітивістики, будь-який текст культури – 

це первинна когнітивна модель – система “репрезентацій дійсності” або 

обґрунтований знанням вибір можливої інтерпретації тексту-як-світу та 

світу-як-тексту (наприклад, роботи з семіотики тексту Ю. Лотмана та його 

послідовників) [341, с. 142-145].  

На думку Г. Гур’янової, у сукупності багатообразних жанрів 

фольклору яскраво відображається буденний світогляд народу різних епох – 

від давніх часів до сьогодення. В образній художній формі фольклору 

осмислюються вічні філософські проблеми добра і зла, буття і небуття, 

істини і краси тощо. Складні теоретичні проблеми й поняття, філософські 

закони й категорії мають у народній мудрості своє специфічне вираження 

[155, с. 161]. 

 А.Налчаджян зазначає, що саме в мові та фольклорі найбільш тонко і 

глибоко відображається і кристалізується образ мислення і світосприйняття 

представників етносу [279, с. 138]. З давніх часів людина намагалася 

фіксувати у слові смисл пізнання навколишньої дійсності. Результати 

сприйняття світу накопичувалися в людському мозку у вигляді 

упорядкованих у певну систему відомостей, які, адресовані свідомості, 

становлять основу когнітивних процесів [279, с. 265] і входять до 

емпіричних матеріалів фольклору, розширюють горизонти для проведення 

наукових досліджень.  

К. Богданов указує, що фольклорний дискурс відповідає основним 

вимогам процесу соціалізації, адже фольклор – один зі стійких компонентів 

культури, який помітно виражає соціальну та індивідуальну залежність 

суб’єкта від суспільства і влади [78]. Цікаво, що політики та представники 

влади активно використовує фольклор для своїх цілей, зокрема з 

пропагандистською метою, для навіювання правильності обраного шляху 

розвитку країни, героїзації керівника держави тощо. Сучасні реалії 
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засвідчують використання основних фольклорних засобів для творення та 

ретрансляції інформації для впливу на  соціум. 

Постійно розвиваючись, когнітологія вдосконалює свій понятійний 

апарат. Нині його сміливо можна залучати до процесу дослідження 

фольклору, враховуючи подібність предмету дослідження цих наук. 

Наприклад, О. Наумовська, наголошуючи на цінності фольклору як 

когнітивної системи, вказує, що словесний фольклор як форма мистецтва 

демонструє мудрість поколінь, репрезентовану різними художніми 

засобами, поетичними, прозовими, драматичними фольклорними жанрами. 

В історії еволюції творчого мислення фольклор має особливу роль: кожен 

словесний чи музично-словесний твір виконує комунікативну функцію, бо 

виконується, звучить лише в аудиторії, яка сприймає, і має за мету вплинути 

на слухачів, донести якусь інформацію, привернути увагу. Дослідниця 

вказує, що кожен фольклорний жанр має значний набір «драматургічних» 

прийомів-інтонацій, інтерпретацій, акцентів на особливих символах, 

отриманих шляхом ретардацій, повторів, тавтологій та ін. Література має 

залежність від психології покоління певного періоду, вплив історичних 

обставин і ґрунтується на талантові і світогляді окремої творчої особистості 

тощо. Фольклорне мистецтво ж в основі має колективну поетичну традицію 

різних поколінь, базується на їх вербальній енергетиці [283, с. 423]. 

Фольклор є цінним засобом для збереження цілісності етносу, сприяє 

адаптації у глобалізаційний період розвитку людства, забезпечення 

міжпоколінної комунікації, міжетнічнгої полілогу. 

Фольклор як багате інформаційне джерело вивчення народного 

світогляду, народної філософії, мислення, свідомості становить значну 

наукову цінність. У ньому містяться численні когнітивні патерни, які 

регулюють життєдіяльність людини у традиції. Колективні універсальні 

патерни визначають зміст міфології, легенд, казок та інших фольклорних 

явищ. Залучення когнітивного підходу до вивчення фольклору як виду 
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мисленнєвої діяльності дає змогу дослідити процеси засвоєння та обробки 

інформації, збереження, використання та ретрансляції етнофором 

традиційних знань. Він має комплекс характерних рис як системного 

когнітивного процесу. 

Виявлені та узагальнені зовнішні чинники мають значний вплив на 

зміни всередині фольклорної системи 
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2.1. Трансформаційні процеси у фольклорній системі в умовах 

урбанізації та глобалізації 

 

Практично від початку наукового інтересу до народної творчості 

почали періодично лунати припущення про поступовий занепад, «смерть» 

фольклору. Проте сьогодні спостерігається черговий фольклорний ренесанс: 

фольклор не лише “не вмер” – навпаки, він міцно ввійшов у життя сучасної 

людини, отримавши нові форми побутування та поширення. Відбулися 

зміни й у сучасній науковій парадигмі, завдяки яким фольклор 

осмислюється вже не лише як поетичне минуле, а і як ментальна 

репрезентація буденного, відображення щоденного сприйняття життя, 

реакція на суспільно-політичне буття соціуму загалом та окремої людини 

зокрема. До традиційних жанрів фольклору додаються новотвори – твори 

Internet-фольклору, актуального фольклору, newslore, medialore тощо. Це 

реалії сьогодення, які нагально потребують відповідного наукового 

осмислення та трактування.  

Попри значний діапазон наявної предметної парадигматики, 

наріжною ознакою фольклорного матеріалу є його когнітивний потенціал, 

який оприявлюється і в новаційних художніх та комунікативних формах. 

Попри тривалу історію дослідження феномену фольклору, у процесі 

визначення та уточнення цього терміну ставити крапку ще зарано. У 

широкому визначенні, фольклор – це усна форма народного досвіду і знань, 

до якої входять усі форми духовної культури, а за максимально 

розширеного трактування – і деякі форми матеріальної культури, як 

визначає К.Чистов [368]. Г. Шремп вважає, що термін “folklore” зазвичай 

вживається як ярлик для законів або систем когніцій, особливо 

класифікацій, які відкриті за межами формально утворених академічних 

дисциплін [37], отже, відбувається акцент на формуванні та побутуванні 
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інформації, яка виникає на основі практичних знань, пов’язаної з буденним 

життям. 

Фольклор є сукупністю усіх форм традиційної духовної культури, що 

втілено у словах, ідеях, уявленнях, звичаях, рухах, діях, що належать до 

таких категорій: категорії мистецтва, слова та обряду, до вербальної 

духовної культури й, насамкінець, до усної словесної традиції [246, с. 14]. 

За висновками Ю. Емер, фольклор виконує низку важливих функцій: 

світоглядну, аксіологічну, нормативну, естетичну, виховну, ігрову функції. 

Він дає соціальній групі можливість самовиразитися, слугує засобом 

спілкування [387, с. 20]. Отримане знання структурується та 

впорядковується лінійно, відповідно до черговості його засвоєння. Світ 

змінюється, а отже, змінюються й наші когніції світу, і модуси 

саморозуміння. Тому поки що люди послуговуються не зовсім дослідженою 

організацією відомостей, яка дає змогу використовувати знання в нових 

контекстах і генерувати нове знання [162, с. 25]. О. Шабаліна інтерпретує 

фольклор як соціокультурний феномен, акцентує на постійних процесах 

дифузії в самому фольклорі та його неоднорідності на кожному з етапів 

розвитку [376, с. 3-9]. На думку Т. Іванової, фольклор – це специфічна 

галузь культури, і естетичне начало у творах усної поезії – не єдина його 

складова. Тому дослідниця вказує на некоректність обмеження фольклору 

лише рамками мистецтва. Фольклористи останньої третини ХХ ст. значну 

увагу приділяли міфологічній, історичній, інформативній, етичній, 

дидактичній, педагогічній, політичній та іншим функціям словесності. 

Найголовнішою є кодифікація фольклору: вербальна (найзрозуміліша, проте 

не завжди визначувана), інтонаційна (від крику до шепотіння й навіть 

мовчання в деяких обрядах); музична (майже всі віршовані жанри 

фольклору супроводжуються наспівуванням); акціональна (будь-який обряд 

– це перш за все дія і лише потім слово); предметна (більшість обрядів 

передбачають використання множини побутових предметів, які отримали в 
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народній культурі високий семіотичний статус); хореографічна (особливо в 

обрядовій і святковій культурах) [186, с. 7]. Отже, фольклористика залучає 

ментальні репрезентації життєдіяльності спільноти в усіх проявах, що 

значно розширює межі осягнення когнітивних можливостей людини. 

Дослідженню сучасного стану фольклористики, сучасного фольклору 

присвячено статті С. Неклюдова. На його думку, фольклор є своєрідним 

“голосом з минулого”, який передається більщ-менш точне, більш-менш 

майстерне повторення почутого раніше тексту (оповідного, пісенного, 

обрядового, побутового тощо) [294]. Дослідник визначає основну функцію 

фольклорної традиції – це збереження, передача, відтворення в часі і 

просторі культурно значущих текстів у їхній “матеріальній” 

(субстанціональній) конкретності і структурній постійності [287]. За його 

висновками, “історичні елементи” утримуються фольклором не всупереч 

архаїчним оповідальним структурам, а навпаки, саме завдячуючи їм. 

Завдяки цим структурам загальній свідомості надаються матриці, які 

можуть забезпечити збереження й передачу інформації, необхідної для 

різних аспектів життєдіяльності людської спільноти. Доводиться 

припустити, що в інакшому вигляді пам'ять про ці події усної традиції 

взагалі не потрібна, а форми для її збереження (адекватного, з нашого 

сучасного погляду) з’являються лише в розвиненій книжній культурі [288]. 

Тобто, можна говорити про циклічність періодів життя людства, нехай і з 

деякими змінами, входженням нових реалій, проте у фольклорній скарбниці 

практично завжди можна відшукати відповідний фольклорний когнітивний 

патерн. 

Сучасні науковці ще не дали однозначної відповіді на питання: чи 

належать різноманітні новотвори до фольклору і, відповідно, чи можна їх 

залучати до процесу наукових досліджень. Дотримання давніх методів і 

принципів дослідження фольклорної традиції обмежує науковий процес. 

І. Головаха-Хікс, окреслюючи відмінності між українською та 
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американською сучасними фольклористиками, вказує на сучасне розуміння 

природи фольклору в США: “Нас не цікавить, чи це – фольклор, нас 

цікавить, що в цьому явищі – фольклорне” [110, с. 37]. Інтенсифікація 

урбаністичних процесів має значний влив на побутування культури. У 

першу чергу це стосується традиційного фольклору. Одні фольклорні жанри 

втрачають свою популярність та актуальність, інші виходять на авансцену 

або взагалі лише народжуються (наприклад, інтернет-фольклор – наукове 

ставлення до якого ще не є однозначним). Б. Путілов, досліджуючи 

термінологічний апарат фольклористики, вказує на те, що “у зарубіжній 

науці “folk” спочатку виступало (іноді виступає і в наш час) синонімом 

“people” і “Volk”, поділяючи їх неоднозначність і соціологічну 

невизначеність”. Зміни в геополітичній ситуації внесли корективи й до 

термінологічного трактування, звільняючись від ідеологічних навантажень, 

пов’язаних із буквальним прочитанням. Конвенційність уживання слова 

вдало охарактеризував Ян Брунванд: folk – це будь-хто, у кого є фольклор 

[6]. Це дає підстави залучати до процесу наукового осмислення значно 

більшу кількість фольклорного матеріалу, що дозволить дослідити 

ментальну репрезентацію світосприйняття, нематеріальну складову 

культури.  

Фольклорний процес не є статичним, він постійно змінюється, 

постійно отримує доповнення. Трактуючи фольклор як реальний суспільний 

процес, Д. Бен-Амос “досліджує його крізь призму реального соціального 

життя за допомогою категорії ситуативного контексту (правил виконання, 

повідомлення). Ступінь розуміння фольклорного тексту, на його думку, 

визначається інформативними можливостями ситуативного контексту. Бен-

Амос фактично досліджує функцію фольклору з перетворення реального 

матеріалу на форми вербальної творчості. Це збігається з нашим підходом у 

точці визнання можливості такого діяльнісного перетворення, яке 

реалізується як суб’єктність” [195, с. 33]. Концептуальну картину 
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фольклорного світу формує фольклорна свідомість як людський фактор у 

фольклорі, що дає людині змогу ефективно орієнтуватися у ньому та 

використовувати його у своїх життєвих цілях та орієнтирах [296, с. 72]. Л. 

Даег у передмові до видання “Американський фольклор і мас-медіа” 

(American Folklore and Mass Media, 1994) трактує фольклор як продукт 

постійного історичного процесу, який об’єднує усну і письмову, професійну 

та аматорську, формальну і неформальну, сплановану та імпровізаційну 

творчість. З приходом масової продукції – друкованих книжок та 

аудіовізуальної репродукції – технічне відтворення фольклору пропонує 

інші кроки для фольклорної комунікації завдяки новим медіа. Мас-медіа 

звільняє фольклор з його давнього ув’язнення і приналежності до так 

званого простацького пласту суспільства і від упередженого ставлення. 

Носієм фольклору є кожен, а не лише представники незаможних та 

неосвічених мас. Це спільна культурна риса характеризує наш тип 

мислення, віри та мрій, а також наші моделі визначення нашої ідентифікації. 

Фольклорист, спостерігаючи за появою “нового” фольклору повинен бути 

готовим розшифрувати значення базових людських ідей, що продовжує 

повторюватися у міріадах нових інтерпретація через доступність сучасних 

медіа. Ми є очевидцями нової ери, в якій фольклор отримує силу і престиж 

як авторитетний голос – голос міського та індустріального фольклору; голос 

турботи, страху, щоденних прагнень і сподівань; голос відчудженого і 

розрізненого усього людства з появою електронних засобів. Завданням 

фольклористів полягає у прочитанні цього значення у фольклорі і ця місія 

робить фольклористику важливою інтердисциплінарною наукою, нині 

більше, ніж колись до цього [15, с. 1-2]. Мас-медійний простір демонструє 

роль у формуванні фольклорного дискурсу повсякденності латентних 

архетипів соціальної психології та показує механізми їх підтримки 

(наприклад, чутки-гадки та плітки) [246, с. 72].  
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К. Чистов вирізняє чотири основні концепції поняття фольклору в 

сучасній фольклористиці. Відповідно до першої фольклор – це 

простонародний досвід і знання, які передаються усно. Транслюються всі 

форми духовної культури, а за розширеного тлумачення фольклору – і деякі 

форми матеріальної культури. Водночас існує соціологічне обмеження 

(“простонародні”) та історико-культурний критерій – архаїчні форми, які 

функціонують як пережитки (у соціологічному плані слово 

“простонародний” визначене чіткіше, ніж “народний”, і не містить 

оціночного смислу). Згідно із другою концепцією фольклор – це 

простонародна художня творчість або ж, за сучаснішим визначенням, 

“художня комунікація”. Ця концепція дає змогу поширювати вживання 

терміна “фольклор” на сферу музичного, хореографічного, образотворчого 

тощо простонародного мистецтва. Третя концепція позиціонує фольклор як 

простонародну вербальну традицію. При цьому з усіх форм простонародної 

діяльності увага акцентується на тих, які пов’язані зі словом. Нарешті, 

відповідно до четвертої концепції, фольклор – це усна традиція, тобто 

усності надається визначальне значення. Це дає змогу вирізнити фольклор 

з-поміж інших вербальних форм (передовсім протиставляти його 

літературі). Сучасна фольклористика, прагнучи пізнати загальні 

закономірності розвитку фольклору, не може не враховувати, що самі 

народи сприймають його як дорогоцінне для них вираження етнічної 

специфіки, духа народу [368].  

Українська науковець О. Гінда присвятила значну кількість наукових 

праць дослідженню понять “фольклор”, його ознак, сучасні тенденції 

фолклорної традиції тощо. Зокрема, вона розглянула процес наукового 

осмислення поняття “фольклор”, розглянувши основні етапи його 

формування, різні погляди (зокрема, акцент радянської науки саме на 

домінуванні “народної творчості” та орієнтуванні на філологічному та 

літературоцентричному вивченні). Науковець доходить висновків, що 
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дискусії з питання фольклористики та предметного поля ціїє наукової галузі 

мають конструктивну тенденцію, є свідченням змін. Проте саме визначення, 

запропоноване У. Дж.Томсом буде тією основою, на яку будуть вноситися 

доповнення, зорієнтовані на реалії функціонування фольклорної традиції. 

Науковець наголошує, що дискусії щодо змістового наповнення терміну 

фольклор відбувається ще з 1846 року, коли його було вперше анонсовано 

науковій спільноті [106, с. 47].   

Отже, у своєму дослідженні ми солідаризуємося із широким 

потрактуванням фольклору як семіосфери традиційних смислів, відкритої 

до прирощування нових, відтак у наше поле зору потрапляють ті лакуни, які 

донедавна не ставали обꞌєктом наукового дискурсу, як-от: Internet-фольклор 

(меми, мотиватори, демотиватори), смс та ммс повідомлення, комікси, 

графіті тощо. 

Досліджуючи когнітивність фольклору, варто зосередитися на таких 

його фазах (до уваги не беремо архаїчний фольклор і фольклорні тексти, які 

зазнали професійного опрацювання):  

1) традиційний (класичний) фольклор;  

2) сучасний фольклор / інтернет-фольклор / актуальний фольклор.  

Попри наявність терміна “постфольклор” на позначення сучасного 

міського фольклору, уведеного 1995 р. С. Неклюдовим, у нашому 

дослідженні застосовуватимемо формулювання “сучасний фольклор” та 

“актуальний фольклор”, виходячи з висновків В. Анікіна про недоречність 

такого визначення з огляду на те, що “давній традиційний фольклор існує та 

існує новий фольклор, у якого вже сформувалися свої традиції” [58, с. 224]. 

Ю. Емер визначає сучасний фольклор як конгломерат традиційних, 

нещодавно створених жанрів і маргінальних форм; він побутує в сільському 

й міському середовищі, демонструючи одночасно безперервність і 

мінливість, відображаючи установки сучасної фольклорної свідомості [387, 

с. 3]. Підтвердженням цієї позиції вважаємо слова А. Дандеса: фольклор 
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універсальний; фольклор був завжди і, мабуть, буде завжди. Поки люди 

взаємодіють одне з одним і використовують при цьому традиційні форми 

комунікації, у фольклористів залишаться блискучі можливості для вивчення 

фольклору [378, с. 5]. До того ж варто враховувати міграційні процеси 

населення із сільської місцевості до міста, і не лише молоді, а й людей 

старшого покоління, які і є репрезентантами традиційного фольклору в 

умовах міської культури. Також осередками збереження класичного 

фольклору та етнографічних артефактів залишаються етнооб’єднання 

(громадські етноорганізації, етноасоціації, асоціації етнообщин тощо). Тож 

нові форми фольклору, урбаністичного за своїм походженням і 

середовищем побутування [291], як визначає їх С. Неклюдов, мають 

традиційне підґрунтя. Розуміючи фольклор як реальний суспільний процес, 

важливо розглянути його “усередині реального соціального життя” шляхом 

аналізу категорій повідомлення, виконання, правил. Оповіді та пісні 

розкриваються в іншому ракурсі в їх ситуативному контексті. Фольклор 

нині – це культурна система зі своїми принципами інтеграції. На відміну від 

історичних і порівняльних досліджень, контекстні описи спрямовані на 

виявлення шляхів інтеграції фольклорного виконання в систему художньої 

комунікації в суспільстві [296, с. 75].  

Поки фольклористи дискутують навколо терміна “folk” і його 

похідних, нечіткість визначення робить ці поняття, на думку Г. Шремпа, 

затребуваними в деяких наукових галузях, зацікавлених епістемологією. 

Серед найцікавіших використань – ті, що входять до структури когнітивної 

науки. Дослідник вважає, що центральне місце в когнітивній науці посідає 

розробка моделей базових когнітивних процесів. “Фольк”, “фольклорне 

знання”, “фольклорна наука”, “фольклорна класифікація” та інші першими 

спадають на думку під час обговорення цього явища [37]. Це вказує на 

доречність поєднання фольклористичних і когнітивних досліджень. 

Залучення когнітивного підходу в дослідження фольклорного тексту 



90 

 

 

 

розширює можливості фольклористики щодо вивчення процесів акумуляції, 

конверсії, ретрансляції і продукування фольклорних знань у всіх його 

виявах. 

На думку Б. Путілова, діапазон визначення об’єму і меж категорії 

фольклору витікає із самої специфіки, з природи традиційної культури. Він 

визначає п’ять основних позицій щодо предметного поля фольклору:  

1) до фольклору входить уся сукупність, усе розмаїття форм 

традиційної культури;  

2) до фольклору входить увесь комплекс традиційної духовної 

культури, який реалізується у словах, ідеях, уявленнях, звучаннях, рухах, 

діях;  

3) до фольклору входить лише комплекс явищ духовної культури, 

який належить до мистецтва;  

4) до сфери фольклору належать явища й факти вербальної духовної 

культури у всьому їхньому розмаїтті;  

5) широке залучення до процесу дослідження фольклорних явищ 

літературознавчих методів тощо [314]. Сучасний етап розвитку 

фольклористики як науки засвідчує широке залучення методів дослідження 

з різних наукових галузей, не обмежується лише досягненнями 

гуманітарних наук.   

Загалом, фольклор можна визначити як основоположну складову 

частину культури соціуму і важливий чинник збереження етносу, зокрема 

його цілісності у часі і просторі. Фольклорні твори є багатим 

інформаційним джерелом для вивчення світогляду народу, його філософії, 

типу мислення, рівня свідомості етнофорів, позитивної або негативної 

етноідентифікації тощо. 

Такі ознаки, як знаковий характер, визначеність, універсальність 

кодової системи, колективність творчого процесу вказують на те, що 

фольклор – це насамперед суспільне діяння, основною функцією якого стає, 
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відповідно, суспільна функція – обслуговування соціального ритуалу, 

образно-пластичної символізації утверджених цим суспільством цінностей, 

згідно з якою формується змістовий рівень фольклорного тексту (вираження 

суспільних поглядів, об’єктивація суспільно значущих етичних та 

естетичних цінностей), своєрідний характер образності (узагальненість 

образів у поєднанні з узагальненням локальних і часових ознак), 

утверджується єдиний естетичний критерій – відповідність традиційній 

культурній нормі [92, с. 168]. У постіндустріальному, або ж 

інформаційному, суспільстві спостерігається тенденція до суттєвої 

структурної зміни традиційної культури, яка під впливом засобів технічної 

репрезентації модифікує і власну морфологію [203, с. 12]. Зміни в 

побутуванні народних творів в умовах сьогодення яскраво демонструють 

функціональні ознаки фольклору: вже запропоновано нові поняття або ж 

традиційні отримали нове висвітлення і тлумачення:  

Усно-зорова ознака (А. Савченко і Т. Суслова запропонували 

фольклор до “усно-зорової культури”) репрезентує побутування, передачу 

як вербальної (інтонаційної), так і фізичної та психічної (пози, рухи, міміка, 

зорова інформація, емоції) складових виконання фольклорного твору. 

Також трансформація традиційної характеристики усності в усно-зорову 

заслуговує на увагу з огляду на зростання інтересу до фольклору інтернет-

субкультури. Велику увагу дослідників сучасної візуалізації привертає 

співвіднесення словесного (вербального) та візуального (невербального) 

компонентів. Наприклад, М. Сердюк пише, що у працях, присвячених 

дослідженню фольклорних текстів, у функції синонімів слова “фольклор” 

використовують вислови “усна народна творчість”, “народна художня 

словесна творчість” тощо. Ці синонімічні заміни увиразнюють традиційну 

форму існування фольклорного твору – усну [324, с. 184]. Швидкий ритм 

сучасного життя, величезна кількість інформації, шляхи поширення 

(мобільні телефони – у вигляді смс та ммс повідомлень, інтернет – короткі 
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тексти,  меми, короткі комікси тощо) сприяють інтенсифікації 

комунікативних процесів та впливають на фольклорну традицію, що 

зумовлює популярність коротких текстів – як традиційних, так і новотворів. 

Проте зацікавлення фольклористів новими фольклорними жанрами 

(інтернет-фольклор, графіті тощо) засвідчує існування не лише усності 

фольклору, а й усно-зорової форми фольклорного утворення. Наприклад, 

фольклористичні дослідження різних аспектів матеріально-духовного 

життя, зокрема, писанки як тексту (Ю. Датченко “Інтерпретація писанки як 

візуально-культурного тексту”), народний танець (І. Пісклова “Стан та 

дослідження танцювального фольклору Слобожанщини”), обрядовість 

(О. Яковлева “Специфіка обрядового тексту як об’єкта філологчних 

досліджень”) тощо. Нині соціально-гуманітарні науки отримали нові 

наукові дисципліни, в основі яких є термін “візуальність”: візуальна 

антроплогія, візуальна культурологія, візуальна політологія, візуальна 

соціологія, теорія візуальних комунікацій. Питання зацікавленості 

невербальними засобами комунікації, візуалізації тексту у сфері 

філологічних дисциплін зростає (Є. Анісімова, В. Березін, Н. Валгіна, 

М. Ворошилова та ін.). Термінологічне розмаїття позначення текстів, які є 

синтезом мовних і немовних способів передачі інформації (музика, 

образотворче мистецтво, поліграфія, кінематограф тощо), засвідчує значний 

інтерес до поєднання різних типів сприйняття інформації. Зокрема, 

креолізовані (Ю. Сорокін, Е. Тарасов, Є. Анісімова, М. Бойко та ін.), 

семіотично ускладнені (А. Протченко, О. Пойманова), відеовербальні, 

полікодові та монокодові (В. Ейгер, В. Юхт, Л. Большиянова) тексти тощо 

[99]. Дослідники сучасного фольклору зазначають, що усні тексти є лише 

однією з багатьох складових фольклору, також до його складу 

акціональний, речовий, запаховий, смаковий та ін., а з ХХ ст. також почали 

входити до широкого вжитку й численні візуальні форми фольклору [246, с. 

12]. Когнітивність як важлива ознака фольклору поєднує в собі принципи, 
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методи кодування, декодування, трансмісії традиційних ідей за історичною 

вертикаллю та горизонталлю з доповненням новими елементами 

етноважливої інформації. Вона характеризується багатошаровістю та 

багатоплановістю, однак головною ознакою фольклору є традиційність, 

позаяк традиція – феномен, який існує на двох взаємопов’язаних рівнях: на 

рівні семантики та на рівні реалізації цієї семантики у вигляді функції. 

Фольклорне текстотворення відбувається довкола традиційного смислового 

ядра. Так, мурали, графіті, меми, флеш-моби тощо демонструють всього 

лише зміни формальних ознак, зберігаючи традиційну функцію – 

маркування людиною освоєного простору. Зі стрімким розвитком 

інформаційних технологій та посиленням глобалізаційних процесів усність 

втрачає домінантну ознаку маркера фольклорного тексту, актуалізуючи 

візуальний складник, відповідно – усно-зорову характеристику.  

Віртуальне життя у світі інтернет-мережі є своєрідною формою 

масової комунікації, його можна порівняти з усенародним карнавальним 

життям Середньовіччя у трактуванні М. Бахтіна, на що вказує кілька 

спільних рис: перш за все, воно характеризується виходом за межі 

офіційних регламентацій та набуває особливого ігрового оформлення. 

Однією з домінантних форм комунікації в інтернет-просторі є гра. 

Спираючись на напрацювання попередників (термін було уведено 

Ю. Сорокіним, Є. Тарасовим), Ю. Щуріна визначає креолізований текст – 

складне текстове утворення, в якому вербальні і невербальні елементи 

утворюють візуальне, структурне, смислове та функціональне ціле і який 

здійснює спрямований комплексний вплив на адресата. Основні компоненти 

креолізованого тексту – вербальна частина (напис/підпис) та іконічна 

частина (малюнок, фотографія, таблиця), які комбінуються залежно від типу 

тексту. Дослідниця до жанрів інтернет-спілкування зараховує об’єднані 

комічним спрямуванням креолізовані жанри: демотиватор, веб-комікс, 

комічні відео, вербальні тексти тощо [385]. Дослідники вказують, що 
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вербальна комунікація для передачі інформації використовує вербальний 

канал сприйняття, візуальна – зоровий, то перформанс розміщує своє 

повідомлення у просторі. ритуали є важливою складовою життя будь-якого 

суспільства, навіть з “втратою” значення, вони несуть у собі чіткі 

комунікативні вказівки [312, с. 331]. Предтечами постання цих новотворів у 

класичних фольклорних формах є писанка, вишиванка тощо як фольклорні 

тексти, в обрядовому фольклорі – поєднання пісенного тексту та «тексту» 

танцю тощо, оскільки орнаменталістика (сплав смислу й зорового ефекту) – 

це знакова інформаційна система, на зміну якій прийшла мовна, 

інтерактивні ж форми є колективними комунікативними формами 

творчості. 

А. Калістратова визначає такі спільні риси усного фольклору і 

розповсюдження інтернет-текстів:  

1) передача по ланцюжку – персональна передача та переміщаються з 

одного сайту на інший;  

2) спонтанність, яка ґрунтується на особистому інтересі і відборі;  

3) швидке розповсюдження;  

4) втрата авторства – як і в усній передачі зазвичай не згадують 

автора, так й інтернет-тексти часто втрачають свою атрибутику [198, с. 135]. 

До питання доведення традиційних сюжетів інтернет-текстів ми 

повернемося пізніше.  

Психологи розрізняють кілька видів сприйняття інформації і, 

відповідно, розподіляють на типи аудиторії за каналами сприйняття: 

візуали, аудіали і кінестетики. Остання категорія, звичайно, може бути 

реалізована більше при сприйнятті матеріальної складової культури. 

Поєднання ж візуального та аудіального шляхів передачі та отримання 

фольклорної інформації має низку переваг: усно-зорова характеристика 

розширює межі сприйняття, розшифрування та ретрансляції фольклорного 

тексту. Отже, комунікація і класичних, і сучасних фольклорних текстів 
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залишається сталою і відбувається в межах вербального, візуального та 

кінестетичного каналів сприйняття. 

Варіативність – іще одна суб’єктивна ознака фольклорного наративу. 

Так, С. Неклюдов указує, що фольклор – це завжди відносно точне або 

відносно вільне повторення почутого, а фольклорний текст – це більш-менш 

стійка комбінація елементів традиції, яка реалізується в кожному акті 

виконання. Дослідник виділяє такі типи виконавців фольклорного тексту – 

“традиціоналіст” та “імпровізатор”. У життєдіяльності усної традиції ці два 

типи мають значення: перший забезпечує збагачення, мінливість і 

рухливість фольклору (максимально розтягує межі можливого 

стилістичного і тематичного варіювання тексту), другий – її стійкість, 

міцність жанрово-поетичних і змістових контурів [286]. Т. Бунчук зазначає, 

що варіативність фольклорного твору зумовлена його усним характером 

побутування й засвідчує, що для багатоканальної (багатокодової) архаїчної 

культури у використанні певного коду важливий інваріант смислу, а не 

форми. Пізнаючи світ, людина будувала паралельно “свій” світ, 

відображений у знаках. Культура як репрезентація різних видів діалогу з 

навколишньою дійсністю, способів перетворення природи і світу вимагала 

закріплення результатів досягнутого шляхом одночасної трансляції 

інформації за допомогою різних кодів [88]. О. Івановська, розглядаючи 

варіативність як функціональну категорію фольклорного наративу, вказує 

на зв’язок питаня варіювання фольклорного тексту з проблемою інновації. 

Дослідниця визначає варіативність як спосіб існування фольклорної 

традиції, має розглядатися у контексті наративної комунікативної системи, 

що забезпечує повноцінне функціонування фольклору. Загалом, 

варіативність є способом існування та збереження традиції, а кожен акт 

відтворення фольклорного тексту є наративним актом та одночасно й актом 

їхнього творення. Дослідниця вказує на залежність варіювання текстів від 

майстерності оповідача-транслятора, форми наративу, контексту [194, с. 
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298]. Варіативність характеризує саме внесок автора-функції (термін 

М. Бахтіна), який, з одного боку, виконує роль медіатора, ретранслюючи 

фольклорну інформацію, а з другого боку, виступає як інтерпретатор, 

вносячи (іноді несвідомо) деякі корективи та розставляючи нові акценти. 

Категорія варіативності обумовлюється здібностями оповідача (оповідацька 

майстерність, прагненням дослівної передачі або ж певного корегування 

оповіді, бажанням внести власні подробиці, скоротити або ж навпаки 

прикрасити подробицями описуваної події тощо), слухацькою аудиторією 

(тут має вплив віковий, статевий, етнічний та інші показники). Традиційні 

фольклорні тексти та сучасні новотвори реалізують цю категорію у вигляді 

контамінації різного набору сюжетів, задіювання загальновідомих або ж 

локальних персонажів, образів.  

Анонімність означає відсутність авторства, що дає оповідачеві змогу 

додавати нові елементи, створювати власний акцент у передачі 

фольклорного тексту. Дослідники інтернет-фольклору зауважують, що 

специфіка мережевого спілкування полягає в його опосередкованості – 

через мережу, через монітор комп’ютера. М. Лотман, обговорюючи виступ 

М. Анікіної та В. Хруля “Спонтанні тексти самовираження маси як об’єкт 

аналізу” (“Спонтанные тексты самовыражения массы как объекта анализа”), 

вказав на цінність матеріалів інтернет-опитувань: опитуваний прихований 

за nickname, завдяки чому почувається вільніше, відсутнє бажання дати 

відповідь “таку, як треба”. Дослідження доводять, що анонімність інтернету 

не можна абсолютизувати, адже в кожного твору в мережі, як і в 

традиційного фольклорного твору, є свій автор. Тобто автор є, але хто він 

конкретно не важливо, оскільки він виражає не лише свою індивідуальність 

– він “уписаний” і до традиції. Під час розгляду проблеми 

анонімності/авторства твору С. Неклюдов, відзначаючи значну кількість 

збірників анекдотів, надісланих читачами, закликає визнавати ці тексти 

самозаписами, а публікаторів – носіями традиції, які в цій якості мають 
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право на варіаційні зміни своїх текстів [293, с. 11]. К. Богданов, спираючись 

на ідею Р. Барта про “смерть автора”, яка знаменує прийдешнє 

“народження” нового “тотального читача”, висловлює думку, що у 

фольклористичному розумінні “смерть автора” – це інформаційна 

демонополізація соціального значення та відчуження пам’яті про таке 

знання від самої людини, інкорпорування її розмаїття інформаційних 

складових буденності [78]. М. Загідулліна вказує, що інтернет-комунікація 

володіє потенціалом нівелювання авторства і навіть культивує цей принцип. 

При цьому мається на увазі не стільки про анонімність (що в принципі є 

іншим культурним феноменом), скільки про принципову комунальність 

спілкування в інтернеті [173, с. 89-90], тобто залучення більшої кількості 

учасників цієї комунікації до обговорення або ж відображення реакції, 

сприйняття або ж відкидання певної події, появу інтернет-мему тощо. В 

умовах мережевого суспільства ця категорія не лише зберігається, а і 

зміцнює свої позиції. Людина може “заховатися” за нік-неймом, виставити 

будь-який аватар та отримати інше, інтернет-життя та віртуальне 

спілкування. Це відкриває можливості до вільнішого висловлювання 

власної думки, підтримки якоїсь позиції, що людина не могла б здійснити 

через певні обставини.  

Колективність – ця категорія тісно пов’язана з попередньою 

категорією і характеризується формуванням загальних знань, які зазнають 

обробки та кодифікації для подальшої ретрансляції за історичною 

“вертикаллю”. У цьому процесі беруть участь члени колективу, де кожен 

може зробити свій внесок у цю скарбницю знань. П. Богатирьов і 

Р. Якобсон вважають, що фольклорний факт стає фактом лише після 

прийняття його колективом, який його засвоює і санкціонує. Колектив 

(соціум) визнає те, що є актуальним для його існування. Як показав 

В. Пропп на прикладі чарівної казки і його послідовники на матеріалі інших 

фольклорних форм, “застарілі установки” живуть у фольклорі 
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сконденсованими у вигляді знаків (сюжетів, мотивів, тропів) [77, с. 369-

383].  

С. Нікітіна вважає, що члени тріади “фольклорний стиль – усна 

традиція – усна форма фіксації” тісно пов’язані. Усна традиція 

характеризується усною (на пам'ять) передачею текстів між поколіннями з 

відповідними способами їх варіювання, що залишає простір для 

імпровізації, а також визначену манеру виконання (співочу, оповідну) з 

усіма притаманними їм нормами, тобто в традиції формується спосіб 

звукового відтворення тексту. Водночас трапляються випадки (в умовах 

сучасності їх досить багато) письмової фіксації традиційних текстів самими 

носіями фольклору. Проте писемна форма не переходить у писемну 

традицію: передача текстів між поколіннями відбувається усним шляхом. 

Дослідниця наголошує, що у традиційній народній культурі народне 

мовознавство, народна фольклористика й народна герменевтика становлять 

одну галузь – народну філологію, яка має свою метамову (термінологію) і 

метатексти, переважно усні. Науковець зараховує до об’єктів “народної 

фольклористики” структуру, семантику і функції фольклорного тексту і 

пропонує називати текст, переказаний іншими словами, тестом-

інтерпретацією. Оскільки сучасний носій фольклору не завжди знає 

фольклорну символіку, народна етимологія і помилки виконавця, пов’язані 

з “темними місцями”, можуть стимулювати зміни смислу тексту. Отже, сам 

фольклорний текст може отримати таким чином відбиток його 

усвідомлення виконавцем. Інтерпретація тексту може здійснюватися 

шляхом додавання до нього коментарів виконавця, які узагальнюють смисл 

тексту, дають символічне тлумачення словам або всьому тексту, 

співвідносять елементи тексту з обрядовими предметами або діями. 

Більшість фольклорних текстів засвоюються несвідомо в обрядовому та 

побутовому контексті разом із фоновими знаннями, необхідними для 

правильного функціонування текстів. Водночас у народній культурі 
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побутувало й навчання текстам певного виду. Наприклад, у різних 

традиціях були школи казкарів оповідачів, існували тексти, які обов’язково 

вивчалися напам’ять, – молитви й замовляння [295]. Сучасний фольклор у 

субкультурному аспекті відображає світосприйняття колективу, його 

потребу в передачі досвіду та спілкуванні, самоідентифікації, емоційній 

сублімацій, для нього характерна традиційність, здатність до розвитку, 

запозичення нових форм, залучення до інших дискурсів [387, с. 13]. Тож 

очевидним є збільшення емпіричної бази фольклорної ментальної 

репрезентації, відхід від сприйняття фольклору лише як архаїчного 

матеріалу. М. Алєксєєвский зазначає, що фольклор товариств, субкультур, 

малих соціальних груп контекстуальніший, ніж традиційний селянський 

фольклор. Це пов’язано з відображенням культурних смислів, які є 

актуальними для цього суспільства й часто обслуговують потреби його 

учасників (зокрема потреби самоідентифікації). Наприклад, специфічні 

“субкультурні” анекдоти часто можуть бути зрозумілими лише учасникам 

спільноти, в якій вони побутують [54, с. 53]. Так само і трактування та 

сприйняття такої специфічної галузі в життєдіяльності людства, як 

міжетнічна комунікація, оскільки тут дуже важлива правильна 

інтерпретація поведінки, типу мислення, культурних здобутків, фольклору 

іноетнічним представником задля уникнення конфлікту чи аберацій 

сприйняття. А. Савченко й Т. Суслова наголошують на позитивному 

значенні сучасного фольклору як форми існування традиційної культури. 

На їхню думку, актуалізація фольклору в сучасному інтернет-просторі 

виконує функцію своєрідного механізму збереження єдності, оскільки не 

дає культурі можливості розпастися на ізольовані історичні пласти [322]. 

Дослідники зазначають, що “історичні елементи” утримуються фольклором 

не всупереч архаїчним оповідним структурам (здається, що вони 

викривляють образи реальних осіб і подій), а навпаки, саме завдяки їм. 

Тільки за посередництва цих структур суспільна свідомість отримує 
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матриці, які можуть забезпечити збереження й передачу інформації, 

необхідної для різних аспектів життєдіяльності людської спільноти. 

Припустімо, що в іншому вигляді пам'ять про ці події усної традиції взагалі 

не потрібна, а форми для її збереження (адекватного, із сучасного погляду) 

з’являються лише в розвиненій книжній культурі [288]. На думку 

дослідників, відмінності між класичним фольклором (який тісно пов’язаний 

з давнім міфом, способом виживання була мнемотехнічна чіткість – текст 

повинен запам’ятовуватися і передаватися від людини до людини) та 

неофольклором (для сучасного простору інформаційного обміну гарантом 

виживання стає здатність фольклорного артефакту сподобатися багатьом 

учасникам комунікації. Дослідження вказують на процес відбору, своєрідну 

селекція текстів [173, с. 92]. Для участі в інтернет-комунікації необхідною 

складовою є формування певної традиції, що дозволяє вирізняти “своїх” і 

“чужих”, відбувається внутрішня ідентифікація. Так само можна 

простежити і самоідентифікацію і, відповідно, вибір користувачем 

відповідних як тем для обговорення, відповідної реакції (підтримка або 

ігнорування) якоїсь соціокультурної події. На прикладі сучасних новотворів 

та інтернет-творів легко простежується використання традиційних 

фольклорних сюжетів і мотивів та поява нових фольклорних форм. Так само 

як і традиційний фольклор, сучасний проходить своєрідну стратифікацію: 

одні фольклорні новоутворення стають популярними, інші ж мають доволі 

короткий період використання. Тут категорія колективності проявляється на 

двох рівнях: засвоєння колективом (соціумом, субкультурою) і колективна 

ретрансляція фольклорного досвіду.  

Стихійність фольклору (за С. Адоньєвою) гіпотетично не має 

замовного характеру, фольклорні тексти виникають лише у випадку 

нагальності та актуальності й точнісінько так само відходять до своєрідного 

архіву фольклорної пам’яті. С. Адоньєва вказує на наступність сучасного 

фольклору як на постійне некероване символічне відтворення, конгломерат 
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збережених і нових символічних форм, які визначають наявність у 

суспільстві загальних цінностей, далеких від елітарних. Спонтанна (тобто 

не санкціонована владою і капіталом) символічна діяльність мас і продукт 

цієї діяльності – так можна визначити предмет описання сучасної 

фольклористики: свята і мода, усний фольклор і фольклор інтернету, магічні 

ритуали студентів і школярів, весільні й поховальні обряди, сучасна 

язичницька міфологія і християнська легенда [48]. Ця категорія найкраще 

презентується творами сучасного фольклору або медіафольклору –  

новотвори репрезентують фольклорну реакцію на актуальну суспільно-

політичну подію у найкротший період часу. Саме цим можна пояснити 

першу реакцію з боку влади при спробах заворушень, перших зародках 

революцій, мітингів та протестів тощо – блокування доступу до соціальних 

мереж в інтернеті.  

Суб’єктність – сутнісна видова ознака фольклору, яка ґрунтується на 

процесах єдиного соціокультурного буття, прояв етносвідомості у 

моделюванні фольклорного тексту. Ця категорія реалізується у суб’єктності 

етносу, що є метамовою для здійснення моделювання конкретної ситуації 

певного фольклорного тексту, що можна визначити як етносвідомісний вияв 

етнофора. Суб’єктом фольклорного простору є носій традиційної складової 

культури, на якого покладено функцію неперервного ретранслятора 

традицій як умов ноосферного розвитку [194, с. 41]. Звичайно, звичнішою є 

дихотомія суб’єкт-об’єкт, проте у фольклорній міжетнічній взаємодії все ж 

відбувається взаємообмін, взаємопроникнення, або й відторгнення інорідної 

інформації. У контексті дослідження міжетнічого полілогу у фольклорній 

прозі ми будемо говорити про суб’єкт-суб’єктний зв’язок, оскільки у 

процесі комунікації відбувається взаємообмін інформацією між 

представниками різних етносів, ретрансляція інофольклорної складової з 

позиції домінування власної культури, відторгнення етнічного Чужого або 

ж сприйняття етнічного Інакшого.  
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Статево-вікова категорія регулює “доступ” до відповідної інформації 

залежно від цих двох ознак. Проте за умов Зміна у соціокультурному житті 

сучасної людини відповідно відобразилася і на характері побутування та 

творення фольклору, функціональних ознаках фольклору зокрема. Усно-

зорова ознака фольклору є характерною для фольклору інформаційної доби, 

враховуючи зміну безпосереднього спілкування на опосередковане – через 

монітор телефону, комп’ютеру тощо. Розширення можливостей для 

індивідуальної творчості людини сприяє використанню традиційних 

сюжетів, мотивів, образів у сучасних новотворах, їх контамінації, 

колажуванню тощо і, відповідно, розширює можливості для варіативності, 

анонімності та колективності як характерних ознак фольклору.  інтернет-

ресурсів ця категорія має значення “зрозумілості” фольклорних текстів за 

статтю й за віком. К. Богданов наголошує, що розмаїття соціальної, статево-

вікової, ситуативної та ін. стратифікації виступає основним орієнтиром у 

встановленні кордонів “фольклорного простору”. Тому, на його думку, у 

сучасних фольклористичних працях зростає кількість “підпросторів” 

традиційних і нетрадиційних фольклорів – шкільного, тюремного, 

армійського, церковного, фольклору таксистів, пожежників, футбольних 

фанів тощо, тобто простір сучасного фольклору подрібнюється й 

відбувається його постійна реконфігурація [78]. А. Колістратова наголошує, 

що за всіх формальних і змістових відмінностей творів сучасного фольклору 

від творів класичних фольклорних жанрів у них існує глибинна, суттєва, 

принципова подібність – це способи їх колективного набуття, використання 

та передачі, а також роль у процесі соціалізації індивіда в певному 

національно-культурному колективі [198]. Проте можна говорити про 

своєрідну деміфологізація фольклору: справді, кожен є носієм фольклору, 

нехай навіть і нетрадиційного. Статево-вікова категорія фольклору у 

сучасних умовах трохи втрачає чіткість кордонів – інвективи усе більше 

входять до дитячої комунікації, порушується давнє табу на вживання 
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лайливої лексики (що знайшло відтворення в інтернет-мемах: “Взрослые не 

матерятся при детях, дети не матерятся при взрослых. Забавная игра 

общества в приличных людей” [Додаток А] та інші).  

Синергійність (визначення А. Савченко й Т. Суслової [322]) – 

здатність фольклору до саморегулювання й самозбереження за когерентного 

функціонуванні його елементів та обміну із зовнішнім середовищем. 

Дослідники визначають фольклор як невід’ємну складову цілісності етносу, 

та й узагалі його існування. С. Адоньєва стверджує, що конвенційні, тобто 

фольклорні, форми мовлення і дії – це ті важливі об’єкти культури, за 

рахунок яких суспільство існує в незмінному вигляді [48]. Не варто 

сприймати фольклорні тексти як атавізми, застарілу інформацію. 

Наприклад, І. Веселова наголошує, що в сучасному місті в модифікованому 

вигляді практикуються відомі способи трансляції загального знання: 

ритуальні (індивідуальні та суспільні), обрядові, вербальні. Оповідь є 

вербальною формою трансляції загального знання й відповідає таким 

якостям, як повторюваність, варіативність і безавторство (псевдонім, 

приховане авторство) [94]. Л. Дунаєвська, акцентуючи увагу на впливі 

зовнішніх чинників сучасного суспільства на жанрові моделі легенди й 

казки, усе ж наголошує на тому, що “національні коди, які закладені 

українською природою, національною мораллю, значним чином 

асимільовані християнством. Церковна література, проповіді, які 

проголошувалися сільськими проповідниками, падали на багатий грунт 

народної творчості і проросли новим колоссям, живлячись соками 

національної традиційної культури” [167, с. 343]. Це вказує на стійкість 

фольклорних знань та адаптаційний характер фольклору. Ця здатність 

найяскравіше виявляється в умовах комп’ютерної доби: фольклор не лише 

зберігається, а й розвивається, стаючи актуальним відгуком на події 

сучасності, репрезентацією реального бачення суспільно-політичної 

ситуації. Сучасні інформаційні технології дозволяють швидко отримати 
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фольклорну реакцію на будь-яку подію у різноманітних формах – у вигляді 

коментарів, у вигляді колажів (фотожаб), інтернет-мемів тощо. 

Використання традиційних фольклорних сюжетів, мотивів образів або ж 

їхніх видозмінених аналогів у сучасних новотворах засвідчують 

нерозривність фольклорного процесу. Нині можна спостерігати своєрідний 

процес фольклоризації дійсності, фольклорна реакція є невід’ємною 

складовою щоденного життя.  

Трансмісійність (визначення за О. Івановською) – сутнісна ознака 

фольклору, система поетапного ретранслювання фольклорного знання в 

соціумі в одному часовому періоді та між соціумами різночасових меж [193, 

с. 49]. Якщо в попередні періоди науковий інтерес викликали дослідження 

фольклоризму в літературі, музиці, мистецтві загалом, то сучасний період 

розвитку суспільства характеризується зародженням процесу 

фольклоризації дійсності: фольклорна реакція є невід’ємною складовою 

щоденного життя людини. Існує думка, що такий буденний, спрощений 

доступ до фольклорної спадщини, до фольклорного сакрального призводить 

до розвитку конформізму, втрати автентичності. Проте дослідження 

засвідчують, що розвиток і широке залучення інтернет-ресурсів, навпаки, 

сприяє збереженню, примноженню та ретрансляції фольклору як 

традиційного, давнього, так і створенню сучасного. Можна визначити такі 

типи фольклоризації: літературну та фольклоризацію буденності, дійсності. 

За висновками Т. Белюги, процес “фольклоризації” художнього авторського 

тексту є інровертним типом художнього освоєння світу – цілеспрямоване 

творче засвоєння фольклорного матеріалу та репрезентувати фольклорний 

матеріал як питомо «свій» – подавати авторські візії, яка вписується в 

загальну фольклорну матрицю [71, с. 133]. Дослідження фольклорно-

літературної взаємодії має тривалу історію: науковий інтерес до питання 

фольклоризації літератури, фольклорно-літературних взаємин було 

започатковано науковцями ХІХ ст., не втрачає своєї актуальності і до 
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сьогодні. Свідченням цього є статті, дисертаційні дослідження, монографії 

(друга половина ХІХ – початок ХХ ст. – М. Максимович, О. Бодянський, 

О. Потебня, І. Франко та ін.; ХХ ст. – В. Перетц, К. Грушевська, 

М. Рильський, О. Дей та ін.; кінець ХХ – початок ХХІ ст. – В. Бойко, 

Л. Дунаєвська, Л. Копаниця, Р. Кирчів, В. Качкан, М. Дмитренко, 

Ю. Шутенко та ін.). Зокрема, дослідники пропонують визначати два види 

фольклорно-літературних взаємин: фольклоризм творчого доробку митців 

(залучення фольклорного до літературних творів) та асиміляція 

літературних творів, зображальних засобів в уснопоетичну художню 

систему. Під впливом фольклорних традицій вони зазнають т.з. 

фольклоризації [260, с.  222]. Попри зацікавленість науковцями цим 

явищем, проте у словниках наукової термінології дефініція 

“фольклоризації” східнослов’янського фольклору наразі відсутній. 

Пропонуються визначення: народні переробки творів літературного 

походження та їх поширення відповідно до законів усного побутування 

[230, с. 41]. Досліджуючи процес фольклоризації у сучасній літературі 

Т. Золотова, Є. Плотнікова позиціонують думку, що освоєння художньою 

літературою “низького і буденного” – є одним з важливих напрямів у 

сучасних філологічних дослідженнях. Цей процесі відбувається на основі 

теоретичного усвідомлення буденності як складного естетичного феномену. 

При цьому зберігається і розуміння буденності виключно як сукупність 

побутових, етнографічних, регіональних деталей, особливостей моди, одягу, 

інтер’єру тощо [176]. Отже, літературну фольклоризацію можна визначити 

як засвоєння, переосмислення та ретрансляція фольклорних смислів. Нині 

ми є свідками цікавого процесу – процесу фольклоризації дійсності, 

фольклорна реакція є невід’ємною складовою щоденного життя. 

Сучасний період розвитку фольклористики як науки демонструє 

зростання інтересу процесу фольклоризації дійсності, буденності. В анонсі 

конференції “Newslore и medialore в современном мире: фольклоризация 
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действительности” (3-4 квітня 2015) зазначено, що окрім прямої реакції на 

подію суспільство може реагувати на поточні процеси і явища 

опосередковано. Не висловлюючи своєї думки з приводу якоїсь суспільної 

події, людина непрямо висловлює власне ставлення, і стає таким чином 

активним учасником ланцюжку трансмісії і реплікації фольклорних текстів. 

Результатом є формування значної групи фольклорних форм (міські 

легенди, жарти, чутки, меми, страшилки, вірші, пародійні та 

пропагандистські вірші). Ці фольклорні тексти є не лише відображенням 

реакції суспільства на події-стимули, вони самі певним чином формують як 

відношення суспільства до поточних подій, так і ставлення до них [265]. 

А. Калістратова зазначає, що сучасна людина є продуктом інформаційного 

суспільства. Сучасне трактування та використання фольклору в інтернет-

просторі пов’язана з розумінням його як комунікативної системи, в основі 

якої лежить повідомлення. Фольклорне слово у свідомості сучасників – це 

спосіб об’єктивізації світу в ілюзорно-фантастичних образах, які присутні у 

щоденному просторі спілкування. За допомогою фольклору відбувається 

процес перетворення предметного світу у символічний, і навпаки, оскільки 

лише за допомогою буденності перевіряється здібність символів культури 

перетворювати людське життя [198, с. 13-139]. ЗМІ у сучасних умовах 

виконують роль потужної і слухняної зброї, за допомогою якої відбувається 

маніпулювання думками, настроями, смаками широкого загалу.  

Проте поступово традиційні засоби інформаційної боротьби стають 

неефективними, тому інтерес пропагандистів та ньзмейкерів починає 

привертати фольклор. Ця практика не є новою, проте є дієвою. Таким 

чином, суспільно-політичні події мають значний вплив на сучасний 

фольклор і, відповідно, фольклор в усіх його проявах і формах має влив на 

сприйняття та подачу бачення на життєво важливі події. Досліджуючи 

взаємодію культури для молоді і фольклору міської молоді, С. Тихомиров 

говорить про позитивну і негативну фольклоризацію артефактів або ж 
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медійного персонажу (образу, який створений і транслюється у ЗМІ). На 

його думку, такі явища як позитивна і негативна фольклоризація є 

прагненням сакралізації або ж висміювання, способами закріплення на 

емоційному рівні певних цінностей або ж їхнє відторгнення. Дослідник 

наголошує, що пародійні новотвори не завжди мають на меті глузування. 

Наприклад, жанр антиприслів’їв є не нівелювання смислу чи знецінення 

народної мудрості, а є проявом суто лінгвістичного явища [351, с. 1-2]. 

Показовим є те, що негативна фольклоризація є механізмом, який дозволяє 

розмежувати Свого і Чужого. Через відторгнення Чужого, його 

висміювання, формується ідентичність однодумців: згуртування 

відбувається через конструювання образу ворога. В умовах гібридної війни 

по відношенню до України з боку Росії фольклор є яскравим прикладом 

розмежування етнічних Своїх та етнічно Чужих, що чітко прослідковується 

у традиційних та сучасних фольклорних текстах. Фольклор є актуальним 

відгуком на події сучасності, презентує реальне бачення суспільно-

політичної ситуації. Нині ми маємо змогу спостерігати і бути учасниками 

процесу фольклоризації дійсності, фольклорна реакція є невід’ємною 

складовою щоденного життя. Інтернет-фольклор є віддзеркаленням 

дійсності, дослідники відзначають його медіа-залежність, тісний зв’язок з 

суспільно-політичними подіями, інтерес до міждержавних та міжетнічних 

стосунків тощо. 

Також серед основних сутнісних ознак пропонуємо звернути увагу на 

– актуальність фольклору. Вона була притаманна фольклору в усі часи, а 

не лише з’явилася у період активного використання електронних засобів 

зв’язку та інтернету. Проте у попередні періоди актуальність можна також 

трактувати як доречність: виконання будь-якого фольклорного тексту 

зумовлювалася нагальністю потреби залучення саме того або іншого 

варіанту, правильним вибором місця, часу, аудиторії і, звичайно ж, 

співпаданням очікуваного “зворотнього зв’язку” з аудиторією. В сучасних 
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умовах актуальність асоціюється з оперативною фольклорною реакцією на 

суспільно-політичну подію, виникненням фольклорних форм, які 

стосуються обговорюваної проблематики. Хоча деякі дослідники вказують 

на залежність від новин цієї групи фольклорних новоутворень, проте 

проведені дослідження демонструють використання традиційних 

фольклорних сюжетів та мотивів. Що, в свою чергу, вказує на наявність 

базових фольклорних когнітивних патернів, які відповідають вимогам події, 

певної ситуації та вимогам усіх учасників комунікативного процесу.  

Когнітивність – важлива ознака фольклору, яка поєднує в собі 

принципи, методи кодування, декодування, передачі за історичною 

вертикаллю та горизонталлю з доповненням новими елементами 

етноважливої інформації. Саме ця категорія фольклору забезпечує потребу 

людини в отриманні інформації, осмисленні та ретрансляції власного 

бачення. Когнітивність як характерна ознака фольклору характеризується 

багатошаровістю та багатоплановістю, поєднує в собі основні 

функціональні ознаки, має на меті задовольнити прагнення людини 

отримати фольклорну інформацію для забезпечення нормальної 

життєдіяльності, збереження та примноження етноважливих знань та 

досвіду. З цієї позиції, головною ознакою фольклору є традиційність.  

Цінність сучасного фольклорного тексту на думку більшості 

науковців полягає саме у традиційній основі, для актуальності – 

осучаснюючи та доповнюючи новим реаліями. Проте, в основі лежить 

фольклорний когнітивний патерн, тобто готова модель, схема, яка і дає 

зразок для ідентифікації та відповідної реакції на певну ситуацію та 

можливість передати усю багатоманітність життєвої події, яку треба 

зафіксувати у фольклорному тексті. Колективна природа творення та 

побутування фольклорного тексту дозволяє передавати від покоління до 

покоління важливу для певної спільноти інформацію. Колективність та 

усність сприяють і проявленню творчого та імпровізаціного компонентів – 
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кожен оповідач, більш-менш точно дотримуючись еталонного 

фольклорного тексту, все ж певним чином вносить певні корективи, впливає 

власні смаки а вподобання, світогляд, життєвий досвід, мовне багатство 

тощо.  

Когнітивна складова фольклорного явища дозволяє віднаходити 

еталонні варіанти у фольклорній пам’яті, порівнювати і, відповідно, 

знаходити найкращу модель для вирішення життєвої ситуації або ж 

відповідної для події реакції.  Категорія когнітивності фольклору, звичайно, 

не претендує на винятковість та не вимагає відмови від раніше визначених 

фольклорних ознак. Навпаки, вона виконує функцію медіатора – доповнює 

та об’єднує інші специфічні, притаманні лише фольклору характеристики. 

Ця категорія тісно пов’язана з усіма іншими, оскільки головним чинником є 

прагнення людини до пізнання світу, бажання отримати нові знання та 

необхідність саморозвитку.  

Когнітивність як важлива ознака фольклору поєднує в собі принципи, 

методи кодування, декодування, трансмісії традиційних ідей за історичною 

вертикаллю та горизонталлю з доповненням новими елементами 

етноважливої інформації. Вона характеризується багатошаровістю та 

багатоплановістю, однак головною ознакою фольклору є традиційність, 

позаяк традиція – феномен, який існує на двох взаємопов’язаних рівнях: на 

рівні семантики та на рівні реалізації цієї семантики у вигляді функції. 

Фольклорне текстотворення відбувається довкола традиційного смислового 

ядра. Так, мурали, графіті, меми, флеш-моби тощо демонструють всього 

лише зміни формальних ознак, зберігаючи традиційну функцію – 

маркування людиною освоєного простору. Зі стрімким розвитком 

інформаційних технологій та посиленням глобалізаційних процесів усність 

втрачає домінантну ознаку маркера фольклорного тексту, актуалізуючи 

візуальний складник, відповідно – усно-зорову характеристику.  
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У непростих політико-інформаційних умовах сьогодення фольклор 

посідає значуще місце і в таких явищах і процесах, як пропаганда та 

інформаційна війна. Засоби масової інформації в сучасних умовах 

виконують роль потужної і слухняної зброї, за допомогою якої відбувається 

маніпулювання думками, настроями, смаками широкого загалу. Поширене 

нині використання фольклорних творів як засобів для ведення 

інформаційної боротьби. Ця практика не нова, проте дієва. Важливо, що 

використовуються як традиційні (іноді модернізовані), так і нові актуальні 

сюжети, мотиви та образи. Це вказує на стійкість традиційних народних 

знань та адаптаційний характер фольклору.  
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2.2. Параметрування фольклорного тексту у когнітивістиці 

 

У фольклорному тексті як реалізації синкреції вербального і 

невербального кодів культури, що створюється й репродукується в межах 

специфічних ситуацій (зокрема обряду), поєднується особистісно-

колективне освоєння світу. Завдяки своїй функціональній природі 

фольклорний текст наділений властивостями «живого організму», що дає 

змогу й в умовах сучасного творення (відтворення) тексту здобувати 

відомості про особливості первинного дискурсу. Досліджуючи 

фольклорний текст, варто пам’ятати про те, що текст як предмет 

дослідження фольклористики характеризується специфічними рисами, має 

особливу структуру. У фольклорному тексті поєднується особистісно-

колективне освоєння світу.  

На думку Т. Бунчук, фольклористика як наука пройшла складний 

шлях становлення, який супроводжувався пошуками методів дослідження, 

дискусіями про розуміння предмета дисципліни та про її місце серед інших 

наук. Ще донедавна фольклористи у своїх студіях спиралися на 

літературознавчий аналіз, за якого домінантною була естетична природа 

текстів – відображення міфопоетичного осмислення дійсності. Через 

обмеження літературознавчими методами фольклорні тексти постали як 

примітивна, “зародкова” форма літератури, вид мистецтва, що не відповідає 

специфіці архаїчної свідомості: не споглядальної, а прагматичної перш за 

все. На її думку, фольклорний текст – це реалізація коду культури, який 

створюється й репродукується в межах специфічних ситуацій (зокрема 

обряду). Завдяки сакральній сутності та усній формі побутування 

фольклорний текст наділений властивостями “живого організму”, що дає 

змогу й в умовах сучасного творення (відтворення) тексту здобувати 

відомості про особливості первинного дискурсу. Тобто можна 

реконструювати або моделювати той “фрагмент життя”, в якому був 
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створений і функціонував фольклорний текст [88]. Отже, можна 

реконструювати або моделювати той «фрагмент життя», в якому був 

створений і функціонував фольклорний текст. Людина існує безпосередньо 

у світі текстів культури, які вона сприймає, інтерпретує, запам’ятовує й 

відтворює. Ці процеси можуть маркувати стиль культурних епох. Людина 

опредмечує свою присутність в історії через Слово, акумулюючи в ньому 

колективний досвід. При цьому залишається актуальним питання про 

структури, які визначають, як відбувається не лише рецепція і тлумачення, а 

й відбір та організація інформації.  

На думку Є. Козлова, сучасна людина існує безпосередньо у світі 

текстів культури, які вона сприймає, інтерпретує, запам’ятовує й відтворює. 

Ці процеси означають певне духовне напруження й можуть маркувати стиль 

деяких культурних епох. При цьому залишається актуальним питання про 

структури, які визначають, як відбувається не лише рецепція і тлумачення, а 

й відбір та організація інформації. Міждисциплінарний підхід, який дає 

можливість враховувати інтереси як досліджень у галузі глибинних шарів 

структур свідомості, мовлення і сприйняття, так і праць із мнемотехніки та 

відтворення текстів, дуже продуктивний для вивчення наративної 

компетенції людини. У цій перспективі викликає інтерес аналіз структур, 

які повторюються в художніх текстах, призначених для масової аудиторії 

реципієнтів [215].  

К. Маслинський до найважливіших проблем сучасної фольклористики 

зараховує дослідження глибинних когнітивних структур і процесів, які 

зафіксовані у фольклорних текстах [262]. Фольклорний текст має множину 

властивостей, пов’язаних із процесами “творення, функціонування, 

зберігання, навчання, передавання, сприйняття і осмислення інформації” 

[193, с. 49]. Оскільки важливим є тісний зв’язок з необхідністю вирішення 

нагальних життєвих потреб людини, спільноти, тому він і реалізується у 

формуванні фольклорного тексту, в якому зосереджено досвід. 
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С. Потапенко доречно зазначає, що “фольклорний текст, а точніше, 

фольклор як текст якнайкраще накладається на визначення бартівського 

Тексту [310, с. 457-458]. За Р. Бартом, будь-який текст – це інтертекст: на 

різних рівнях, у більш чи менш упізнаваній формі в ньому присутні інші 

тексти – тексти попередньої культури й тексти культури сьогочасної; будь-

який текст – це нова тканина, зіткана з використовуваних цитат. Учений 

розглядає текст не як множинність з відношенням дистрибуції, але як 

множинність з ієрархічними відношеннями. Принцип ієрархії рівнів має 

подвійне значення: як структурне, оскільки воно робить можливим в 

теоретичному плані – описання смислу, а в операційному – сегментацію 

тексту. 

Визначаючи фольклорні тексти як форми вияву фольклорної 

свідомості, С. Адоньєва вказує вказує на специфіку історичного життя 

фольклору – це безперервний процес згортання текстів у знаки, які в 

подальшому стають будівельним матеріалом для нових відтворень [47].  

Л. Копаниця вказує, що сучасний процес реконструкції традиційної 

культури отримує трактування в семантичному контексті, через 

співвідношення фольклорних текстів, мотивів, образів з загальною 

картиною світу, яка перебуває поза конкретним текстом. Залучаючи до 

вивчення фольклорного жанру та конкретного культурного тексту 

семантичний контекст і є реконструкцією давньої нематеріальної складової 

культури. Це є цінним для дослідження фольклорних жанрів і текстів 

пізнього періоду для виявлення давнього світобачення та шляхів і способів 

його презентації у фольклорному тексті. Тут маємо на увазі текст як будь-

яка послідовність значущих одиниць. Фольклорний текст є елементом 

традиційної культури і мистецтвом слова [218, с. 31] та проявом зв’язку 

людини з етнокультурою. 

Ю. Лотман розглядав поняття тексту у контексті культурного 

простору. Він виділяє три основні функції тексту: 1) комунікативну, яка 
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визначає соціальну роль, здібність обслуговувати певні потреби колективу, 

який створює цей текст [248, с. 133] (О. Леута трактує цю функцію – як 

передача константної інформації [241, с. 298]), на його думку, ця функція 

презентує текст як маніфестацію однієї мови, він є гомоструктурним і 

гомогенним, 2) породження нових смислів, виконує роль генератора смислів 

[248, с. 144], ця функція дозволяє бачити текст як одночасна маніфестація 

кількох мов, текст є гетерогенним і гетероструктурним; 3) функція тексту 

пов’язана з пам’яттю культури: тексти утворюють своєрідні згорнуті 

мнемонічні програми. Ця функція дозволяє реконструювати цілі пласти 

культури, відновлювати пам’ять [248, с. 146].  На думку О. Леути, увесь 

простір культури у синхронному та діахронному розрізах. Саме 

лотманівська інтерпретація тексту дає можливість розглядати у якості 

тексту людську особистість і художній твір, текст життя і текст культури 

загалом [241, с. 296].  

Взаємини людини і світу організовуються за допомогою знаків, які 

організовані у різноманітні структури, найважливішою з яких є природна 

мова. Саме уміння оперувати знаками, розуміти їх і створювати власні 

знакові структури залежить життєдіяльність людини. Дослідження 

визначають інформацію та інформативність у культурі як першочергову 

цінність. Така наукова позиція робить актуальними сучасні уявлення про 

специфіку різних форм комунікації при вивченні будь-якої культури.  [241, 

с. 297]. С. Неклюдов, визначаючи фольклорний текст як завжди відносно 

стійка комбінація елементів традиції, яка виникає за кожного окремого 

виконання, тобто, він не створюється, а відтворюється (курсив – Г.І.), 

причому це відтворення не буває тотожним попередньому. Практично 

завжди мають місце певні зміни: від тексту до тексту, від виконавця до 

виконавця. Дослідник наголошує на важливості загальної смислової зони, 

співпадіннях, а не на відмінностях варіантів. Таке варіювання є необхідним 
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і вважливим для постійного оновлення та збагачення традиції, засвоєння 

новацій, і насамкінець – для нормальної життєдіяльності [294, с. 3-7].  

К. Чистов завважує прикметну рису фольклорного тексту – побутову 

природу, у прив’язці до якої фольклор утворював специфічну підсистему 

традиційної народної культури. У фольклорній формі інтегрувалася, 

закріпилася та акумулювалася традиційна інформація, вироблена етносом 

або його локальною групою. Тобто у фольклорі виявляється етнічна 

самосвідомість, етнічні установки (наприклад, у легендах про походження 

народу і його контакти з іншими народами), історична пам'ять, закарбована 

в переказах і легендах, міфологічна традиція, міфи й вірування, відбувається 

осмислення обрядів і традицій матеріальної культури, символізація явищ 

матеріальної культури, інтеграція стереотипів соціонормативної культури 

тощо [369, с. 8]. М. Сердюк  вказує на комунікативну установку 

фольклорного тексту, яка і обумовила певні особливості його структури, 

специфіку використання мовних одиниць. Результатом тривалої роботи 

багатьох поколінь народних майстрів над мовними особливостями усної 

поезії сформувалися певні комунікативно детерміновані принципи мовної 

організації фольклорних текстів, які послуговувалися виконавці 

фольклорних текстів для досягнення максимального ефекту впливу на 

аудиторію слухачів у різних місцях і в різний час [323, с. 197]. 

О. Івановська визначаючи фольклорний текст як сукупність 

лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів (прагматичних, 

соціокультурних, психологічних), вказує на низку специфічних засобів і 

форм передачі, сприйняття та фіксації традиційного смислу в  

функціонально-образній системі, що зумовлюється комунікативним 

аспектом у фольклорі. Дослідниця визначає фольклорний текст як 

фольклорну комунікацію, яка реалізується у тексті [195, с. 43].На думку 

Є. Левкієвської, когнітивний аспект дослідження дає змогу розглянути 

породження текстів з огляду на положення соціокогнітивної теорії тексту 
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(дискурсу), адже під час виникнення тексту на якусь тему важливе місце 

посідають “ситуаційні моделі пам’яті” (термін Т. ван Дейка), котрі містять 

актуальні для суспільства знання і правила, за якими в цій традиції 

формуються тексти на задану тему [237]. Таким чином, жанри сучасної 

фольклорної прози передають необхідну інформацію для збереження як 

життя колективу, так й окремих членів етноспільноти. 

Світогляд визначає семантику будь-якого тексту. Вивчення 

ментальних стереотипів (у рамках фольклористики, психології, 

антропології, етнографії, соціальної історії) можливе лише за наявності 

матеріалізацій цих стереотипів. Маючи справу з матеріальними формами 

(речовими або словесними), дослідники намагаються вивести субстрат, який 

лежить в основі об’єкта дослідження. Методики виявлення цих субстратів, 

як і якості об’єктів застосування методик, у гуманітарному знанні 

різноманітні. Отже, у різних текстах (акціональних, вербальних, 

матеріальних) загальні презумпції колективу виявляються по-різному. 

Події, їх інтерпретації і сполучні елементи задаються загальним знанням 

традиції. Структура підтримується смисловою єдністю. Виявлення 

компонента тексту, який відповідає за його залучення в загальне семантичне 

поле традиції, – один з необхідних механізмів аналізу у фольклористиці та в 

інших науках [94]. Ю. Емер, досліджуючи проблему фольклорного жанру в 

аспекті лінгвокогнітивного моделювання, акцентує на відмінності між 

фольклорним текстом і літературним: якщо літературний текст пов'язаний з 

реальним часом опосередковано, практично не співвідноситься з 

мовленнєвою діяльністю оповідача, то фольклорний текст, залежно від 

жанру, може супроводжувати реальні дії, заміняти або коментувати. До того 

ж саме синхронність породження і сприйняття фольклорного тексту 

відрізняє його від тексту літературного [388, с. 107-109].  

 На формування базових стильових рис фольклорного тексту впливав 

цілий комплекс чинників, зокрема суспільна функція фольклору, 
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фольклорна свідомість, колективний характер творчості, специфіка 

комунікативного акту в умовах природної (контактної) комунікації, 

особливості фольклорної ідейно-естетичної макросфери, що 

характеризується специфічним способом естетичного освоєння дійсності, 

основний критерій якого – відповідність традиційній культурній нормі. 

Увесь цей комплекс взаємопов’язаних факторів зумовлював специфічні 

стильові риси, що відрізняють фольклорний текст (за своєю стилістичною 

системністю – художній) від художнього писемного тексту, – 

узагальненість, традиційність і художньо-образну мовленнєву 

конкретизацію, які мають особливий характер [92, с. 168].  

Л. Омельченко і В. Самохіна вказують на абсолютну 

людиноцентричність фольклорного тексту: його творцем, об’єктом та 

реципієнтом виступає людина. Фольклорна свідомість, на їх думку, і є тим 

важлвивм людським фактором у фольклорі, котра виконує відображувальну 

функцію і, відповідно, формує концептуальну картину фольклорного світу, 

що надає можливість людині вільно орієнтуватися у ньому та ефективно 

послуговуватися ним. Дослідниці визначають у понятті “фольклорна 

картина світу” категоріальний смисл, розглядаючи її як “етап пізнання 

людиною фольклорного світу на безкінечному шляху розвитку людських 

стосунків”, і наголошують на її співвіднесенні з обсягом знань людини, яка 

живе в певний період [296, с. 72]. На думку Є. Кєрімбаєва та 

Ж. Єргубєкової, концепти людини, поза сумнівами, мають когнітивну 

природу, оскільки виступають у ролі “певних квантів знань”, 

вербалізованих одиниць мовленнєвої свідомості, етнічного світогляду, які 

відображають уявлення про людину [209, с. 98].  

Когнітивна версія людського мислення має вигляд вхідної-вихідної 

моделі інформаційного процесу. Ексклюзивність входження-виходу 

Т. Віноград і Ф. Флорес узагальнили за таким принципом: когнітивні 

системи – це символічні системи, які послуговуються базовим набором 
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символічних маніпуляційних процесів [44]. О. Ларіонова у світлі 

когнітивної парадигми визначає фольклорний текст як складний знак, який, 

з одного боку, виражає колективне знання про дійсність, а з другого – 

утілює індивідуально-авторську картину світу [236, с. 265].  

Наявність різноманітних стадіальних пластів у фольклорних текстах 

забезпечує успішність аналітичної роботи, направленої на діахронію – 

відкриття в тексті, зафіксованому в нові часи, рівнів, які співвідносяться з 

різними історичними епохами, соціальними інститутами тощо. Таким є 

історико-типологічний підхід до фольклору, предмет якого – існування 

фольклору. Той же підхід (діахронічне розгортання знаку в культурну 

форму) зберігається в сучасній етнолінгвістиці та фольклорній 

лексикографії. За умови такого опису смисл фольклорного твору на крок 

відстає від його актуальної реалізації: фольклорний знак (текст або слово) 

вказує на інший знак, який існував до нього і слугує для нього планом 

змісту; віднаходження цього другого знаку вказує на наявність третього і 

так далі. Таке дослідження втягування смислу можна інтерпретувати як 

історичне, і тоді це вимагає діахронічного дослідження – археології 

символічної форми, але з таким же успіхом воно може бути осмислене і в 

синхронічному плані. У цьому випадку ми починаємо рухатися від знаку до 

тексту, від нього – до текстів, які використовують інші коди, і насамкінець 

приходимо або до встановлення наявності якогось суто універсального 

змісту, який верифікується за допомогою різноманітних кодів (таке поняття 

“основного міфу” як інваріанта), або до того, що сам код і є планом змісту 

текстів [47]. Вивчення фольклору з позицій когнітивістики дає підстави 

визначити фольклорний текст як специфічний вид ментальної діяльності, 

аналіз якого дає змогу дослідити репрезентацію народного знання та 

особливості обробки інформації. 

Отже, фольклорний текст в аспекті когнітивістики можна визначити 

як кодифіковану систему людських когніцій, які мають значення для певної 
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етнічної спільноти. Залучення когнітивного аспекту дослідження 

фольклорного тексту розширює можливості фольклористики у вивченні 

процесів акумуляції, конверсії, ретрансляції і продукування фольклорних 

знань у всіх його виявах.  
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2.3. Етнофор як суб’єкт когнітивності фольклору 

 

У фольклорі особливим чином відбувається кодифікація емоційних, 

ментальних, психічних виявів життєдіяльності людини, які в подальшому 

ретранслюються як життєвий досвід. Фольклор не статичний, для нього є 

характерним динамізм: фольклорні знання, фольклорний досвід 

перебувають у постійному русі, оскільки слугують вагомим ресурсом для 

збереження етносу. Тож людина-етнофор як носій традиційних знань 

посідає чільне місце у фольклорному процесі. 

Один із найважливіших принципів когнітивізму – трактування 

людини (суб’єкта пізнання) як такої, що діє, активно сприймає інформацію і 

продукує нове знання відповідно до своєї ментальності [272, с. 18]. Згідно з 

науковими дослідженнями в когнітивістиці головна роль належить людській 

когніції, досліджуються не просто дії, які спостерігаються, а їх ментальні 

репрезентації (внутрішні уявлення, моделі), символи, стратегії людини, які 

й породжують дії на основі знань [263, с. 8]. Для їх створення залучається 

увесь творчий потенціал людини, задіюється багаж знань попередніх 

поколінь, результат осмислення світу. Л. Максимов пропонує розрізняти два 

типи когнітивізму. У кожному із цих типів когнітивізму можна виокремити 

психологічний когнітивізм, який інтерпретує лише структуру й механізми 

людської психіки, і ціннісний когнітивізм, котрий здійснює редукцію щодо 

соціально значущої діяльності та її регулятивів – ціннісних орієнтацій 

(мети, інтересів, ідеалів тощо): 1) когнітивізм традиційний, або класичний, 

прикметна ознака якого – використання історично сформованих 

епістемологічних концептів для опису будь-яких феноменів психіки, 

людської діяльності та соціальних відносин (завдяки наявності духовного 

начала); 2) когнітивізм сучасний, який застосовує для цих же цілей 

“кібернетичний”, теоретико-інформаційний підхід і розширює галузь 

дослідження когнітивних феноменів за рахунок нейрофізіологічних 
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процесів та штучного інтелекту [255, с. 167]. В умовах сьогодення ці типи 

когнітивізму взаємопов’язані, оскільки традиційні концепти асимілюються, 

пристосовуються до сучасних реалій соціокультурного життя. 

Суть кожної національної культури, системи цінностей визначає образ 

людини, її зовнішність і духовний світ. Ці естетичні ціннісні уявлення 

стають результатом накопичення людських знань та досвіду за весь період 

розвитку культури. Саме тому людинознавчий або антропоцентричний 

підхід нині стає основним у всіх дисциплінах гуманітарного профілю. 

Абсолютна (за визначенням Л. Мушкетик) антропоцентричність 

художнього тексту зумовлена домінуванням відображення людини, її 

зв’язків зі світом та орієнтації в ньому. “Інтерес до людини в сучасній 

фольклористиці виявляється насамперед у нових підходах до фольклорної 

комунікації, вивченні функціонування художнього тексту у часі й просторі, 

культурологічних підходах, проблемах інтертекстуальності, зверненні до 

психології творчості, психоаналізу та теорії архетипів, міждисциплінарному 

підході під час розгляду уснопоетичних явищ, стрімкому розвитку 

лінгвофольклористики, етнолінгвістики тощо. Превалює 

“макросоціологічний підхід” – вивчення відносин між соціальною групою 

та її усною літературою” [275, с. 13]. Л. Мушкетик відзначає, що нині 

людина не лише є предметом пильної уваги, а й “антропологізує” науку.  

У фольклорі людина виступає у ролі як об’єкта, так і суб’єкта. Як 

зазначає О. Лещенко, антропоцентричний підхід до людини-об’єкта 

передбачає розгляд можливостей та меж пізнання світу людиною, 

осмислення буття й вираження результатів пошуку засобами мовлення. 

Трансформація антропоцентризму, модифікація його принципів отримують 

еволюційне вираження у формах духовної культури, у філософських 

поглядах, у морально-етичних цінностях [243]. Сучасний суб’єкт пізнання 

визначається не як сторонній спостерігач, а як активний учасник 

пізнавального процесу, що, своєю чергою, зумовлює “людинорозмірний” 



122 

 

 

 

характер як об’єкта дослідження, так і наукового пошуку загалом. 

Констатація “людинорозмірності” як патерну, що фундує модель еволюції 

сучасної наукової раціональності, указує на гуманізацію останньої як 

закономірну тенденцію її розвитку [354, с. 94].  

Отже, фольклорні тексти – це не лише продукт освоєння зовнішнього 

світу, а й результат осмислення внутрішнього світу самої людини. В 

сучасних умовах людина намагається пізнати саму себе й інших людей, 

з’ясувати відмінності між представниками різних статей, різних етносів, 

стиль життя, манера поведінки та реакція на життєві виклики. Маючи в 

арсеналі досвід попередніх поколінь, все ж сучасна людина або 

підтверджує, або спростовує інформативну істинність. 

Як наголошує Є. Конькіна, будь-яка культура обов’язково містить 

модель світу, утворену цією етнокультурною спільнотою. Ця модель 

утілена в міфах, відображена в системі релігійних вірувань, відтворюються 

в обрядах і ритуалах, закріплена в мові. Кожне нове покоління отримує у 

спадок картину світогляду, яка слугує опорою для побудови індивідуальної 

картини світу кожною людиною та одночасно об’єднує цих людей як 

культурну спільноту. У процесі залучення дитини до системи світоглядних 

принципів і, відповідно, до певної моделі світоустрою, дорослі члени 

спільноти послуговуються словесними, зображальними або поведінковими 

текстами, сукупність яких і є фольклором [217]. Я. Чеснов зосереджує увагу 

на активній ролі суб’єкта в побудові картини світу. У фольклорі цей суб’єкт 

майже безликий, його присутність прихована (неявна), часто ставлення до 

нього відрізняється наївним реалізмом [367]. Індивід виступає носієм 

“суб'єктності, активного і свідомого начала своєї індивідуальної діяльності, 

лише включаючись у розмаїті форми колективної творчої діяльності, носієм 

якої є колектив (етнос, соціум). І разом з тим, живлячи колективну 

творчість, індивід опредмечує свої сутнісні сили через створення предметів 

матеріальної та духовної культури в напрямку самореалізації особистості 
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[195]. За висновками В. Гончарова, суб’єкти – це людство (етнос, соціум), 

різноманітні спільноти людей і, відповідно, окремі особи. Важливо 

уточнити, що суб’єктами когнітивного розвитку виступають носії культури 

[112, с. 31-32]. О. Лещенко, беручи до уваги наукові положення 

С. Васильєва, Д. Ліхачова, В. Телія, зазначає, що суб’єкт у своєму прагненні 

пізнати або пояснити навколишній світ пропускає його крізь призму 

власного світовідчуття, результатом чого стає сплав об’єктивної реальності 

та особистого сприйняття [242, с. 32-38]. Наприклад, у казці як 

фольклорному творі насамперед демонструється внутрішній світ, думки, 

знання, потреби та бажання, пріоритети та установки, почуття й емоції 

суб’єкта. У синхронному кодуванні – декодуванні народної казки 

вирішальну роль відіграє естетика тотожності, завдяки якій у кожному 

окремому творі з’являється щось бажане, очікуване, навіть знайоме. 

Ставлення казкаря до сюжету та персонажів отримує своєрідне вираження в 

різних частинах тексту. У зв’язку з цим виникає питання про двоплановість 

суб’єктної організації казки. З одного боку, автор-оповідач присутній у 

зачині, кінцівці та коментарях, існує в часовому вимірі теперішнього, тобто 

в одному часі із читачем, що сприймає оповідь. Із другого боку, основну 

частину казки організовано за законами безособового існування, а значить, 

вона належить до далекого минулого. Двопланова суб’єктна організація 

оповіді дає можливість оповідачеві подати казкові події, не наголошуючи на 

їхній достовірності, натомість події казки описуються як невизначене 

минуле й коментуються з теперішнього, тобто з позиції сучасника читача 

[275, с. 26]. Звичайно, смислове навантаження тексту оцінюється з позиції 

того періоду, в якому живе читач. Саме тоді й відбуваються доповнення та 

корекції текстів на рівні мотиву або ж персонажної системи. Іноді 

відбувається і переформатування смислового навантаження тексту. 

Убачаючи у фольклорній культурі живий організм, окрім її 

рухливості, адаптивності й системності, варто наголосити на цільовій 
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самостійності народної культури, її здатності передувати багатьом 

соціальним і ментально-психічним установкам, які формують особистість 

[367, с. 14-45]. Досліджуючи контекстний підхід, О. Івановська вказує, що 

саме він сприяв новим прогресивним крокам у розвитку фольклористики, бо 

саме розуміння необхідності дослідження контексту народної творчості вже 

виводило фольклорне явище за межі вербального тексту. Наприклад, 

Б. Путілов, зараховуючи до сфери фольклору “явища й факти вербальної 

духовної культури у всій його багатоманітності”, усе ж зауважував, що 

важко зрозуміти фольклорний текст “як слід”, не враховуючи умови та 

обставини його виконання. Дослідник визнає залежність тексту (щоправда, 

як самодостатньої одиниці) від акту виконання, глибинного його значення й 

походження, хоч і не визначає як функціональну категорію [195, с. 27-28]. 

Аналіз концептів про людину на основі епічного фольклорного матеріалу 

демонструє, що концепти людини обов’язково враховують і відтворюють 

ціннісну орієнтацію етносу й окремої людини, виявляють світоглядні 

особливості конкретного етносу (людини) у певний історичний період [209]. 

Сучасний фольклор яскравою демонструє поєднання традиційних сюжетів, 

мотивів, образів з новими, сучасними реаліями, життєвими деталями та 

персонажами. 

На думку Є. Матвєєвої, антропоцентризм у філології дасть змогу 

подолати предметні й методологічні суперечності, які призводили до 

протиставлення гуманітарного знання природничому в науці ХІХ – ХХ ст. 

Людина як “мірило всіх речей” постає тією єднальною ланкою, яка поєднує 

різні галузі знання в єдину наукову картину світу. У той же час увага до 

фактора особистості забезпечує наявність аксіологічного аспекту, дає змогу 

вибудувати шкалу значущості наукового знання, яка не зводиться винятково 

до утилітарності [264, с. 162]. Можна по-різному підходити до 

виокремлення характерних ознак народної культури, але, безсумнівно, вона 

є живим організмом, який перетворює як архаїку, так і нововведення [367, с. 
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14-45]. Наприклад, Л. Мушкетик акцентує увагу на тому, що казці 

притаманна універсальність, в ній відображено і збережено загальнолюдські 

цінності й ідеали, які було перевірено та відшліфовано попередніми 

поколіннями. “Ідеали ці, незважаючи на всі історичні перипетії, як колись, 

так і сьогодні, як у високорозвинених, так і у відсталих народів, лишаються, 

по суті, одні й ті ж самі – істина, добро, краса. Величезний практичний 

досвід, закони виживання у соціумі, ставлення до природи та оточуючих, 

високі моральні взірці, різнобічні погляди на людину знайшли своє 

відображення у казці. Адже вона є колективним всетвором, живе й 

розвивається тільки в межах певної спільноти, усно передається з покоління 

в покоління. Окрім того вона завжди була своєрідним моральним кодексом, 

спонукальним і стримуючим началом” [275, с. 14]. С. Неклюдов вказує на 

далеке від ідеальності використання для розгляду “чужого” матеріалу 

описових матриць, які отримані у результаті аналізу “своєї” культури (хоча 

дослідник і не відкидає можливостей отримання продуктивних результатів). 

На його думку, для вивчення життя представників іншої культури можливе 

за умови занурення дослідника в її знаковий світ, набуття спільного з нею 

досвіду та спільної мови; адекватне розуміння цього життя є неможливим 

без повного включення в неї. При цьому він наголошує на обмеженних 

ресурсах такого «включення» – суб’єкт спостереження не може ровністю 

ототожнюватися з об’єктом [294, с. 3-7]. Отже, для пояснення специфіки 

етнічно “чужої” культури для етнічно “своїх”, для побудови міжетнічного 

полілогу прийнятним варіантом є входження “в середину” цього соціуму та 

отримання необхідної інформації. Людина у сучасних фольклористичних 

дослідженнях виконує роль як об’єкту, так і суб’єкту осмислення світу. 

У фольклорі особливим чином відбувається кодифікація емоційних, 

ментальних, психічних виявів життєдіяльності людини, що ретранслюються 

як життєвий досвід. Фольклор не статичний, для нього характерний 

динамізм: фольклорні знання, фольклорний досвід перебувають у 
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постійному русі, оскільки слугують вагомим ресурсом для збереження 

етносу. Переформатування суб’єкт-об’єктного зв’язку на суб’єкт-суб’єктну 

модель пізнання відбулася під впливом нових соціокультурних чинників, 

як-от глобалізаційних процесів, які ставлять нові вимоги перед етнофорами. 

За дослідженнями, головне в суб’єкт-суб’єктній моделі те, що суб’єкт уже 

не так протиставляється чому-небудь, як поєднується з чимось; у цьому 

випадку, з іншим суб’єктом [187]. У трансформівному конструюванні 

структур знання (суб’єктивізації інформації) можна впевнено виокремити 

послідовність двох етапів: 1) добування структур-патернів з інформації; 

2) суб’єктивізація здобутих структур у знання [201], тобто, отримавши нову 

інформацію суб’єкт проводить аналіз, порівняння та сприйняття або 

відчудження нових знань. Варто звернути увагу, що спілкування слугує 

прикладом суб’єкт-суб’єктного зв’язку: інформація циркулює між 

партнерами, тому що вони рівно активні, і процес спілкування має 

двоспрямований характер; спілкування діалогічне за своїм характером 

[326]. Важливе доповнення О. Назаренко полягає в тому, що “акт діалогу 

передбачає суб'єкт-суб'єктний зв'язок, визнання в іншій людині та в іншій 

культурі суверенного суб'єкта, повагу до нього, а це вже й є початком 

етичного зв’язку” [277]. Когнітивний потенціал фольклору загалом, 

фольклорної прози прози зокрема, не є статичним, він характеризується 

динамізмом, постійно перебуває у русі відповідно до потреб етноспільноти. 

Зміни, які відбуваються в суспільстві, зумовлюють трансформацію та 

асиміляцію старих і формування нових етноколективних знань, які містять у 

собі когнітивні патерни. Міжетнічний полілог у народній прозі України 

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

етнофори обмінюються етнознаннями і здійснюють ретрансляцію 

отриманих іноетнічних фольклорних відомостей, що сприяє налагодженню 

міжетнічної комунікації.  
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Висновки до розділу 2 

 

Фольклорна пам’ять забезпечує збереження та передачу життєвого 

досвіду попередніх поколінь, маючи своєрідний архів, до якого 

потрапляють тимчасово неактуальна фольклорна інформація. Фольклор як 

когнітивна система виконує низку важливих функції. Зокрема, адаптаційна 

– передача за історичною вертикаллю життєвого досвіду, фольклорних 

знань, які мають допомогти адаптуватися представникам певної спільноти, 

містить базові ідеальні фольклорні моделі, якими етнофор може 

скористатися у потрібний момент. Комунікативна функція представлена 

результатами процесу взаємообміну між носіями фольклору у процесі 

спілкування цінними відомостями; за допомогою словесних, музично-

словесних фольклорних творів ретранслюється інформація. 

Попри тривалу історію дослідження феномену фольклору, до сьогодні 

продовжується дискусії щодо визначення дефініції фольклору, окреслення 

предмету та об’єкту фольклористичного дослідження. Трансформація 

наукової парадигми дозволяє залучати до наукового осмислення не лише 

традиційні тексти, які були зафіксовані від літніх носіїв фольклору, а й 

уведення до цього процесу фольклору субкультур, текстів інтернет-

фольклору та ін. 

Фольклорний процес постійно перебуває у русі, він є невіддільною 

складовою життя людини, кожен може бути носієм фольклору, здійснювати 

внесок у процес збереження, примноження та передачі фольклорних знань. 

Входження в наше життя електронних засобів передачі інформації, 

розширення меж інтернету розширює можливості та шляхи 

розповсюдження фольклору, виводячи його таким чином на зовсім інший 

рівень сприйняття. Якщо раніше фольклор відносили до низового пласту 

культури, то нині бачимо зміну у сприйнятті феномену фольклору, 

усвідомлення вагомості культурних надбань попередніх поколінь.  
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Трансформаційні процеси внесли певні корективи до процесу 

побутування фольклору, функціональні ознаки фольклору в умовах 

сьогодення отримали доповнення, нове висвітлення. Зокрема, 

функціональна ознака усності отримала доповнення у вигляді візуальної 

складової, то ж маємо – усно-зорову категорію.  Це зумовлено підвищенням 

наукового інтересу до невербальних засобів та шляхів комунікації. 

Об’єднання аудіального та візуального комунікативних шляхів значно 

розширює можливості передачі фольклорної інформації, збереження, 

ретрансляції і примноження фольклорних знань. У традиційному фольклорі 

ця характеристика реалізується у писанці, вишиванці, вишитому рушникові 

як фольклорних текстах, в обрядовості (поєднання пісенного тексту та 

“тексту” танцю) тощо. 

Зміна у соціокультурному житті сучасної людини відповідно 

відобразилася і на характері побутування та творення фольклору, 

функціональних ознаках фольклору зокрема. Усно-зорова ознака фольклору 

є характерною для фольклору інформаційної доби, враховуючи зміну 

безпосереднього спілкування на опосередковане – через монітор телефону, 

комп’ютеру тощо. Розширення можливостей для індивідуальної творчості 

людини сприяє використанню традиційних сюжетів, мотивів, образів у 

сучасних новотворах, їх контамінації, колажуванню тощо і, відповідно, 

розширює можливості для варіативності, анонімності та колективності як 

характерних ознак фольклору. 

Варіативність як знакова ознака фольклору дозволяє, дотримуючись 

фольклорних традицій, проявляти творчий та імпровізаційний геній 

виконавця, ретранслятора традиційних смислів. Анонімність з розвитком 

інтернет-мережі отримав новий розвиток, маючи змогу “сховатися” за 

нікнеймом, аватаркою, людина отримує віртуальне життя, в якому може 

“поводитися” інакше, аніж в реальному житті. Стихійність, спонтанний 

характер фольклору є яскравою презентацією саме народного бачення тієї 
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або іншої події і, відповідно, справжню позицію народу. Суб’єктність 

грунтуючись на потребах, зумовлених соціокультуним життям, 

Трансмісійність та синергійність, і зумовлюють збереження та 

примноження традиційного фольклору. Актуальність як функціональна 

ознака відповідає за доречність використання того або іншого фольклорного 

тексту у певній ситуації, для цьог мають співпадати усі складники певного 

патерну. Також по відношенню до інтернет-фольклору слугує показником 

швидкості реакції інтернет-користувачіві на подію і відповідну реакцію. 

Когнітивність фольклору задовольняє потребу в пізнанні, надає еталонні 

фольклорні зразки для вирішення життєвих питань і ситуацій. 

Когнітивність як сутнісна категорія фольклору здійснює забезпечення 

потреби людини в інформації, пізнанні світу, себе самої, вироблення власної 

думки про життя. Ця категорія поєднує в собі принципи, методи кодування, 

декодування, передачі за історичною вертикаллю та горизонталлю з 

доповненням новими елементами важливої для соціуму інформації. Вона 

забезпечує потребу людини в інформації, прагненні осмислення та 

ретрансляції власного бачення на суспільно-політичні події. вона виконує 

функцію медіатора – доповнює та об’єднує інші специфічні, притаманні 

лише фольклору характеристики. Ця категорія тісно пов’язана з усіма 

іншими, оскільки головним чинником є прагнення людини до пізнання 

світу, бажання отримати нові знання та необхідність саморозвитку.  

Фольклор виконує важливу функцію у процесі кодування та 

декондування інформації. Проте все ж найважливішим компонентом є 

людина, носій фольклору, суб’єкт пізнання. Саме цим і зумовлено 

антропоцентричне спрямування досліджень у сучасній гуманітаристиці. 

Сучасна людина у фольклорному процесі виступає у ролі активного 

учасника когнітивного процесу, намагаючись пізнати себе, інших людей, 

осягнути навколишній світ. Фольклорні тексти є відображенням світогляду 

людей, в якому закріплено загальнолюдські цінності, спроба дати відповіді 
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на питання, що турбують людство: справедливості, добра і зла, життя і 

смерті та ін.  

Дослідження засвідчують зміну суб’єкт-об’єктного зв’язку на суб’єкт-

суб’єктну модель, що стало можливим завдяки низці соціокультурних та 

суспільно-політичних чинників у суспільстві, усвідомлення Інакшості, 

прагнення налагодити процес комунікації, побудувати полілог. Що, 

відповідно, певним чином впливає і на фольклорний процес. 

Сучасна фольклористична наука розширює сприйняття поняття 

фольклорний текст, який можна трактувати як сукупність лінгвістичних та 

надлінгвістичних факторів, кодифіковану систему життєвих знань людини, 

результат осмислення дійсності людиною, результат осмислення 

внутрішнього світу самої людини, має значення для забезпечення 

життєдіяльності та цілісності певного етносоціуму. Важливою 

характеристикою є інтертекстуальна природа фольклорного тексту. 

Фольклорний текст, враховуючи когнітивне спрямування, можна визначити 

як специфічну кодифіковану систему людських знань, які мають значення 

для певної етнічної спільноти. Залучення досягнень когнітивістики для 

дослідження фольклорного тексту розширює можливості фольклористики у 

вивченні процесів та шляхів збереження, примноження, перетворення, 

ретрансляції, адаптації і продукування фольклорних знань у всіх його 

виявах. 

Тексти інтернет-фольклору демонструють продовження фольклорних 

традицій. Фольклорні твори (традиційні та новотвори) репрезентують 

народне бачення і трактування як буденних явищ, так і глобальних 

філософських проблем буття людини, тип мислення та світосприйняття, 

результати пізнання світу, досвід попередніх поколінь тощо. Сприймаючи 

фольклор як реальний суспільний процес, важливо розглядати його в 

режимі реального соціального життя. Враховуючи новітні шляхи 

поширення й популяризації фольклору, необхідно залучати до процесу його 
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дослідження й сучасні новотвори, що значно збільшить обсяг фольклорного 

матеріалу для дослідження, для проведення зіставлення та порівняння і, 

відповідно, отримання нових наукових висновків та результатів. З одного 

боку, це дозволить продемонструвати неперервність фольклорного процесу, 

використання традиційних фольклорних надбань в умовах сьогодення, а з 

другого – покаже результати сучасної народної творчості, яка є результатом 

осмислення сучасниками життєвих подій і відповідної реакції на реалії та 

суспільно-політичні події. Це сприятиме зміни ставлення до фольклору 

лише як до чогось дуже давнього, архаїчного, примітивного.   

Результати дослідження, висвітлені у межах цього розділу, 

відображені у таких публікаціях автора дисертації: [120], [121],[146], [153].  
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РОЗДІЛ 3 

 

ФОЛЬКЛОРИСТИЧНЕ СТУДІЮВАННЯ МІЖЕТНІЧНОГО 

ПОЛІЛОГУ В НАРОДНІЙ ПРОЗІ УКРАЇНИ 

 

 

Нині питання наукового осягнення потенціалу народної прози як 

рецептора і транслятора міжетнічних взаємин, дослідження міжетнічної 

комунікації в народній прозі України є важливим. Дослідження міжетнічної 

комунікації в народній прозі України нині з огляду на посилення 

міграційних процесів, активізацію гібридної війни Росії щодо України, 

загострення міжетнічних та регіональних конфліктів переводить цю 

фольклористичну проблематику з периферійної в розряд першочергових. 

Згідно з висновками С. Пилипчука, фольклорні прозові жанри 

тривалий час перебували поза пильним інтересом дослідників, лише у 

другій половині ХІХ ст. учені почали усвідомлювати важливість і вагомість 

наукового потенціалу творів фольклорної прози [304, с. 622]. Нині в 

українській фольклористиці маємо множину досліджень як казкової, так і 

неказкової прози, проте окреме дослідження, яке присвячене міжетнічній 

комунікації, міжетнічному полілогу в народній прозі України традиційній та 

сучасних новотворах, наразі відсутнє. 

Важливо, що поняття “народна проза України” та “українська народна 

проза” не є ідентичними. Відповіддю можуть бути висновки 

С. Росовецького, який вказує, що поняття “фольклор України” та 

“український фольклор” не є нетотожними, тому що з давніх часів на 

території сучасної України жили представники різних етносів. І тепер 

фольклор нашої держави представлений народною творчістю етнічних 

українців, росіян, білорусів, євреїв, вірмен, поляків, болгар, греків, 

кримських татар, німців та ін., що мешкають у межах нашої країни. “Деякі з 
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усних традицій вивчено краще (наприклад, пісенний фольклор українських 

болгар), інші взагалі не досліджувалися спеціально, і тут є над чим 

попрацювати” [318, с. 42], – зазначає дослідник. То ж у процесі дослідження 

міжетнічного полілогу у народній прозі України залучено численні тексти 

фольклорної прози, ретрансляторами якої є представники різних етносів, які 

мешкають на території України. 

Науковий інтерес до поняття полілогу має давню традицію. 

Найбільше питання полілогу отримало відображення в науковій літературі 

кінця ХХ – початку ХХІ ст. і пов’язане із працями М. Бахтіна, В. Біблера, 

Ю. Лотмана, М. Бубера, Ю. Крістевої, Г. Щедровицького, Ф. Віммера, 

А. Гасельбаха, Є. Іванової та ін. На українських теренах інтерес до 

проблеми міжетнічного полілогу в аспекті фольклористики зародився 

наприкінці ХІХ ст. (зокрема у працях П. Чубинського, М. Драгоманова, 

В. Гнатюка, Олени Пчілки (під псевдонімом П. Ковалко), М. Костомарова, 

І. Франка, О. Шимченка, Г. Булашева, В. Гнатюка, П. Іванова та ін.) та 

отримав потужний ренесанс на початку ХХІ ст. Нині до цієї проблеми 

звертаються Л. Антошкіна, О. Гадинко, Г. Красовська, П. Сигеда, 

О. Сухомлинов, І. Павленко та ін.  

Наукове осмислення проблеми міжетнічного полілогу як 

концептуального компонента у фольклористиці належить до нагальних 

проблем сьогодення. Поняття полілогу сьогодні викликає неабиякий 

науковий інтерес, адже нині воно широко використовується на позначення 

багатьох життєвих явищ у лінгвістичній, філософській, культурологічній, 

соціально-політичній та ін. галузях. В аспекті фольклористики ця дефініція 

ще мало затребувана при проведенні дослідження фольклорної прози тощо. 

Проблема визначення поняття міжетнічного полілогу в теоретичному плані 

ускладнюється тим, що це питання мало досліджене загалом й у 

фольклористиці зокрема. Дослідження феномену міжетнічного полілогу в 

народній прозі України з залученням напрацювань когнітивної науки 
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сприятиме віднаджодженню механізмів для налагодження міжетнічної 

комунікації в умовах руйнації старої радянської системи і розбудови нового 

типу співмешкання представників різних етносів та поваги до Інакшої 

культури.  
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3.1. Міжетнічний полілог як фольклорний когнітивний патерн 

 

Розглядаючи міжетнічний полілог як фольклорний когнітивний 

патерн ми намагатимемося розкрито сутність міжетнічного полілогу як 

фольклорного пізнавального конструкту. Досліджуючи міжетнічний полілог 

як фольклорний патерн загалом, перш за все, варто зосередити увагу на 

дефініції полілогу у фольклористиці. Це обумовлюється множиною 

трактувань цього поняття, які часто дуже відрізняються одне від одного. 

Доволі часто у мовознавчих дослідженнях діалог трактують як спілкування 

між двома учасниками бесіди, полілог трактують як процес спілкування між 

трьома і більше учасниками спілкування. Проте наукові висновки у 

літературознавчій, культурологічній галузях засвідчують інакше 

трактування.  

Варто зосередити увагу на виявленні та обґрунтуванні відмінності між 

мовознавчим та фольклористичним трактуванням поняття полілог.  

Поняття полілогу у своїй однойменній книжці описала Ю. Крістева. 

Дослідниця говорить про існування певного типу сигніфікативної практики, 

яка базується на потребі та на обміні інформацією. Саме він у межах 

фразового висловлювання фіксує мовний суб'єкт, інші ж сигніфікативні 

практики, які орієнтовані на насолоду, спрямовують на здійснення цих 

операцій і за межами певного фразового утворення. Загалом, на її думку, 

текст – це “множинний діалог суб’єкта і немовний акт відносно інстанції 

самої мови: відносно фрази та її суб’єкта-підтримки, в тому розумінні, що 

текст припускає їх, зумовлює їхню позицію, проте привласнює їх у 

«сукупності», відкритий перед безмежністю, якою він є” [225, с. 162-163]. 

Єдність тексту виникає завдяки ритмові, існування якого не вимагає 

пунктуаційного поділу. Вимовлена, проголошена фраза знаходить своє 

існування. Проводячи паралель із давніми китайськими текстами, які можна 

розшифрувати лише в сукупності, Ю. Крістева наголошує, що полілог 
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мовного суб’єкта дає змогу виокремити значення фразових та лексичних 

одиниць [225, с. 164-165]. На думку авторки, полілог стосується багатьох 

логік, мов та екзистенцій і безпосередньо пов'язаний з явищем 

інтертекстуальності – ще одним поняттям, уведеним у науковий ужиток 

болгарською дослідницею під впливом концепції діалогізму М. Бахтіна, 

згідно з якою діалогізм – це мультирівневе безперервне спілкування [7]. 

Трактування Ю.Крістевої найкраще описує саму природу полілогу як 

багатоголосся, тобто поєднання багатьох логік і, відповідно, думок.  

Ф. Віммер, порівнявши теорії Ю. Крістевої та М. Бахтіна, 

проаналізував ідею полілогу з позиції інтеркультурної перспективи й 

запропонував такі моделі міжкультурної взаємодії: 1) монологічна модель – 

однобічний вплив на традицію, 2) розширена монологічна модель – 

однобічний і транзитний вплив, 3) діалогічна модель – частково двобічний і 

різнобічний вплив, 4) полілогічна модель – усебічний вплив на кожну 

традицію й зацікавлення в усіх інших традиціях. Усі впливи працюють з 

однаковою інтенсивністю [42, с. 57-58]. У процесі дослідження міжетнічної 

комунікації ми будемо намагатися виявити наявність міжетнічного полілогу 

у народній прозі України. 

У цьому зв’язку закономірно виникає питання про відмінність між 

явищами діалогу й полілогу в контексті дослідження міжетнічної взаємодії. 

Так, Ф. Віммер вважає, що терміном “діалог” часто помилково позначають 

спілкування двох сторін, хоча грецьке “diá” просто означає “між” 

(“between” або “inter”), а не цифру «два», а первісне значення грецького 

слова «Διάλογος» – розмова, бесіда. Також існують концептуальні й 

методологічні відмінності між діалогами, в яких беруть участь лише дві 

партії порівняно з тими, де їх більше ніж дві [42, с. 1]. З позиції 

компаративної філософії він зазначає, що термін “полілог” використовують 

на позначення процесу спілкування, взаємодії учасників різних традицій 

один з одним на одну й ту ж тему або проблему [41]. Висновки дослідника 
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вказують на спільність обговорюваної у процесі комунікації теми, 

зацікавленість у висловлюванні усіх думок комунікантів, інформаційному 

взаємообміні. 

Є. Іванова наголошує на існуванні в сучасному суспільстві протиріччя 

між уже сформованим типом діалогу як комунікативного простору між 

двома суб’єктами, котрі володіють ідентичним інформаційним полем і 

діють в єдиному просторово-часовому вимірі, і полілогом як 

комунікативним простором, утвореним множиною активних суб’єктів, котрі 

перебувають у різних просторово-часових вимірах [185, с. 3]. Дослідниця 

визначає такі способи вияву полілогу: 1) інноваційна форма спілкування 

респондентів, яка ґрунтується на спільній творчості суб’єктів; 2) процес 

колективного вироблення результативної інформації; 3) вид діяльності, яка 

об’єднує дії різних людей [185, с. 8]. Отже, головним у процесі спілкування 

є творче продукування інформації та взаємообмін комунікантів власним 

баченням, світоглядом, світосприйняттям. 

На думку Сун Міхань, у діалозі культур відбувається пізнання іншої 

культури через свою і, відповідно, своєї через іншу “за допомогою 

культурної інтерпретації та адаптації цих культур одна до одної. 

Зіставляючи іншу культуру зі своєю, людина краще розуміє цінність і 

своєрідність власної культури” [347, с. 153]. Дослідники розглядають діалог 

культур як “обмін порціями інформацій”, у процесі якого культури 

змінюють своє положення одна щодо одної – від культури-реципієнта до 

культури, що трансформує інформацію, і навпаки. У результаті культура-

реципієнт може усвідомити дійсний зміст узятого з іншої культури поняття 

краще, ніж культура-носій. На думку науковця, існує можливість повного 

розчинення інокультурних смислів у культурі, що сприймає, адже вона стає 

джерелом нових текстів, які ретранслюються в інші культури. Так 

відбувається не лише діалог, а й полілог культур, чим досягається їх 

рівноправна взаємодія [347, с. 153-154]. А. Гасельбах наголошує, що 
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специфіка використання ярлика на позначення явища, яке називають 

полілогом, полягає в тому, що учасники таких комунікативних процесів 

мають різний досвід, накопичений ними в різних культурах [24]. Наукові 

висновки обов’язковим компонентом називають обмін інформацією та 

прагнення отримати нові відомості про іншу культуру. 

А. Зелєнков трактує полілог як ціннісно-інформаційну й 

екзистенціальну взаємодію трьох і більше агентів соціокультурних 

відносин, у процесі яких досягається адекватне розуміння іншого і 

зберігається власна національна ідентичність [175, с. 8]. На думку 

дослідника, пізнавальні й соціально-практичні процедури (децентралізація, 

дезорганізація, деконструкція) покликані підготувати реальний простір 

полілогу технологій, мов і культурних традицій. Науковець доходить 

висновку, що полілог (попри неоднозначність своїх смислових акцентів і 

соціокультурних імплікацій) автентично фіксує ціннісні установки на 

антифундаменталізм і перехід до нової багатовимірної парадигми мислення 

на основі принципів доповненості та аксіологічного плюралізму [175, с. 9-

10]. Полілогічна модель комунікації розширює можливості пізнання 

людиною світу, осмислення та передачу свого бачення іншим людям, 

репрезентація власних знань та взаємообмін досвідом та інформацією. 

А. Россохін вказує, що полілог є особливою формою мовленнєвого 

спілкування, яка відрізняється від діалогу. Для полілогу характерною є 

багатоаспектність, політемність, складність семантичних відношень 

елементів тексту, які будуються на асоціативних зв’язках. Учасники 

полілогу можуть бути рівноправними або нерівноправними, їх репліки 

можуть бути змістовними або беззмістовними, але вони завжди будують 

свої висловлювання з врахуванням не одного (як в діалозі), а усіх 

співрозмовників. У деяких випадках про це свідчить початкова репліка, в 

інших – фінальна. Таким чином, полілог є самостійною формою 

спілкування, яка складається з діалогів. Загалом, філологічні дослідження 
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показують, що полілог, попри притаманні йому багатоголосся і 

поліфонічність, відрізняється суворою направленістю, багатоаспектністю, 

політемністю, ієрархічністю, цілісністю і структурністю. Також важливим є 

те, що будь-який зовнішній полілог неминуче розширюється і набуває 

безкінечні розміри за рахунок внутрішніх полілогів його учасників [319, с. 

18-185]. 

Дж. Кулик-Кіфа визначає полілог як дискурсивне поле, в якому всі 

сфери етнокультурних і расових відмінностей можуть бути осмисленими й 

чітко сформульованими [31]. Авторка, досліджуючи полілог на культурних 

теренах Канади, синонімом полілогу вважає термін «мультикультуризм».  

Чен Суе-і вказує, що полілог позначає віртуальні або ідеальні умови, в 

яких може відбуватися спілкування. Справді, у комунікативній теорії 

полілог постає не як описове явище, а як феномен, який встановлює 

необхідні та придатні умови або обставини для комунікації [7, с. 63]. 

Науковець проводить паралель між поняттями полілогу та інтеркультурної 

ідентифікації, що, на наш погляд, є проявом сприйняття інокультурного 

елементу, усвідомлення Інакшості. Усі дослідження засвідчують, що процес 

міжкультурного полілогу, міжетнічної комунікації  сприяє збереженню 

ідентичності як окремого індивіду, так і певній спільноті. 

Отже, полілог можна визначити як феномен соціокультурної 

взаємодії, міжкультурного взаємообміну зі збереженням власної етнічної 

компоненти, оскільки зіставлення є одним зі шляхів самопізнання, а відтак – 

самоідентифікації.  

Динаміка взаємин між окремими індивідами, етносами, народами 

потребує пошуку форм і методів налагодження стосунків між людьми задля 

побудови конструктивного міжетнічного полілогу зі збереженням етнічної 

самості усіх учасників комунікації. Часто небажання сприймати відмінності 

в іноетнічній культурі зумовлює появу етнічних стереотипів. На відміну від 

літературознавчого дискурсу, де персонажна система розглядається крізь 
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призму поляризації діади «Свій / Чужий (Інший)», у фольклорному тексті 

можлива модифікація патернальної структури. Сюжетна канва 

фольклорного тексту на противагу літературному твору може 

переформатовуватися та видозмінюватися у своїй варіантивній частині, 

відповідно патернальні структури є рухомими: тріада може компресуватися 

до діади і навпаки – розгортатися від діади у трикомпонентну модель, 

утворюючи новий патерн. Таким чином, фольклорний патерн має форму 

тріади за рахунок серединного компоненту “Інакший”.  

І. Павленко, досліджуючи полілог культур на фольклорних матеріалах 

етносів, які мешкають на території Нижнього Подніпров’я, зазначає, що в 

місцях компактного проживання представники різних етносів зберегли 

власні модуси мислення, побутову й фольклорну культуру, про що свідчать 

збережені відмінності в їхній усній народній творчості. Цікаво, що в 

діаспорному середовищі (порівняно з прабатьківщиною) часто відбувається 

консервація фольклору, він зберігає свою цілісність. Дослідження 

засвідчують, що в іноетнічному середовищі фольклор набуває особливого 

значення у зв’язку з тенденцією до сакралізації власної культури, 

усвідомлення пріоритетності своєї етнічної естетики, канонізації 

запам’ятованих звичаїв та обрядів [302, с. 4]. Отже, акцентується 

збереження позиції чужинності щодо інших етнічних сусідів, максимальне 

забезпечення цілісності фольклорного спадку свого етносу прагнення 

зберегти його автентичність.  

К. Богданов говорить про відсутність гомогенної аудиторії, адже 

функціонування фольклорних жанрів передбачає не просто “фольклорну 

аудиторію”, а і її членування за статево-віковими та професійним ознакам, а 

також за конкретними комунікативними ситуаціями, в яких ці ознаки 

виявляються актуальними. Важливо, що тексти фольклору не лише 

виражають специфіку відповідних ситуацій, а й закріплюють за 

конкретними жанрами конкретну аудиторію і конкретні форми соціальної 
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комунікації [78]. Таким чином, відбувається поділ на Свого і Чужого за 

субкультурною, віковою, статевою, територіальною, етнічною та ін. 

приналежністю.  

На думку Ю. Неклюдова, фольклор сільських спільнот істотно 

відрізняється від фольклору міської вулиці. У селі він охоплює практично 

всю культуру: там і хлібороб, і пастух, і коваль, і сільський батюшка 

послуговуються одними й тими ж традиціями, однією системою обрядів, 

одними текстами. Проте ця теза не зовсім відповідає дійсності, якщо справа 

доходить до міжетнічної взаємодії, коли на перший план виходить саме 

етнічна приналежність і відповідно розставляються акценти. 

Водночас фольклорні твори демонструють взаємообмін між 

традиціями різних народів. Дослідження засвідчують, що у процесі 

міжкультурного діалогу між опонентом та пропонентом відбувається обмін 

текстами Своєї і Чужої культури. Є. Іванова вважає, що в ході діалогу 

потоки текстів змінюють свій напрям; у момент перелому в напрямі потоку 

тексти перекладаються на “свою” мову із “чужої”. Одночасно вони зазнають 

трансформації відповідно до законів культури-реципієнта [185, с. 13]. 

Дослідники міжкультурного полілогу на території Буковини вважають, що в 

умовах полікультурності в регіоні “формується свідомість спільної 

екзистенції та спосіб сприйняття чужого під кутом опозиції свій – інший” 

[59, с. 29]. М. Іщенко, О. П’єцух, досліджуючи культуру як чинник 

міжнаціональної комунікації в процесі глобалізації системи освіти, 

стверджують, що “яскравим прикладом такої інтеракції є підвищення 

інтересу одних культур до особливостей культурного сприйняття 

представниками інших культурних спільнот” [197, с. 4]. За дослідженнями 

І. Павленко, недостатня увага до фольклорних процесів, які відбуваються в 

поліетнічному регіоні, нерівномірність вивчення фольклору різних народів 

спотворює уявлення про характер взаємодії тут різних культур. Дослідниця 

вказує на взаємну міжкультурну рецепцію [302, с. 4]. На наш погляд, 
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толерантне сприйняття іноетнічного компоненту, культурного тексту 

зокрема, сприяє появі Інакшого (не Свого, але вже й не Чужого), 

налагодження фольклорної міжетнічної комунікації та подальшої побудови 

фольклорного міжетнічного полілогу.  

Отже, міжетнічний полілог в аспекті фольклористики пропонуємо 

визначити як процес отримання, сприйняття компонентів іноетнічних 

культури і побуту та ретрансляція переосмисленої інформації уже з позицій 

власної етнокультури. 

Фольклорний текст у зв’язку з його динамікою та усною формою 

трансмісії наділений властивістю модифікуватися. З позицій 

фольклористики ми розглядаємо міжетнічний полілог як процес 

ретрансляції етнічним «Своїм» культурної інформації етнічного «Чужого» 

крізь призму «Своєї» культури. Унаслідок цього «не_Своя» (з об’єктивних 

причин), але вже й не «Чужа» культура стає «Інакшою». 

 

3.1.1. Міжетнічний полілог як форма фольклорної комунікації 

 

Фольклор як комунікативний процес забезпечує трансляцію 

етноважливої інформації за історичною вертикаллю та горизонталлю у 

просторі і часі, що забезпечує необхідність людини у пізнанні світу, 

задовольняє когнітивні потреби окремого етнофора та етнічної спільноти.  

Загалом, якість соціального життя людини має пряму залежність від 

характеру її спілкування з іншими людьми, отримання емоційного 

задоволення від комунікативного процесу.  

Виходячи з концепції Ю. Крістевої про полілог як потребу в обміні 

інформацією, на наш погляд, варто приділити увагу фольклорній 

комунікації взагалі та міжетнічному полілогу як фольклорній комунікації 

зокрема.  
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Ф. Бацевич визначає комунікативний акт у лінгвістиці як інтеракцію, 

процес, що відбувається між адресатом та адресантом на пересіченні осей 

простору і часу, у результаті якого і виникає текст (дискурс) [67, с. 318]. 

Загалом, у лінгвістиці комунікацію визначають як: “1. Один із модусів 

існування мови (поряд з Мовою і Мовленням); 2. Смисловий та ідеально-

змістовий аспект соціальної взаємодії, спілкування; операції з інформацією 

у спілкуванні; складова спілкування поряд з перцепцією та інтеракцією. У 

широкому розумінні – спілкування особистостей за допомогою мовних і 

паралінгвістичних засобів з метою передавання інформації” [67, с. 329]. 

Дослідник наголошує, що сприйняття не є дзеркальним відображенням 

мовленнєвого процесу. Це явище є специфічним і складним, яке передбачає 

комунікантів під час спілкування з використанням мовного декодування 

[67, с. 97-98]. Отже, комунікація є не лише інформаційним аудіообміном, 

процес комунікації задіює надлінгвістичні компоненти.  

Питання фольклору і комунікації, фольклорної комунікації  привертає 

науковий інтерес дослідників. Зокрема, К. Г. Робертс “Будова наративної 

парадигми” (“Texturing the narrative paradigm: Folklore and communication”), 

за редакцією Д. Бен-Амоса та К. С. Голдстейн було опубліковано 

колективну роботу “Фольклор: перфоманс і комунікація” (“Folklore: 

performance and communication”), Л. С. Клевел “Фольклор і комунікація” 

(“Folklore and Communication”), “Антропологія і масова комунікація: синтез 

та симбіоз” (“Anthropology and Mass Communication: Synthesis and 

Symbiosis”) присвятили свої дослідження цій проблематиці, розглядали 

взаємодію та взаємозв’язок фольклору та комунікації. 

В українській науці проблемі фольклорної комунікації присвячені 

наукові дослідження Л. Копаниці “Поетичний текст усній і книжній 

традиції: питання поетики та художньої семантики”, “Літературний твір як 

модель комунікації: історична семантика драматичного панегірика Феофана 

Прокоповича «Володимир»”, О. Івановська “Суб’єктно-образна система 



144 

 

 

 

фольклору: категоріальний аспект”, Л. Омельченко та В. Самохіна 

“Фольклор як символічна взаємодія комунікантів”, О.Гінда “Термін 

фольклор як понятійне та дискусійне поле”, Т. Беценко “Текстово-образна 

універсалія як мовний засіб фольклорної комунікації” та ін, усі дослідження 

засвідчують відмінність фольклорної комунікації та комунікації у 

літературі, мовної комунікації. 

Концепт фольклор як комунікація отримав багато теоретичного та 

методологічного матеріалу з соціолінгвістичної галузі. В основі лежить ідея 

“етнографії комунікації” Д. Хамса, яку він виклав у вступі “У напрямку до 

етнографії комунікації” [20, с. 3]. Т. Беценко зазначає, що обов’язковими 

елементами фольклорного спілкування є сприйняття мовлення і процес 

слухання. Ці два різновиди мовленнєвої діяльності ґрунтуються на вдалому 

використанні мовних знань: володіння мовним кодом, і відповідно – 

інтерпретації отриманого повідомлення. [74, с. 247]. Фольклорний процес 

комунікації відбувається за історичною вертикаллю та за історичною 

горизонталлю, проте важливим компонентом є правильна декодифікація 

фольклорної інформації, правильне трактування та використання.  

Акт комунікації можна тлумачити як адекватну модель будь-якого 

семіотичного акту. Процес обміну інформацією, процес спілкування як 

необхідну умову роботи тексту, середовище, в якому текст “оживає”. 

Цінність будь-якого тексту, в свою чергу визначається його 

інформативністю, характер якої залежить від конкретної функції тексту у 

системі культури [241, с. 298]. Гуманітарні дисципліни послуговуються 

спільним понятійно-термінологічним апаратом, проте часто значення 

термінів і понять е співпадають у різних гуманітарних наукових галузях. 

Зокрема, комунікативний акт у фольклористиці визначають як природна та 

єдина умова маніфестації (відтворення, виконання, викладення), а 

відповідно – і самого існування фольклорного тексту [350]. Важливим 

моментом будь-якої комунікації полягає у розумінні співрозмовниками одне 
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одного, співпадання культурних, етнічних, морально-етичних кодів, вірне 

тлумачення певного культурного тексту, інтерпретація отриманої 

інформації.  

З інтенсивнішим входженням інтернету в життя сучасної людини 

збільшує чисельність аспектів дослідження взаємодії фольклору та 

інтернету. Одним з малодосліджених напрямів називають дослідження, які 

присвячені специфіці фольклорного обміну в мережі інтернет. Зокрема, М. 

Загідулліна вказує на відмінності між лінійною моделлю комунікації Г. 

Лассуелла (яку визнають класичною) та ризоматичною моделлю 

розповсюдження інформації як особливого фону комунікаційного, який і 

забезпечує фольклорність процесу. Дослідниця вказує на таку специфіку 

комунікації в інтернет-просторі як миттєвий відгук і, відповідно, уже не 

може розглядатися у звичних категоріях усне – писемне. На думку 

дослідниці, навіть наявність усіх складових для виникнення комунікації 

фольклорного типу ще не означає, що будь-яка комунікація в таких умовах 

буде породжувати фольклорні артефакти. Дослідниця вказує, що за 

тривалий період існування етносу, поширилися за межами своєї локальності 

і закріпилися в усній передачі від покоління до покоління лише сотні 

фольклорних одиниць (текстів), то можна лише уявити, яку кількість було 

відбраковано в процесі фольклорної комунікації або ж втрачено через якісь 

інші фактори [173, с. 88-95].  

М.Алєксєєвський виділяє такі основні гілки досліджень фольклору в 

Інтернеті: 1) збір, класифікація та аналіз традиційних жанрів з новим 

змістом (казки про комп’ютерників, частівки про сисадмінів, відгуки на 

сучасні події і т. д.); 2) - зосередженість на мережевій комунікації 

програмістів (інтернетників) як представників особливої субкультури; 3) 

дослідження жанрів міського фольклору, який розміщено в мережі 

(наприклад, анекдотів); 4) зосередженість лише на таких формах фольклору, 

які побутують виключно в мережі (наприклад, фотожаби) [52, с. 154-157].  
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У пропонованій роботі ми пропонуємо такий розподіл текстів 

(вербалізованих, аудіальних та інших), які презентують взаємодію 

фольклору та можливостей інтернет-мережі у процесі репрезентації 

фольклорної комунікації:  

1) до першої групи входять тексти традиційного фольклору, які 

презентують фольклорну спадщину етносу (представлені фольклорними 

архівами, оцифрованими фольклорними збірниками, раритетними та 

рідкісними стародруками тощо);  

2) друга група представлена текстами власне інтернет-фольклору 

(новотвори, які тематично пов’язані з інтернетом, візуальні форми 

фольклору, які поза монітором не мають можливості на існування тощо), 

наприклад: інтернет-меми “Уровень владения английским normalno” [397], “- 

Апчхи. / - I don’t understand. / - Apchhi. / Budte zdorovy” [396], “- Zdes trudno 

bez yazika… / - А в Америке плохие дороги? / - Pri chem tut dorogi? / - А при 

чем здесь уазик?” [Додаток Б] і т.д. доволі важко уявити без візуального 

супроводу; 

3) до третьої групи пропонуємо віднести тексти, при створенні яких 

було використано номінування фольклорних жанрів, залучено фольклорні 

персонажі, мотиви, вживаються типові для казок ініціальні і фінальні 

формули тощо (наприклад, “Поймал как-то раз нечаянно старик 

Хоттабыч золотую рыбку. Смотрят друг на друга и молчат – ситуация-

то патовая” [398], “Сказка о спящей красавице наглядно доказывает, что 

всегда найдется тварь, которая тебя разбудит!:)” [399] , “Настроение 

сегодня сказочное. Хочется сегодня послать всех за тридевять земель…” 

[400]  та інші. Цікавими з цієї точки зору є поєднання в одному тексті 

частин двох протилежних за змістовим навантаженням прислів’їв або 

приказок, оскільки у такому випадку отримуємо інтернет-текст зі зміненим 

значенням, проте ці новотвори відображають життєві реалії: “Моє життя 

не схоже на прислів’я «Бережоного й Бог береже». Воно нагадує вислів: 
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«Згоріла хата, гори й сарай»!” [401], “В гостях хорошо, а дома – убери, 

постирай, погладь. Пойду в гости.)” [402], “Это у Шекспира: «быть или не 

быть», а у нас: «Эх! Была – не была»!” [Додаток  В], “Завтра на работу… 

Закодируйте меня от лени и приворожите к труду, а…” [Додаток  Г] та ін. 

У цьому випадку варто оговорити про складнощі у жанровому 

розмежуванні. Наприклад, подібна проблема існує в когнітивному 

літературознавстві. Наприклад, Т. Бовсунівська зосереджує увагу на 

інтертекстуальній властивості жанру, яка стала важливим принципом у 

мистецтві. Найпоширенішою формою трансплантації та оновлення 

жанрових структур є залучення фрагменту жанру в іншому жанрі. Проте 

проблема полягає у труднощах поділу жанрів, принцип підходу до жанрової 

інтертекстуальності [76, с. 42]. 

Фольклорна міжетнічна комунікація відбувається на кількох рівнях: 

на міжособистіному та на рівні етноспільнот. Міжособистісна комунікація в 

ідеалі повинна бути не лише актом обміну інформації, але і засобом 

встановлення довірчих стосунків, розкриття особистості, досягнення 

взаєморозуміння. Міжособистісну взаємодію ще називають діадичною 

комунікацією, головною ознакою якої є спонтанність і неформальна 

природа спілкування, при цьому учасники отримують максимальний 

зворотній зв'язок [81, с. 163]. Для досягнення повноцінного міжетнічного 

полілогу важливе значення має прагнення зрозуміти та пізнати Інакшого, 

міжособистісне порозуміння представників різних етносів. 

Н. Болотнова запропонувала виокремити такі основні функції 

фольклорної комунікації як міжетнічного полілогу: 1) презентативно-

інформаційна (надання культурної інформації про певний етнос, має 

представляти представників цього етносу у необхідному для ситуації 

ракурсі); 2) комунікативна (передача та отримання іноетнічної інформації, 

задоволення інформаційної потреби про етнічного Інакшого); 3) 

етнозахисна (надання відомостей, яка є важливою для збереження цілісності 
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етносу, захисту представників; надання цієї інформації регулюється 

приналежністю до таких категорій: етнічні Свій-Свій, етнічні Свій-Інакший, 

етнічні Свій-Чужий); 4) полікодова (використання мовного та інших кодів, 

які входять до поняття семіотичного коду і розраховані на слухове та зорове 

сприйняття) [82, с. 21];  

До вказаної класифікації основних функцій фольклорної комунікації 

як міжетнічного полілогу пропонуємо виокремити та доповнити функцію – 

інтертекстуальну (використання власне традиційних фольклорних текстів 

для відповідної реакції на події у житті та для створення новотворів), у 

цьому випадку також необхідне співпадання таких категорій як етнічна, 

гендерна, вікова тощо. 

С. Неклюдов вказує на специфіку традиційного фольклору, бо 

передача і збереження фольклорних текстів залежить від безпосереднього 

спілкування людей, тобто – безпосередньо-контактний тип комунікації. 

Головною умовою є – передача і збереження усних текстів без періодичного 

відтворення неможлива; це ж стосується і передачі будь-яких елементів 

традиційної культури (народного танцю, орнаменту, елементів обряду, 

правил етикету тощо). Саме поява писемності породжує принципово інший 

тип культурної комунікації: виникає можливість збереження і передачі 

текстів без їхнього безпосереднього відтворення [294, с. 3-7]. Тобто, маємо 

неопосередкований тип комунікації – відсутній безпосередній контакт між 

виконавцем фольклорного тексту та аудиторією. Хоча, звичайно, тривалий 

час усна форма побутування фольклору і писемність були не настільки тісно 

пов’язані (звичайно, про фольклоризм зараз ми не будемо говорити), саме 

розширення технічних можливостей для комунікації і сприяє змін у 

збереженні та ретрансляції фольклору. 

Ключові поняття виконання та спілкування дають підстави розглядати 

фольклор як вербальну символічну взаємодію людей. Дослідники звертають 

увагу таке спілкування як на пізнавально-виражально-поведінковий акт 
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[296, с. 75].  У процесі такої взаємодії відбувається подальша ретрасляція 

традиційних смислів. С.Неклюдов зазначає, що до поняття “фольклорна 

традиція” входять мінімум чотири аспекти: “субстанційний” (визначається 

змістовими характеристиками – картина світу, концепти, символи, образи), 

“структурний” (морфологічною організацією її текстів), “технологічний” 

(визначається способом комунікації – збереження, передача і відтворення 

повідомлень), “прагматичний” (специфікою їх функціонування) [294]. 

Важливими компонентами фольклорної комунікації є сприйняття, 

декодування, розуміння, інтерпретації, тлумачення, усвідомлення 

отримуваної інформації та відповідної реакції на неї.  

Фольклорна комунікація передбачає спільність або подібність історії 

етносу, мови, культурний код, етнічну складову, гендерні та вікові категорії, 

у сучасних умовах має значення освіта та приналежність до певної 

соціальної категорії, субкультурна приналежність комунікантів. Відмінності 

цих характеристик або ж опозиційність зумовлює непорозуміння, 

несприйняття, відторгнення, сприяє сваркам.  

Як зазначає М. Сердюк, фольклорна комунікація значно відрізняється 

як від практичної комунікації, так і від комунікації у художній літературі: 

вона має колективно-особистісний характер, оскільки поєднує ознаки 

реальної (природної, контактної) та художньої комунікації [325, с. 145-147]. 

Поняття перформансу, на думку Д. Хаймеса, є центральним при вивченні 

фольклору як комунікації. Вивчення перформансу як фольклору може 

розширити виконання наукових та гуманістичних завдань. З одного боку, 

поняття зосереджує увагу на соціальній компетенції, що переходить у 

взаємодію. З іншого боку, фольклор робить помітний внесок у процесі 

дослідження комунікативних актів. У сучасній фольклористиці термін 

перформанс робить посилання до реалізації відомих традиційних 

матеріалів, але наголошує на важливості соціальної дії [20, с. 11-13]. О. 

Смолицька відзначає, що центральною особою перформанса є оповідач, 
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будь-хто з членів колективу, проте завжди виділяються ті, хто вміє е робити 

краще за усіх. Окрім прекрасної пам’яті та достатнього репертуару, 

оповідач повинен мати хист та вміння розповісти анекдот, вибудувати 

потрібну інтонацію анекдоту, особливе акторське вміння “подати” персонаж 

[334]. При розповіді анекдоту, в якому діють представники інших етносів 

обов’язковим є надання вимові специфічного акценту, тобто, на противагу 

казці з акцентом на вигадці, тут маємо акцент на достовірності, реальності 

події, про яку розповідають. Перформансність процесу розповідання 

анекдотів проявляється у залученні слухачів, переході з цієї категорії до 

категорії оповідачів. 

Якщо раніше вагомими моментами для зацікавлення і фіксації 

збирачами фольклорного твору були вікова складова (представники 

старшого покоління – як досвідчені, мудрі) і приналежність носія-етнофора 

до сільської спільноти, то нині отримує вагомість орієнтування у сучасній 

суспільно-політичній ситуації, приналежність до певної субкультури та 

доречне оперування фольклором. Т. Суслова робить висновки, що сучасний 

фольклор є особливим засобом виробництва, передачі, перероблення і 

збереження культурної інформації. Дослідниця вказує на протилежні 

тенденції, з одного боку, він є засобом збереження і розвитку традиційної 

культури, а з іншого, проявляється байдужість до власної країни і навіть 

свідоме відчуження від неї і рідної мови. Дослідниця наголошує на 

підсиленні значення комунікативних повідомлень, гнучкості та мобільності 

соціальних зв’язків завдяки мережевому формату спілкування. За її 

висновками, інтернет дає можливості найшвидшого способу спілкування, 

формує нові інтерактивні комунікації, тобто відбувається “підйом” 

комунікацій засобами традиційних культурних начал [348, с. 126-127]. 

Розгляд та аналіз сучасних творів актуального фольклору засвідчує іншу 

тенденцію, в умовах ведення гібридної війни українські комуніканти 

здійснюють акцент на любові до власної держави та поваги до мови. Саме в 
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цьому аспекті чітко прослідковується поділ на Своїх і Чужих, у цій ситуації 

Інакшість відступає на задній план.  

В аспекті дослідження фольклорного полілогу як комунікації – тобто 

взаємообміну інформацією та подальша ретрасляція уже інформації, 

пропущеної крізь систему власної етнокультури, науковий інтерес 

становлять висновки Т. Белюги. Так, дослідниця трактує освоєння 

інформація як взаємовплив текстових повідомлень через інтертекст. Полілог 

дослідниця розглядає “як своєрідний оркестр, що завдяки різним 

«інструментам» (вербальному, акціональному, музичному, предметному, 

візуальному) витворює цілісний текст [71, с. 133]. Отже, у контексті 

вивчення фольклорної міжетнічної взаємодії полілог – це задоволення 

потреби в отриманні вербалізованої та невербалізованої інформації, 

взаємообмін відомостями для осмислення її з позицій власного культурного 

рівня, життєвого досвіду та подальшого використання або ретрансляції.  

Інтернет-мережа розширює можливості учасників фольклорної 

комунікації, дає можливості для проведення різноаспектних досліджень 

сучасного стану цього процесу. Нині інтенсифікується процес дослідження 

актуального фольклору: інтернет-видання, інтернет-журнали дають змогу 

так само швидко надавати доступ до результатів проведених досліджень, як 

швидко виникають сучасні фольклорні тексти. Зокрема це стосується 

дослідження реакції на актуальні політичні події, що стосуються частини 

мешканців країни. Наприклад, група науковців-фольклористів 

(О. Архипова, Д. Радченко, А Титков) розглянули реакцію в інтернет-

мережі на санкції проти Росії введені низкою західних країн 2014 р. і 

“дзеркальні” санкції на імпорт товарів 2014-2015 рр. Дослідники виділили 

такі основні форми реакції, які умовно визначили як “лоялістська” 

(проявляється у гіпертрофованому звинуваченні на представників 

“ворожого Заходу”), “опозиційний дискурс” (приписують відповідальність 

владі власної країни) і найменша – “зневажлива” (проявляється у жанрі 
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анекдотів). Автори сфокусували увагу на мовленнєвій конструкції, що 

виникає як клішована відповідь на ситуацію з санкціями і будується за 

моделлю “Наша відповідь Х”. Таке кліше демонструє відображення 

політичного протистояння між “своїми” (СРСР, Росією) і “чужими” – 

західними політиками (Чемберленом, Гітлером, Рейганом, Обамою та ін.). 

Дослідники встановили дрейф фольклорної реакції від форм вербального 

позначення і захисту кордонів до текстів і практик, пов’язаних з 

символічною агресією проти опонента. Переважно представлено 

анекдотами, які не містять прямої адресації опоненту та обговорення 

(висміювання, образи) у межах групи “своїх”. Головне завдання текстів – 

проведення кордонів між “своїми” і “чужими”, менше розповсюджено 

тексти і практики, які пов’язані з високим рівнем агресії [61]. На наш 

погляд, це дещо нагадує поведінку казкових персонажів, які намагаються 

вигнати кота з зайчикового будиночка, проте не мають уявлення про 

алгоритм подій, часто дії та вчинки є незрозумілими та дивними для інших, 

викликають відгуки у вигляді висміювання, здивування, хоча можна 

спостерігати і підтримку.  

Внесення фольклору до переліку “зброї” науковці пояснюють 

перевагою сучасного фольклору при розповсюдженні: стереотипні тексти 

легше запам’ятовуються, посилання на авторитет людей, які передають 

текст змушує довіряти змісту, а сміх як реакція тільки збільшує задоволення 

від сприйняття тексту і стимулює до подальшої трансляції та сприяє 

формуванню групової ідентичності. Цікавою функцією є посилання на 

когось іншого, це не ми, просто передаємо чужу інформацію – 

відповідальність за зміст тексту знижується. Дослідниця, розглянувши 

фольклорну реакцію на “справу бібліотекарів”, виділила такі типи 

спонтанної масової реакції: пошук історичних аналогій, які дозволяють 

залучити подію у відповідний негативний понятійний ряд і привернути до 

нього увагу; соціальна практика підтримки; висміювання агресора, події за 
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допомогою анекдотів та демотиваторів.  Досліджуючи фольклорну реакцію, 

О. Архипова вказує на непряму форму протесту (за визначенням 

американського антрополога Дж. Скотта – “зброя слабких”), яка може 

проявлятися у вигляді неявного саботажу, “італійського страйку”, 

розповсюдженні фольклорних текстів, проте з дотриманням однієї умови – 

відсутності прямого протесту [60]. В умовах гібридної війни в українських 

реаліях проявляється така форма протесту, учасників якої назвали “диванні 

війська”, “диванна сотня” – прихильники Євромайдану, які не виходили на 

вуличні протести. Проте все ж не варто недооцінювати внесок цієї категорії 

людей, оскільки своєчасна реакція на події та їх висвітлення у соціальних 

мережах, блогах та ін. має вагоме значення для демонстрації реального 

настрою населення.   

Міжетнічний полілог у фольклорі представлений такими видами 

спілкування, інформація про цей процес закріплюється у творах народної 

прози: 1) міжособистісний рівень (на особистісному рівні спілкування 

відбувається між представниками різних етносів, маємо діаду: Я та 

Інакший), 2) етносубкультурний / етносоціумний рівень (на міжгруповому 

рівні: етнічні Ми та іноетнічні Інакші).  

В. Манакін наголошує на важливості основних принципів комунікації 

представників різних національних культур, оскільки існують відмінності у 

сприйнятті завдання та “надзавдання” комунікації, різниться зчитування 

(декодування, розшифровування) отриманої інформації та передача 

(кодування) отриманої інформації у процесі спілкування. Враховування 

комунікативної специфіки дозволяє запобігти різних ситуативних 

непорозумінь у міжнаціональній комунікації. Розглянувши різні 

комунікативні стилі, представлені опозиційними парами (у цитованій статті 

зосереджено увагу лише на двох дихотоміях: прямий – непрямий стиль, 

деталізований – розгорнутий стиль комунікації), науковець вказує на 

наявності компіляцій цих стилів, проте відзначає домінування якогось 
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певного комунікативного стилю у кожній етнокультурі, мають вагому 

ментальну зумовленість. Навівши низку прикладів, провівши порівняння 

різних національно-етнічно обумовлених комунікативних стилів, автор 

робить висновки про відсутність переваги жодного з розглянутих стилів, що 

зумовлено національними особливостями культурно-історичного розвитку. 

Це надає українцям переваги у спілкуванні та порозуміння з 

представниками інший націй [355, с. 108-113]. У процесі міжетнічного 

спілкування така гнучкість та варіативність стилю спілкування дозволяє 

виходити за межі дихотомії Свій-Чужий (не лише в особистісному 

сприйнятті, а і на рівні іноетнічної культури, релігії, етносу тощо), здатність 

до сприйняття та розуміння специфіки стилю комунікації представника  

іншого етносу є шляхом до розуміння етнічного Інакшого та налагоджувати 

комунікативного діалогу та комунікативного полілогу. 

Отже, дослідження шляхів трансмісії визначають такі, що мають 

внутрішню та зовнішню форми. Так, внутрішньокультурна комунікація 

передбачає взаємодію всередині одного етносу («Свій ↔ Свій») з метою 

передавання інформації про етнічного «Чужого». Когнітивний потенціал 

різних прозових жанрів виявляється неоднаковою мірою. Приміром, казка 

(«Наш Бог і московський Бог»; «Іван і жид»), легенда («Походження хохлів 

і москалів»; «Відкіля Литвини взялися»), переказ («А Кармалюк москалеві 

служити не буде»; «Ходили опришки») містить дидактику взаємодії з 

іноетнічними представниками на мотивному рівні, здебільшого не 

описуючи їхні характеристики; часто оповідна структура залежить від 

індивідуальних конотацій наратора і його особистого досвіду спілкування. 

Паремійний же фонд формує поведінкові стереотипи – настанови щодо 

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

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

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

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

Для досягнення повноцінного міжетнічного полілогу важливе 

значення має прагнення зрозуміти та пізнати «Чужого», міжособистісне 

порозуміння представників різних етносів. У цьому разі актуалізується 

зовнішня форма трансмісії («Свій ↔ Чужий»), яка полягає у пошуку 

подібності та встановленні конвенційності іноетнічних смислів, а відтак – й 

осмисленні розбіжностей, та уможливлює налагодження міжетнічної 

культурної взаємодії.  
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3.2. Дослідження міжетнічного полілогу в українській 

фольклористиці  

 

Міжетнічний полілог в Україні ХІХ ст. не можна охарактеризувати як 

однорідний: міжетнічне спілкування позначене впливом різноманітних 

духовних, культурних, матеріальних та інших чинників. 

Українські фольклористи ХІХ ст. заклали підвалини для дослідження 

міжетнічного полілогу у творах усної народнопоетичної творчості. Так, 

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

іноетнічні представники, здійснювали такі визначні фольклористи, як 

Г. Булашев, В. Гнатюк, М. Драгоманов, П. Ковалко, М. Костомаров, 

П. Куліш, І. Левицький, О. Потебня, І. Франко, П. Чубинський, 

О. Шимченко та багато інших. Їхні праці яскраво репрезентують побудову 

міжетнічного полілогу в тогочасній Україні. 

М. Костомаров у дисертації “Об историческом значении русской 

народной поэзии” в контексті свого дослідження подав схему побудови 

міжетнічного полілогу, який складається з таких діалогів: українець-єврей, 

українець-циган, українець-лях (українці не любили в ляхові не поляка, а 

пана), українець-москаль (попри об’єднання Великої Росії і Малої, їх 

мешканці дивилися один на одного як на особливі народи; скажімо, 

численні українські прислів’я докоряють росіянам тими якостями, якими 

вони і справді різко вирізняються), українець-невірний (татарин і турок в 

українців поєднуються в одному понятті невірного, “бусурмана, бузувіра”) 

[221, с. 99-100]. Цікаво, що дослідник окремо акцентував увагу на 

стратифікації тогочасного українського населення на такі групи: 1) козак, 

2) чумак, 3) бурлака, 4) поселянин. Міжетнічній проблемі на українських 

теренах М. Костомаров присвятив кілька досліджень, зокрема “Дві руські 

народності”, “Иудеям”, “Еще заметка об Иудеях”, “О преподавании на 

народном языке в Южной Руси”, “О русско-польских отношениях” (у 
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післятекстовій примітці видавець вказує, що ця стаття містить програму, 

якої дотримувався М. Костомаров щодо поляків і якої дотримуються 

українці, які живуть у Росії [222, с. 380]), “Последнее слово по вопросу о 

примирении поляков с русскими”, “Малорусское слово” та ін. не менш 

цікаві для науки розвідки. 

Проблемі міжетнічного полілогу на українській землі присвячено 

окремий 7-й том “Трудов этнографическо-статистической экспедиции в 

Западно-русский край. Евреи. Поляки. Племена немалорусского 

происхождения. Малоруссы” П.Чубинського. Фольклорист не оминув 

своєю увагою важливий аспект взаємодії та взаємовпливу духовної і 

матеріальної культури етносів, які мешкали на території України в ХІХ ст. 

На думку О. Івановської, “як предтеча контекстуальної школи у 

фольклористиці, він використав антропологічну методику, досліджуючи 

колективні традиційні знання в соціальному контексті. Учений намагався 

простежити етнічні особливості національних меншин, які проживали на 

території України. У передмові до IV тому “Трудов..” упорядник зазначив 

потребу вивчення єврейської спільноти, підкреслив головні ментальні риси 

нації, простежив культурні взаємовпливи. Також предметом вивчення стали 

польські, чеські, молдавські, татарські, караїмські, циганські, вірменські й 

російські меншини” [192, с. 21]. Здійснюючи статистично-етнографічне 

дослідження населення території Південно-західного краю, який був 

представлений різними етносами, П. Чубинський указував на культурний 

діалог та полілог: взаємодіючи між собою протягом тривалого часу, навіть 

намагаючись обмежити доступ та вплив іноетнічних чинників (наприклад, 

представники польської шляхти, єврейське населення), усе ж етнокультури 

цієї території отримували нові культурні елементи від етносусідів. 

П. Чубинський визначив основні етноконсолідаційні чинники: релігія, 

освіта, етнічна ендогамія, етносвітогляд, етносимволи та етностереотипи. Ці 
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висновки фольклориста кінця ХІХ ст. ідентичні з науковими висновками 

дослідників ХХ-ХХІ ст. (А. Налчаджян, Р. Кирчів та ін.).  

У контексті дослідженні міжетнічного полілогу доречно згадати ідею 

Л. Гумільова про існування спеціального механізму здійснення міжетнічної 

взаємодії – компліментарності. На його думку, за допомогою цього 

механізму відбувається взаємодія як етнічних груп, так і окремих їх 

представників. Дослідник визначає такі різновиди компліментарності: 

позитивна, негативна і нейтральна. Позитивна компліментарність, за 

визначенням Л. Гумільова, – це симпатія без спроб змінити структуру 

партнера комунікації. Інший сприймається таким, яким він є, унаслідок чого 

можливі симбіози та корпорації [279, с. 87]. Хоч у дослідженні 

П. Чубинського цей термін і не вживається (оскільки введений до наукового 

обігу пізніше), проте чітко розрізняються різновиди побудови та 

налагодження міжетнічного діалогу, який потім переростає в міжетнічний 

полілог. За дослідженнями П. Чубинського, позитивна компліментарність 

(або ж позитивна ідентифікація з іншим етносом) відбувається в рамках 

міжетнічного спілкування та взаємодії за схемами українці-росіяни, 

українці-чехи, українці-молдовани, українці-мазури. 

Росіяни цього краю, згідно зі статистичною таблицею, посідають 

третє місце за кількістю народонаселення. Найбільше старообрядців, які 

зберегли традиційний устрій життя, проте в побутовому плані та в мові 

демонструють ознаки асиміляції з місцевим населенням. Важлива риса – 

відсутність релігійного фанатизму у старообрядців, відсутність прагнення 

вплинути на українців. Представники “розкольників” беруть шлюб з 

українцями і, що важливо, дітей від таких шлюбів виховують згідно із 

православними традиціями [372, с. 292]. У чехів-переселенців 

П. Чубинський відзначив відкритість до діалогу з українським населенням; 

за спостереженнями дослідника, вони підтримують добросусідські стосунки 

й навіть об’єднуються з місцевим населенням на релігійному ґрунті [372, с. 



159 

 

 

 

309]. Міжетнічні зв’язки українців із молдованами сприяли взаємовпливу: 

зберігши знання своєї мови, переселенці вивчили українську, засвоїли 

місцевий устрій життя, натомість дещо вплинули на матеріально-побутову 

культуру українців. Мазури (мешканці польської південно-східної області 

Мазурії) зберегли вірність етнорелігії, не втратили своєї мови, та все ж у у 

їхньому побуті відчутний український вплив: вони знають як свій фольклор, 

так й місцевий (“хотя не забыли своих песен, но поют и малорусские” [372, 

с. 316-317]), в одязі віддають превагу українському вбранню, що вказує на 

часткову асиміляцію на побутовому рівні і, відповідно, сприйняття 

іноетнічного компоненту. 

Негативна компліментарність, за Л. Гумільовим, означає антипатію, 

яка поєднується зі спробами змінити іншого або знищити його. Очевидно, 

що за таких взаємовідносин спостерігається таке психологічне явище як 

негативна ідентифікація [279, с. 87-88]. У дослідженні П. Чубинського це 

явище продемонстроване на рівні стосунків українців і євреїв, українців і 

поляків, росіян і поляків. 

Яскравим прикладом негативної компліментарності на досліджуваній 

території ХІХ ст. слугує позиція німецького населення (переважно це 

колоністи). Вони становлять своєрідну status in statu: ні в культурному, ні в 

побутовому плані спілкування не відбувається. П. Чубинський зазначає, що 

вони “большею частию находятся во вражде” з українцями, більше того, 

часто поводяться відверто вороже і “к сожалению, их нельзя не считать 

узурпаторами” [372, с. 300]. Відмежовуючись від місцевого населення у 

своєму побуті, німці також докладають зусилля для збереження власної 

етнокультури та етнорелігії: відкривають школи, облаштовують молитовні 

будинки, навіть юридичні суперечки з місцевим населенням вирішують за 

допомогою диппредставництв.  

П. Чубинський указував, що характеристика етнографічних рис 

польського населення – досить складне й делікатне завдання, насамперед 
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тому, що на цій території польське суспільство регіону було представлене 

переважно привілейованим станом, а описати освічену спільноту набагато 

важче, аніж народну масу. Спочатку домінування поляків на досліджуваній 

території сприяло тому, що польська стала не лише офіційною мовою, а й 

навіть отримала громадянство в середовищі єдиного у краї інтелігентного 

стану – у православного духовенства на Волині та Поділлі. Говорити в 

таких сім’ях польською мовою вважалося вимогою пристойності [372, с. 

224-227]. Неприйняття простим українським населенням польського 

елемента зумовлене конкретними історичними подіями: сепаратистськими 

настроями серед польської шляхти, нищенням православ’я і католицькою 

пропагандою, привілейованістю поляків.  

Водночас П. Чубинський наводить позитивні результати міжетнічного 

діалогу українців і поляків. Наприклад, наслідком цього процесу можна 

назвати формування демократичного руху в польському суспільстві 

Південно-Західного краю – балагульщини й козакофільства. Козакофільство 

з часом трансформувалося в так звану хлопоманію, адепти якої всіляко 

виражали свою демократичність: із повагою ставилися до простого 

населення, поважали його мову, турбувалися про освіту рідною мовою. 

Одночасно з польською хлопоманією розвинулося українофільство. 

Українофіли прагнули розвитку української літератури і книговидавництва, 

що мало в результаті сприяти поширенню знань серед простого народу [372, 

с. 248]. Основна відмінність між цими рухами полягала в небажанні 

українофілів відмежуватися від Росії, натомість польські хлопомани 

прагнули об’єднання України з Польщею. Отже, цей рівень стосунків 

демонструє зміщення спілкування з позиції негативної компліментарності у 

бік позитивної. 

Іншим прикладом негативної компліментарності в дослідженні 

П. Чубинського слугують взаємини українців і євреїв. Особливе положення 

єврейського населення (status in statu) П. Чубинський пояснював 
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гнобленням, зневагою з боку влади, обмеженням професійно-економічної 

діяльності та території їхнього мешкання (заборона селитися в містах, мати 

землю тощо), що, відповідно, зумовлювало специфічне ставлення до них 

іноетнічних сусідів. Ці та інші чинники сприяли загостренню не найкращих 

рис – схильність до шахрайства, улесливість, прагнення легкої наживи тощо 

характеризують євреїв – мешканців України тієї доби. Сприймаючи себе 

чужинцями, євреї завжди намагалися отримати вигоду; уникаючи відкритої 

боротьби, користувалися єдиною доступною їм зброєю – вивчали слабкі 

сторони соціального й економічного розвитку місцевого населення й 

використовували їх задля свого збагачення [372, с. 9]. Для налагодження 

міжетнічного полілогу між євреями та іншими етносами, які живуть на 

одній території, науковець пропонував проводити відповідну роботу й 

коригувати кількісний склад євреїв, що мало дати їм змогу злитися з іншим 

населенням у сфері суспільного життя [372, с. 6]. Щодо побуту 

П. Чубинський зазначає: “в домашней утвари евреев заключается некоторая, 

неизвестная соответственному классу великороссов и малороссов, 

комфортабельность” [372, с. 23], – що, своєю чергою, теж мало вплив на 

сприйняття етносусідів. Скажімо, хатню роботу перекладали на наймичку-

християнку. У цьому зв’язку П. Чубинський указує на прикметну рису: 

євреям обох статей притаманна відраза до фізичної праці. На їхню думку, це 

справа мужика, якого можна найняти за гроші, а євреї, як розумніші, 

зуміють заробити іншим шляхом [372, с. 98-99].  

Звичайно, процес сприйняття цілого етносу представниками іншого 

можна пояснити з позиції “теорії прикріплення ярликів” Г. Беккера, згідно з 

якою люди оцінюють інших людей як відмінних від них і менш цінних 

істот. Люди вигадують ярлики й по-особливому ставляться до тих, за ким ці 

стереотипи закріплюються [279, с. 195]. Відповідно, у спілкуванні з євреями 

в українців виринав лише один образ – визискувача, поплічника багатія. 

Одним з важливих чинників ворожого ставлення українських селян до 
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євреїв П. Чубинський називав те, що “гонимый еврей действовал вместе с 

паном по отношению к крестьянину” [372, с. 7]. Водночас П. Чубинський 

наводить і ступені стратифікації єврейства цього краю: 1) у соціальному 

плані вони поділяються на шість класів – багачі, освічені, торговці, 

ремісники, бідні євреї, що працюють, пласт населення, який живе за чужий 

рахунок); 2) у релігійному плані – на фанатично-ортодоксальних, помірно-

ортодоксальних і євреїв-прогресистів.  

Таким чином, дослідник указує на внутрішньоетнічну Інакшість 

євреїв, яка виявляється у двох важливих життєвих критеріях. Звичайно, не 

можна ототожнювати відмежовування німців і прагнення зберегти свою 

етнокультуру євреїв. Наприклад, кожен хоча б трішки розвинений єврей, 

окрім своєї мови, читав і писав однією з мов тієї місцевості, де він жив і де 

йому доводилося мати справу з людьми, які його не розуміють: українською 

– у так званій Малоросії, Південно-Західному та Новоросійському регіонах, 

жмудською – у Литві, німецькою – у Курляндії та в Бердичеві, де третина 

євреїв користується цією мовою. В Одесі євреї говорили трьома-чотирма 

мовами, і більша частина писали ними. Російську мову знали освіченіші 

євреї, утім євреї середнього рівня освіти також говорили російською, хоч і 

спотворювали її [372, с. 20-21].  

У народному світогляді конфесійна ознака часто слугує маркером 

етнічної приналежності, а релігійна свідомість перекриває етнічну 

свідомість [69]. П. Чубинський зазначав, що на досліджуваній території 

поняття “католик” і “поляк” часто ототожнювалися, хоча, звичайно, 

польське населення становило меншість [372, с. 275]. За уявленнями як 

поляків та їх духовенства, так і українського народу, католицизм у 

Південно-Західному краї був панською релігією, а ксьондз – священиком 

шляхти. Місцеве польське прислів’я твердило: “Поп – холоп, а ксьондз – 

каплан шляхетних”. Поляки завжди називали православ’я хлопською вірою 
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(chłopska wiara); народ вважав православ’я “благочестям”, а також “вірою 

мирян”; католицизм – “лядською вірою, панською вірою” [372, с. 229]. 

Дослідження П. Чубинського показує, що дрібна католицька шляхта, 

хоч і дотримувалась установлених релігійних обрядів, усе ж була пройнята 

тим же світосприйняттям, що й українці-селяни. За походженням це була 

частково малоросійська, частково польська шляхта, проте вони 

“омалоруссились” [372, с. 236]. Селяни-католики теж не характеризувалися 

однорідністю: частина з них були асимільовані з українським етносом 

мазури, більшість становили малоруси-українці, які прийняли католицтво 

під тиском унії. 

Велике значення в житті євреїв мала релігія і служителі культу. Кагал 

докладав зусиль до відмежовування та ізоляції єврейського суспільства від 

будь-яких, навіть і сприятливих, впливів чужого для нього правління й 

середовища, щоб зберегти національність, релігійні вірування і надії євреїв; 

турбувався про матеріальний добробут як усієї спільноти, так і кожного її 

члена [372, с. 100-101]. Попри чималу кількість шлюбних заборон [372, с. 

122-123], головним було дотримання етнічної ендогамії (шлюб лише 

всередині етнічної групи). Про представників таких етносів, як караїми, 

татари, цигани, у “Трудах…” подано лише статистичні дані. Щодо вірменів 

наведено дані про релігійну приналежність: більшість із них католики, 

проте вони зазнали значного впливу поляків і “ ополячились” [372, с. 319].  

Важлива в дослідженні П. Чубинського спроба науково осмислити 

причини антагонізму між росіянами та поляками на цій території. Серед 

основних чинників – національна замкнутість, псевдоімідж виняткового 

положення поляків серед інших етносів, іноетнічна нетерпимість і 

патологічне самообожнення тощо. Проте серед прогресивних сил Польщі в 

той час почало зароджуватися бажання налагодити діалог з Росією, полілог 

“с славянским миром” [372, с. 273]. Реалії сьогодення демонструють 

хибність цього прагнення і небажання російським населенням і владою 
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усвідомити етнічну Інакшість, право іншого етносу на свій власний шлях 

розвитку. 

Досліджуючи українське населення, П. Чубинський “докладно, на 

високому фаховому рівні описав характерні особливості українського 

народу, його відмінності на різних теренах, стосунки з іншими народами. 

Хоча дослідження проводилися переважно в етнографічному плані (це, до 

речі, передбачалося програмою, і основна увага була звернена на звичаї, 

обряди, пісні, вірування, моральні якості, житло, будівлі, знаряддя праці, 

одяг, їжу, говірки тощо), проте головні наукові узагальнення були зроблені 

із врахуванням природних умов і топографічних особливостей різних 

місцевостей, впливу історичних чинників, сусідства з іншими народами” 

[276]. Дослідник наголосив на тих рисах характеру українця, завдяки яким 

той “отстоял свою религию, свою народность, свою речь” [372, с. 348]. Саме 

прагнення інших етносів заволодіти територією України, поневолити 

місцеве населення сприяло внутрішньоетнічній консолідації, об’єднанню 

задля збереження народу та віри. На жаль, пізніше панівні класи 

“ополячились, приняли польскую цивилизацию, как аристократическую” 

[372, с. 349]. П. Чубинський доходить висновків про етнічні відмінності, 

національну Інакшість, яку найяскравіше засвідчує діалектичне розмаїття 

мови та відмінності в побуті українців різних регіонів. 

Висновки науковця демонструють, що міжетнічний полілог в Україні 

ХІХ ст. характеризується неоднорідністю: на міжетнічне спілкування мали 

вплив різноманітні як духовні (релігійні, культурні, соціальні), так і 

матеріальні (побутові, географічні тощо) чинники. Наукова розвідка 

П. Чубинського не втратила своєї актуальності й може сприяти формуванню 

міжетнічного полілогу в сучасних умовах. Насамперед важливе толерантне 

сприйняття представниками українського етносу етнічної Інакшості, 

відсутність прагнення змінити етносусіда. 
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Основні погляди Олени Пчілки на проблему етносів в українському 

фольклорі вміщено в розвідці “Очерки национальных типов в украинской 

народной словесности. (Черты типа еврейского)” [212, с. 667-672], 

опублікованій під псевдонімом П. Ковалко. Розвідка супроводжується 

короткою, але змістовною передмовою укладачки, в якій вона зазначає: “не 

одни лишь, более или менее развитые в подробностях, целые рассказы, 

песни, но также мелкие прибаутки, пословицы и пр., которые, не обладая 

распространенной формой, как известно, дают тем не менее, в виде 

конкретных образов, очень рельефные изображения” [212, с. 668]. Авторка 

подала п’ятнадцять прислів’їв, чотири приповідки, три прикмети, пояснення 

двох назв польової квітки та мурашок і чотири тексти “комічних оповідей” 

(за визначенням П. Ковалко). У передмові дослідниця зазначила, що в 

українській народній словесності зафіксовані типи найближчих 

національностей, з якими життя зводило український народ. Важливим 

вважаємо висновок дослідниці про відсутність в українців суб’єктивного 

ставлення до національностей, описаних у фольклорі. У характеристиці, яку 

українці дають представникам інших етносів, домінує відомий український 

гумор, відсутня надмірна фантастичність; лише незначна вигадливість, 

доречна в художніх творах, застосовується для яскравішого увиразнення 

прикметних рис. “Розвідка мала стати першою в серії статей про 

особливості відображення різних етнотипів в українській словесності, однак 

з невідомих причин вони так і не з’явилися друком. Олена Пчілка слушно 

зауважила відсутність крайнього суб’єктивізму в зображенні представників 

єврейства в українському фольклорі, хоча народ у своїй творчості й 

акцентує на таких рисах характеру євреїв, як жадібність, боягузтво, хитрість 

тощо. Ця фольклористична студія дала поштовх подальшому науковому 

вивченню інонаціональних образів в українській словесності” [212, с. 6-7].  

Етнічний поляк Тадей Рильський належав до когорти сподвижників-

інтелектуалів, які своїми новаторськими поглядами, крамольними 
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твердженнями про рівність порушували спокій панівної верхівки, більшість 

якої становила шляхта. Т. Рильський був членом гуртка хлопоманів. 

В. Шпак, зокрема, вважає надзвичайною мужністю висновок, якого 

Т. Рильський дійшов іще за часів навчання в київському Університеті 

св. Володимира: “Ми не можемо лишатись колоністами, якщо хочемо бути 

корисними народові” [383].  

Після подій 1830 р. почалося поступове витіснення польського 

елемента з українських теренів, зокрема, було введено підпорядкування всіх 

адміністративних структур центру Імперії, внесено зміни до прав та 

обов’язків шляхти; виховання молоді віддали російським педагогам, 

знищили значну частину монастирів, які були центрами пропаганди 

католицької віри. І найголовніше – було видано закон, який зобов’язував 

виховувати дітей відповідно до православ’я, якщо один із батьків 

сповідував православ’я. Цей закон став вагомою перепоною для поширення 

у краї католицтва, а водночас і польської національності, і зумовив реакцію 

серед католицького духовенства та дворянства. У вищому стані повністю 

припинилося укладання шлюбних союзів католиків із православними, а в 

нижчих вони почали зустрічати протидію з боку ксьондзів [371, с. 225-227]. 

Тож цілком зрозуміло, що одруження 1878 р. Тадея 

Розеславовича Рильського з неписьменною селянською дівчиною Меланією 

Чуприною (у майбутньому – матір’ю Максима Рильського) не могло не 

викликати осуду та нерозуміння місцевої шляхти.  

Т. Рильський підготував і видрукував низку наукових розвідок. Його 

позитивна компліментарність як етнічного поляка щодо українського етносу 

дає підстави говорити, що дослідження українського народного світогляду 

він провадив не з позиції “свій-чужий”, а з позиції “свій-інакший”. Наукову 

цінність для дослідження міжетнічного полілогу, а саме етноконфесійної 

взаємодії, у його фольклористичній спадщині має розвідка “К изучению 

украинского народного мировоззрения”, над якою він працював протягом 



167 

 

 

 

тридцяти років. Фольклорист, зокрема, указував на схильність людей “до 

шаблонних узагальнень, що ускладнює наукове об’єктивне вивчення” [321, 

с. 26]. За його спостереженнями, люди прагнуть стереотипізувати все 

навколо: “Якщо відбулося явище, яке ми називаємо епохою, і якщо нам 

надана загальна характеристика цього явища – і ми уже схильні бачити у 

наступному періоді суспільного життя безперечне, усепоглинаюче 

підпорядкування цього життя саме цьому направленню” [321, с. 26]. 

Дослідник зазначав, що реальне життя набагато складніше, менш 

прямолінійне; ті або ті поняття ніколи не охоплюють повністю суспільне 

життя, нові не усувають одразу давні; їх взаємодія, а також вплив сторонніх 

причин зумовлюють різні життєві модифікації. Отже, не дивно, що й у 

поняттях народної маси, пов’язаних із релігійним світоглядом, зустрічаємо 

нашарування різних історичних періодів, зміни, які з’явилися під впливом 

загальної складної течії життя; не дивно, що в легенді іноді натрапляємо на 

відголоски давно минулого, прямої боротьби одного світогляду з іншим, не 

говорячи вже про невідомо як пов’язані окремі уявлення, які виникли часто 

з дуже неоднорідних джерел. На думку Т. Рильського, народні 

узагальнення, що прагнуть пояснити життєві явища, не стільки 

відрізняються від наукових понять, скільки становлять собою їх окремий 

вид: різниця між ними полягає лише у ступені досконалості методичних 

прийомів, за допомогою яких вони отримані. Придатність того чи того 

узагальнення залежить зовсім не від того, як воно діє на нашу вразливість, 

яка утворилася під впливом попередніх спостережень та узагальнень, а 

лише від того, наскільки воно узгоджується з фактами, що лежать в його 

основі; саме по собі, für sich und an sich, воно не має жодної печаті 

придатності або непридатності [321, с. 26-27]. 

На думку Л. Дунаєвської, особливим моралізаторським статусом 

наділено апокрифічну легенду, яка “розчинила” у народній традиції 

інорідний персонажний склад, наділила героїв аломотивним змістом, 
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близьким народові [167, с. 60]. Українська народна проза, зокрема 

апокрифічна легенда, зародилася в період інтенсивного впровадження 

християнства, асимілювавшись із місцевими народними оповідальними 

традиціями. Саме тому в українському фольклорі спостерігається деякий 

дуалізм – поєднання язичницького і біблійно-міфологічного: нові святі хоч і 

заступили старих, але мають у своїй основі дохристиянську сутність, що 

відображено в полісемантизмі образів апокрифічних легенд. Дж. Фрезер у 

праці “Фольклор у Старому Заповіті” глибоко розкрив фольклорне 

походження сюжетів, мотивів, образів християнської літератури. 

Апокрифічна легенда на національному ґрунті зробила “подвійний виток” – 

від народної східної культури прийшла в народну культуру інших етносів. 

Т. Рильський у своїй розвідці навів приклади легенд, які демонструють 

“свідчення про збереження у народній легенді відголосків дуже далекої 

давнини. У народних масах немає жодного сумніву у тому, що ця легенда 

належить повністю християнству, але все ж вона зберегла і перекази, 

подібним до цитованих, і приписує велике значення т. з. надприродним 

силам, які стоять поза християнським світоглядом” [321, с. 27]. Тож не 

дивно, що у фольклорі, світосприйнятті українських селян помітні 

рудименти давнього язичницького начала. Важливі висновки сформулював 

Т. Рильський і в етнопсихологічному напрямі, зокрема вказав на 

стереотипне сприйняття представників того чи того етносу, іншого 

віросповідання, громадян чужої країни тощо. 

У передмові до надісланих І. Беньковським двох коротких розповідей 

(надруковані в “Киевской старине” за 1890 р. під назвою “З народних 

оповідань, які характеризують національні типи” (“Из народных рассказов, 

характеризующих национальные типы”) редактор зазначив, що українські 

народні твори часто містять характеристику національних типів. Цікаво, що 

свій етнос завжди характеризується як домінантний, вищий від інших 

етносів як за розумовим розвитком, так і за моральними якостями. Проте 
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часто прагнення пожартувати та піддати самокритиці змушує відійти від 

цієї норми і подати свій тип у гумористичному ракурсі [72, с. 324]. У 

передмові наведено паралелі зі збірником М. Драгоманова “Українські 

народні легенди та оповіді”. Тексти презентують народне тлумачення 

визначених Богом доль для різних народів і створення деяких народів 

(ляхів, німців, жидів та мужиків-українців). Цікаво, що акцент на окремому 

створені саме мужиків (тобто простих людей) знаходимо і в записах 

П.Іванова, здійснених на Слобожанщині. 

У процесі дослідження міжетнічного полілогу в народній прозі 

України ХІХ ст. заслуговує на увагу збірка Опанаса Шимченка “Українські 

людські вигадки” (1895). Матеріали, які ввійшли до збірки, він розподілив 

так: 1) про «руських» (про росіян) – десять текстів, 2) про «жидів» – три, 

3) про циганів – сімнадцять, 4) про панів – чотири, 5) про москалів – два 

тексти, 6) про птахів і звірів, з яких досліджуваної нами теми стосуються 

три розділи. Крім того, упорядник здійснив невелику спробу систематизації 

матеріалів. Фольклорні тексти, в яких фігурують представники інших 

етносів (якщо укладач насмілювався їх розміщувати у збірнику), він 

розташовував переважно поряд із соціально-побутовими казками 

(побрехеньками, вигадками та ін.). Загалом відсутність класифікації 

емпіричного матеріалу для фольклористики ХІХ ст. була болючою 

проблемою. Це ж стосується й фольклорних текстів, які репрезентують 

міжетнічний полілог. Проте деякі спроби систематизації наявного матеріалу 

все ж здійснювалися. У передмові О. Шимченко найпильнішу увагу звернув 

на тексти, в яких фігурують росіяни, намагаючись визначити їх відмінності 

від українців: “Українці, як бачимо з їх вигадок, вважають руських за народ 

окремий, котрий приходить на Вкраїну тілько на заробітки або й 

так…“блукати і тиняти ся”, а потім вертаєть ся в свою Русею і оповідує про 

українські дива” [382, с. 2]. Першою характерною рисою на основі 

кмітливих спостережень українців дослідник називає наявність інстинкту 
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підпорядкування, потребу в обов’язковій присутності старшого в росіян: 

“Все буде так, як скаже Іванька старшóй” [382, с. 2]. Для волелюбного 

українця це неприйнятно, бо “нї за що пригнічує поодинокого чоловіка” [382, 

с. 2]. Друга відмінна риса, осміяна у вигадках, – це невміння захожих 

росіян-робітників працювати коло землі. Упорядник пояснює це тим, що, 

сподіваючись на легкий заробіток, ремісники, малярі та інші неземлеробські 

фахівці кидали своє ремесло і йшли “нагарбати грошей”, поки російський 

“пахарь” також важко працював на ниві. Наступною рисою він наводить 

нетямущість росіян щодо господарства, які “не вміють собі й їсти наварити” 

[382, с. 3]. Також О. Шимченко виокремлює фольклорні тексти про 

релігійне життя росіян, які засвідчують поширення серед росіян 

Чернігівщини сектанства. Тут зображено попа, котрий править службу в 

личаках, і росіянина, який украв ритуальні атрибути в українській церкві. 

Водночас О. Шимченко завважує, що зафіксовані фольклорні “вигадки” 

“политі веселим сьміхом, і скрізь тут чимало сатири. Однак в сатирі не 

можемо знайти нїякої злоби. Се не злий сьміх, а весела усмішка” [382, с. 1]. 

Загалом варто зазначити, що етноконфесійний аспект, увиразнений у праці 

О. Шимченка, належить до основних чинників етнічної самоідентифікації.  

Значний внесок у вивчення міжетнічного полілогу зробив Г. Булашев. 

У його відомій праці “Український народ у своїх легендах, релігійних 

поглядах та віруваннях” окремим розділом стало дослідження “Українські 

легенди про походження та характерні особливості деяких народностей”. 

Залучивши фольклорні тексти в записах І. Беньковського, П. Куліша, 

П. Чубинського, П. Іванова та ін., дослідник спробував узагальнити 

фольклорні відомості про особливості міжетнічного спілкування. Влучні 

характеристики представників інших національностей, на думку 

Г. Булашева, свідчать про спостережливість і дотепність народу та 

позбавлені будь-якої упередженості. За його спостереженнями, у 

фольклорних текстах (легендах та “побрехеньках”) найчастіше 
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функціонують представники тих народностей, які співмешкають на 

території України: хохли, кацапи (або ж москалі), поляки (ляхи), татари, 

євреї (жиди), німці та цигани. Важливо, що “не жаліє український народ і 

себе в цих легендах, а іноді навіть згущає барви, вказуючи на різні свої 

недоліки” [86, с. 146].  

У передмові дослідник зазначає специфічне сприйняття російським 

суспільством образу українця, який створено штучно: “безперечно 

талановитий український народ не є для нього тільки веселим оповідачем 

сміховинних сцен з малоросійського побуту, одягненим у вишиванку з 

довгим яскравим систьобом, у широкі шаровари, заткані за халяви, та у 

високу смушеву шапку? Чи знає воно його поза театральним коном у 

жанрових п’єсах з того ж малоросійського побуту, оскільки декілька 

створених «ідейних» п’єс останнього часу не дійшли ще до великих міст 

Великоросії?.. Є сумнів, що на поставлені питання доведеться дати 

негативні відповіді” [86, с. 20-21]. Так само і в сучасних умовах у свідомості 

росіян закріплено стереотип такого собі хАхла-салоїда, який повністю 

залежить від російського газу, прагне отримати певні зиски і від Європи, 

вбирається у вишиванку, шаровари і не хоче говорити російською мовою та 

ін.  

Роль Галичини з другої половини ХІХ ст. в історії української 

культури загалом та української фольклористики зокрема, була надзвичайно 

вагомою. Фольклорно-етнографічна діяльність науковців є яскравим 

свідченням цього процесу.  

Проблема відображення різних етносів у фольклорі наприкінці ХІХ – 

на початку ХХ ст. цікавила В. Гнатюка, про що свідчать його статті “Казки, 

байки, оповідання про історичні особи, анекдоти” (1898) і “Зносини 

Українців із Сербами” (1906). Фольклорист часто порушував і національне 

питання, якому він присвятив праці “Словаки чи Русини?” (1901), “Из 

украинских провинций Венгрии” (1906) та ін. Фольклористичні 
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дослідження В. Гнатюка розв’язують, зокрема, питання етнічної 

приналежності русинів. Фольклорист вказує на відсутність окремих 

збірників анекдотів, на той час було видано окремим виданням лише збірка 

Б. Грінченка “Веселий оповідач” (Чернігів, 1898). Науковець відзначає 

недостаню наукову увагу до цього фольклорного жанру, вказуючи на 

вагомість наукових розвідок М. Драгоманова “Турецькі анекдоти в 

українській словесності” (Київ, 1886), А. Пельтцер “Проісхожденіе 

Анекдотовъ въ русской народной словесности” (Харків, 1899), М. Сумцов 

“Разыскания въ области анекдотической литературы. Анекдоты о глупцахъ” 

(Харків, 1898). При цьому В. Гнатюк відзначає відсутність окремих 

фольклорних збірок та фольклористичних досліджень анекдотів і в інших 

слов’янських народів. 

І. Франко як фольклорист перебував в авангарді наукової думки кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. Складно знайти галузь фольклористики, яку б 

дослідник обійшов своєю увагою. Він автор багатьох фольклористичних 

досліджень, рецензій та відгуків на публікації. Погляди науковця не 

вміщались у рамки радянської ідеології, тому існує частина його доробку, 

яка тривалий час була прихована не лише від широкого загалу, а й від 

наукових кіл. Проте сучасні науковці здійснюють важливу роботу з метою 

продемонструвати науковий доробок визначного науковця в усьому 

розмаїтті. Упорядкування “Зібрання творів у 50 томах” І. Франка, 

започатковане за радянських часів, у незалежній Україні було доповнене 

додатковими томами, до яких ввійшла значна кількість маловідомих праць, 

зокрема фольклористичних. У фольклористиці складно віднайти галузь, в 

якій би дослідник не проявив себе. Він автор численних фольклористичних 

досліджень, наукових рецензій та відгуків на публікації. Його перші кроки 

як фольклориста та етнографа припадають на кінець 70-х рр. ХІХ ст. У коло 

його наукових інтересів входили майже всі жанри української народної 

словесності – пісні, оповідання, казки, загадки, прислів’я, приказки, 
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забобони тощо. В історії української фольклористики І. Франко відомий як 

збирач, видавець, популяризатор і дослідник народних казок. 

Першочерговим у дослідженні народної прози, народної казки зокрема, І. 

Франко вважав розробку питання класифікації зафіксованого матеріалу. Він 

одним з перших здійснює спробу класифікації казок. У передмові до 

«Галицьких народних казок» О. Роздольського (зібрані в с. Берліні, 

Бродського повіту) увесь масив народної прози він поділив на сім 

літературних форм. Дослідник виділив: 1) казку, 2) легенду, 3) новелу, 4) 

фацецію (анекдот), 5) оповідь міфічну, 6) оповідь про події та місцевості 

історичні, 7) байки звірячі, притчі і апологи.  Велику увагу І. Франко 

приділяв національному питанню, проблемі національної ідентичності, 

формуванню міжетнічних стосунків. Це засвідчено в нотатках “Ukraina 

irredenta” (журнал “Житє і слово”, 1895), об’єднаних однією темою, у 

працях “Між своїми. Епізод із взаємин між галичанами й українцями” 

(“Житє і слово”, 1896-1897; “Молода Україна”, 1910), “Двоязичність і 

дволичність” (1905) та ін. Зіновія Франко в передмові до “Мозаїки із творів, 

що не ввійшли до Зібрання творів у 50 томах” І. Франка вказує на неповну 

репрезентацію єврейської тематики у 50-томному виданні, хоча “вона 

висвітлена різнобічно і представлена різножанровою продукцією”. На її 

думку, більшість творів, які не потрапили до академічного видання, “в тій 

чи іншій мірі і досі не втратили своєї актуальності, а в епоху привселюддя 

набрали ще й особливого звучання, бо багато в чому перегукуються з тими 

проблемами, що вимагають свого нового розв’язання” [358]. Тривалий час 

табуйованою була проблема “Іван Франко і євреї”, вивчення якої допоможе 

заповнити ще одну “білу (насправді – чорну) пляму” [191] в українській 

науці: про це праці “Семітизм і антисемітизм у Галичині” (1887), рецензія 

“Państwo żydowskie” (“Tydzień”, 1914), “Жидівська війна” (1892) та ін. 

Загалом діяльність Івана Франка та його наукова спадщина демонструють 

творчий геній, він перебував в авангарді наукової думки кінця ХІХ – 
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початку ХХ ст., і нині його наукові висновки не втратили актуальності, 

залучення архівних матеріалів, які були заборонено для ознайомлення 

широкого загалу, засвідчують глибину наукових висновків дослідника.  

Проте ХХ століття внесло свої корективи в наукові погляди. З позицій 

концепції “дружби народів”, яка була єдиною за радянського часу, 

першочергово вивчали типологічно близькі явища і процеси зближення 

культур, натомість оригінальні явища етнокультури діаспори часто 

замовчувалися [302, с. 3-4], тож питання міжетнічного полілогу не належало 

до пріоритетних у науці.  

Сучасний дослідник Я. Гарасим зазначає, що дослідження 

“неросійських народів і за царського, і за радянського режимів не були 

бажаними й не могли розвиватися на повну потужність, бо вони ставали в 

опозицію до політики денаціоналізації й “обрусіння” цих народів, яку 

систематично проводили колоніальні режими. Іван Франко з приводу такої 

політики царизму писав, що “руйнування, визискування та оглуплювання 

окраїн для “добра центра” привчало суспільність ігнорувати все органічно 

виросле, своєрідне, партикулярне й індивідуальне, погорджувати ним як 

дрібним і ретроградним, або ломити його як незгідне з одноцілим 

характером Росії (безцільне і безглузде топтання України, Польщі, Литви, 

Фінляндії і т. д.)” [102, с. 128]. За радянського часу найбільше від 

русифікації все ж постраждали українські землі, культура, народ. Прагнення 

“привласнити” соціокультурні досягнення українського народу 

реалізовувалося у вигляді цілеспрямованого нищення населення України, 

вивезення до Москви культурних пам’яток, цінних архівів та інших 

артефактів.  

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

одного боку, відбувається вихолощення ознак етнічної ідентичності (мова, 

культура, історія) населення радянської імперії, яка утворила 

денаціоналізовану спільність «радянський народ». З іншого – саме так звана 
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«п’ята графа» стала визначальною у соціальній ієрархії (Насправді ж відомі 

життєві історії, коли саме так звана “п’ята графа” ставала визначальною, 

наприклад, Ю. Лотман саме через свою національну приналежність не зміг 

отримати місце роботи в Ленінграді, прийняли його лише в Тарту). Попри 

наявність наукових досліджень фольклору різних етносів в Україні, вони 

були обмежені приписами радянської ідеології. Науковий пошук 

радянських фольклористів компартія спрямовувала в річище дослідження 

творчості трудового народу – пролетаріату й селянства, окрім того – лише з 

позицій, «дозволених» радянською владою (В. Бойко, Г. Нудьга, 

М. Рильський та ін.). 

Звичайно, наукові дослідження фольклору етносів в Україні 

проводилися, проте вони були обмежені рамками радянської ідеології. 

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

напрямі, який указувала верхівка комуністичної партії СРСР, через що 

відкидалися будь-які згадки про національне начало. Фольклор учили 

сприймати лише в контексті творчості трудового народу – пролетаріату й 

селянства і вивчали, відповідно, як важливу форму “духовної діяльності 

трудящих, як віддзеркалення їх соціальних, етичних та естетичних поглядів 

і побуту”, фольклористика радянського періоду враховувала соціальну 

неоднорідність населення кожної епохи і, відповідно, внесок цих прошарків 

до уснопоетичної творчості [161]. Звичайно, не можемо говорити, що цей 

період випав із процесу вивчення важливих і нагальних питань науки чи 

уповільнив поступ у цьому напрямку. Та все ж будь-яке вільнодумство, 

недотримання лінії партії мало катастрофічні наслідки як для окремої 

людини, так і для науки та культури загалом. 

На думку Ю. Крістевої, “фашизм – це повернення згніченого в 

релігійний і політичний монологізм. Цьому поверненню не можна 

перешкоджати, як наївно хотілося б ліберальному буржуа і хоч як його 

намагається придушити «комуністичний» догматизм, сам заражаючись при 
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цьому. Проблема полягає в тому, щоб спонукати заговорити це згнічене 

монологізму, ту інстинктивну семіотику, що гетерогенна глуздові та 

Одному і спонукає їх рухатися. Це, безперечно, переносу, але способом 

менш родинним і менш приватним – так звана художня практика висвітлена 

Фройдовим відкриттям, якраз і є тим, що висловлює згнічене монологізму 

(суспільного договору) і що використовує його, наснажуючи ним нову 

форму мови, а отже, й нову спільноту. Тож і ці обидві практики теж могли б 

видатися найвластивішим бар’єром проти фашизму” [225, с. 13]. Тому, 

лише слухаючи один одного, розуміючи та усвідомлюючи етнічну 

Інакшість і можна налагодити фольклорну міжетнічну комунікацію та 

побудувати фольклорний міжетнічний полілог, де кожен може вільно 

говорити про свою етнокультуру й отримувати інформацію про інші 

етнокультури. Тоталітарна система пригнічує та нищить будь-яку спробу 

проявлення Інакшості, етнічної зокрема.  

Після руйнації СРСР наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. національне 

питання поступово набуло ваги в соціокультурному житті українців. У 

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

акцент фольклористичних досліджень змінюється. Інтерес науковців 

викликає не лише сам фольклор певного етносу, а його когнітивне 

відображення у свідомості іншого етносу, формування образів «Свого» й 

«Чужого» (О. Гінда, Є. Луньо, О. Микитенко, Л. Мушкетик та ін.). Інтерес 

науковців викликає не лише сам фольклор певного етносу, а його 

когнітивне відображення у свідомості іншого етносу, формування образу 

Свого, Інакшого, Чужого.  

У низці фольклористичних досліджень С. П’ятаченка йдеться про 

стереотипне сприйняття українцями росіян, євреїв і циганів. Спираючись на 

наукові висновки П. Куліша, М. Костомарова, М. Павлика, П. Чубинського 

та ін. щодо природи міжетнічних стосунків та їх відображення у фольклорі 

України, дослідник намагається визначити специфіку фольклорних 
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стереотипів у текстах, в яких діють представники інших етносів. У статті 

“Москаль, жид, циган в українському фольклорі: стереотипне сприйняття” 

автор наголошує, що приклади шаблонного ставлення до представників 

інших національностей, які містяться у творах різних жанрів, мають 

важливе значення для “самоусвідомлення українцями власної національної 

самобутності” [300]. Особливу увагу С. П’ятаченко приділив фольклорному 

образу росіянина. Так, він зауважує, що всі москалі – росіяни, але не всі 

росіяни – москалі [300]. Дослідник розглядає історичний, культурологічний, 

соціологічний, психологічний та політологічний аспекти міжетнічної 

взаємодії, які формують образ москаля у свідомості українця, що знаходить 

відображення у фольклорі.  

Поряд із проблемою Чужого в Україні наукову увагу починає 

привертати тема внутрішньоетнічної Інакшості українців, стаючи 

предметом монографій і наукових статей (В. Сокіл “Народні легенди та 

перекази українців Карпат”, Р. Кирчів “Із фольклорних регіонів України”, 

І. Павленко “Полилог культур (на материале фольклора Нижнего 

Поднепровья)”, М. Марфобудінова “До проблеми дослідження фольклору 

Нижньої Наддніпрянщини” та ін.), відкривають нові горизонти для 

проведення наукових досліджень та отримання нових наукових висновків. 

Дослідження фольклористів ХІХ – ХХ – початку ХХІ ст., у яких 

досліджувалося питання взаємодії різноетнічних представників, 

порушувалися проблеми міжетнічного полілогу та міжетнічної комунікації, 

дають змогу говорити про паралельне функціонування діади “свій-чужий” і 

тріади “свій-інакший-чужий”. Уведення категорії етнічної Інакшості у 

процес дослідження фольклорної міжетнічної взаємодії у народній прозі 

України дозволяє говорити про демократизацію сприйняття іноетнічного 

компонента. Категорію Інакшості доречно застосовувати, характеризуючи 

етноси, з якими в українців унаслідок тривалого спілкування, спільно 

пережитих утисків від войовничіших та агресивніших народів 
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сформувалися добросусідські стосунки, що сприяли толерантному 

ставленню до “несвоїх” (проте й не “чужих”) – до Інакших. Яскравим 

прикладом є згуртованість етнічних українців та етнічних татар після 

тимчасової анексії Криму, внутрішньоетнічна консолідація після 

захоплення східних територій нашої країни. Щоправда, ці ж події сприяли 

виявленню й іншої категорії – внутрішньоетнічної Чужинності. 

 

3.2.1. Дослідження сюжету української казки “Жидівська війна” в 

науковому доробку Івана Франка 

 

І. Франко здійснив внесок ученого у студіювання казок із сюжетом 

ППС 1290 («плавають у гречаному (лляному) полі, яке сприймають за 

ріку»). Дослідник залучив великий масив матеріалу, зокрема звертався до 

фольклору сусідніх народів та літературних творів цієї тематики. 

Уперше наукова розвідка “Жидівська війна. Причинок до 

порівняльних студій над народною літературою” була надрукована 

польською мовою в журналі “Wisła” 1892 р., цього ж року вона з’явилася 

українською мовою під назвою “З поля фольклору (Жидівська війна)” в 

журналі “Народ”. Багато років вона залишалась у важкодоступних 

журналах, і лише 2008 р. у 53-му томі “Додаткових томів до Зібрання творів 

у п’ятдесяти томах” І. Франка було вміщено цю наукову розвідку. Праця 

присвячена компаративному дослідженню української народної казки із 

сюжетом ППС 1290 (плавають у гречаному (лляному) полі, яке сприймають 

за ріку). Дослідник залучив великий масив матеріалу, зокрема звертався до 

фольклору сусідніх народів та літературних творів із цієї тематики. 

У розумінні природи казки та закономірностей формування й 

поширення окремих сюжетів та їх типів, виникнення й варіювання текстів 

казок більшу роль покликане відіграти порівняльно-історичне вивчення 

[337, с. 3]. І. Франко розглядав народні казки в річищі панівної в ті часи 
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міграційної школи. Для нас цінні думки дослідника про співвідношення 

національного та інтернаціонального елементів у цьому жанрі. Так, 

відзначаючи наявність у досліджуваному тексті запозичень, він усе ж 

указував на домінування національного начала в українських народних 

казках. Думка І. Франка, що “ся забавна анекдота, котра певно існує і по 

других закутинах нашого краю, має свою доволі інтересну історію” [359, с. 

312], передувала науковим висновкам про складність східнослов’янської 

етнокультурної спільності за своєю структурою. За наявності спільного ядра 

окремі групи сюжетів мали ареали різної конфігурації. Це, безсумнівно, 

відображає не лише тривалість історії східних слов’ян, а і їх розселення на 

величезній території, розмаїття контактів із сусідніми народами та 

інтенсивність їх міжетнічних стосунків [337, с. 19], інтерес до іноетнічного 

фольклору. 

Розмірковуючи над джерелами походження сюжету казки «Жидівська 

війна», І. Франко знаходить їх в індійському епосі, у біблійних оповідях, у 

польському фольклорі та літературі, у німецькій усній та писемній 

новелістиці, в українському фольклорі та українській літературі. Він 

висловлює думку про те, що “сатирично-гумористична епопея про 

жидівську війну могла бути створена, щонайбільше, навіть мусила бути 

створена в нас у ХVІІІ столітті, і зокрема у південних повітах, те розуміє 

кожен, хто прочитає хоча б п’ятий том “Історії жидів” Г. Нусбаума, а в 

ньому оповідання про завзяту боротьбу між жидами-рабиністами, з одного 

боку, і сабатаїтами, а згодом франкістами і хасидами – з іншого” [359, с. 

321]. Досліджуючи польські вірші, І. Франко під бажанням поляків 

неприглядно зобразити “етнічних чужих”, висміяти їхні вади та хиби 

(“автор досить загально згадує про прекрасне минуле жидівського народу, 

про чвари і зніженість, які привели цей народ до занепаду, і про роздуми 

деяких особистостей над поверненням власної слави” [359, с. 316]) усе ж 

убачає реальне прагнення автора вказати “етнічним своїм” на помилки, які 
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призводять до втрати матеріальних і духовних надбань: “Тут уже дуже 

часто з-під прозорого серпанку жидівства проглядається власний намір 

автора: говорити не про жидів, а про поляків. У наступних піснях цей намір 

виринає щораз більше” [359, с. 316]. І. Франко вважає, що всі “такі 

нужденні віршидла <…> все ж варті уваги як документи, що свідчать про 

настрої суспільства, про інтелектуальну і моральну атмосферу, в якій жили 

наші предки. Для нашої окремої теми наведений вірш має ще й ту вартість, 

що засвідчує: тема гумористичної жидівської війни була значно давнішою 

від появи поеми “Żydoswaros”, і цю поему слід вважати не джерелом 

пізніших продуктів цього ґатунку, а однією з гілок того самого кореня, 

єдиним опрацюванням цієї теми, яке як-не-як має певну літературну 

вартість” [359, с. 324]. Дослідник припускає, що появу подібних збігів 

можна пояснити чи “спільністю людської фантазії і натури, чи схожістю 

фактів, котрі могли трапитися тут і ще де-небудь, чи якоюсь іншою 

причиною, – не маю наміру відповідати на це питання, однак гадаю, що для 

його повнішого висвітлення слід узяти до уваги ще одну оповідь, яку з 

певного погляду можна вважати прототипом усіх оповідань цього ґатунку. 

Маю на увазі біблійне оповідання про загибель єгипетського фараона, який, 

переслідуючи жидів, що йшли з неволі, кинувся за ними, коли вони по 

сухому перейшли Червоне море, і разом із своїм військом знайшов смерть у 

морських хвилях. І тут маємо всі знамениті риси нашої легендної теми: 

засліплення, заслання з неба, вхід до моря, що вважається сушею, і загибель 

цілого війська. Що це оповідання, надзвичайно популярне у християнських 

народів, легко могло бути взірцем при формуванні подібних легенд, а навіть 

просто могло дати поштовх до їх творення у часи грізних небезпек і 

розпалених народних пристрастей, – цього доводити не треба” [359, с. 329].  

П. Чубинський у передмові до розділу “Євреї Західно-Руського краю” 

описує риси характеру єврея: боязкий від природи, має відразу до крові, а 

відповідно й до війни [371, с. 4]. Тож сама зав’язка – збирання війська й 
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рішення вирушити на війну – з народного погляду вже кумедна. У польській 

вірші маємо підтвердження цієї думки: “Жидівська війна, якої не було від 

початку світу. Жидів зібралося тридцять п’ять тисяч, каліцтва ще 

більше, а шапки мали з одного зайця” [359, с. 313]. В ініціальних формулах 

українських народних казок акцентується увага на недостовірності самої 

події. Наприклад, на Чернігівщині записано текст із промовистим початком: 

“Був собі багатий такий жид, його звали “Великорозумний Йосько”. Він 

зібрав жидків вести до царя на війну й найняв собі салдата Івана, такого, 

шо аж там служив, коло царя” [142, с. 46]; І. Манжура на 

Катеринославщині зафіксував: “Як було нас сорок цоловіка, всі парні хоросі, 

а між нами одно Іванце. Посідали ми ув один воз, то то нас цілий обоз, та 

поїхали у Білого Царя город Аршаву брать. Як поцали-з брать, якпоцали-з 

брать, та набрали красанок повне ярмолке, аз цілих п’ятеро” [142, с. 113], а 

в с. Нагуєвичі Дрогобицького повіту, як свідчить І. Франко, оповідь 

починається так: “То раз як жиди воювали…” [359, с. 311] тощо.  

Досліджуваний сюжет (ППС 1290) в українських текстах має різні 

інтерпретації. Так, у варіанті І. Франка: “– Е, ци рецьки, ци не рецьки, – 

скрикнув жидівський єднорав, – моє воськи марш! / І всі жиди рушили лавою 

і щасливо перебрели тото гречане море” [359, с. 312]. Ю. Яворський у 

Доброгостові зафіксував текст із подібним сюжетом, проте з іншою 

розв’язкою. За порадою хитрого Івана, жиди взялися за руки і промовили: 

“Ци вода, ци гречка, моє військо марш! /  Як поскакали жиди в воду, то всі 

ся до єдиного потопили. /  І відтогди вже жидівського війська нема” [142, 

с. 210-211].  

Дещо інакше розгортаються події в казці “Великорозумний Йосько з 

жидами на війні”, проте фінал ідентичний: “Повів він їх степом, довів 

недалеко до села; у селі були водяні млини. Великорозумний Йосько й каже: /  

– Ей, мірошники, закидайте собаки в хліви, бо жидівське військо йде. /  

Мірошники закидали собаки в хліви, а один, бісів син, мужик не закинув 
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собаки в хліви, а та собака між жидівське військо – гульк! А жидівське 

військо в воду – бульк! Которе Бога боялося, то за греблю хваталося, а 

котре ні, то сідало на дні” [142, с. 47].  

У німецькій літературі цей сюжет досить популярний і має спільні 

риси як із польським твором “Żydoswaros”, так і з українськими народними 

казками. І. Франко розглядає оповідання про війну так званих 

шільдбюргерів (мешканці фантастичного міста Шільда): “Коли врешті 

хоробрі шваби дійшли до берега Мозелі, почали міркувати, що б це було, і 

дійшли до думки, що то лан квітучого льону. Перший з них кинувся у річку і 

втопився, випливла лише його шапка і, гнана вітром, попливла до 

протилежного берега. На лихо іншим, на цю шапку сіла жаба і почала 

кумкати: ват, ват, ват, що шваби зрозуміли як заклик свого товариша йти 

за ним. Кинулися сміливо в воду і загинули всі дурною смертю” [359, с. 326].  

У підбірці “Очерки національныхъ типовъ въ украинской народной 

словесности” П. Ковалка подано варіант з цим сюжетом, який зафіксовано 

на Поділлі: “Як ишли наши жидки на війна; як не один, так два, як не день, 

так ніч. Питаютьця люде; куды вы йдете? – «Білого царя воювати!» И 

приказали, щоб усі свои собака замыкали, бо буде выйсько йти! Всі своя 

собака позамыкали, тілько мельник свого куцого собачко не замкнув, бо 

воно в млині мука іло. А як ишло наше славне та хоробре військо через 

гребля, а тут як выскочило те куце собачко, як стали наши жидки 

утікати, з гребли чим-дуж скакати! Хто не боявся, то той трошечки за 

гребля держався, а хто боявся, то в річці хостався! (предпочтя броситься 

влавь через речку, чем быть вблизи собачки)” [212, с. 672]. Упорядником 

подано короткий коментар, де вказано на значну чисельність варіантів казок 

з сюжетом ППС 1348=АА2009* (я бачив 100 вовків…). Предметами, які 

лякають хороброго єврея, виявляються то миша, то ящірка, то тінь дерева. 

На думку П. Ковалко, цікавим проміжним епізодом є знімання єрмолки у ті 

моменти, коли єврею стає моторошно, та її одягання на палку і вимовляння 
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при цьому: “стало нас двое, стало мені веселіш!” або “тепер нас двое, – що 

два, то все-ж не один!” [212, с. 672].  

Дослідник виявив подібний сюжет у творі В. Кірхгофа “Wendunmuth”: 

шваби, вгледівши на протилежному березі річки селянина, запитали в нього, 

чи можна цю річку перейти вбрід. Не зрозумівши їхній діалект, він запитав: 

“Wat, wat?” (що-що?). Шваби подумали, що він говорить швабським 

діалектом, буцімто можна сміливо перейти вбрід (waten) [359, с. 327]. Проте 

найдавніший писемний слід цього сюжету І. Франко віднайшов у праці 

дослідника історії переселення народів Паулюса Діаконуса “Monumenta 

Germaniae historica”. Наприкінці ХІХ ст. на Купʼянщині зафіксовано казку 

“Как москали хохлов образовывали” (ППС 1293* = АА*1292 І – 

Прив’язаний до колоди перевертаються у воді: інші говорять: “Ще не 

переплив, а вже онучі сушить”), в якій москалі потонули, намагаючись 

перебратися на інший бік річки: “Едут и находят на берегу реки сломленное 

дерево, а на другой стороне реки стоит паром. Вот старший и говорит: / – 

Знаете что, братцы? Садитесь вы на это дерево, да связывайте лапоть к 

лаптю, а я отопхну дерево от берега; оно и перевезет вас на ту сторону. 

Потом вы пригоните сюда паром да перевезем и лошадей. /  Товарищи 

послушались. Сели на дерево, связали ноги по-под деревом, и старший 

отпхнул дерево от берега, волна тотчас ее поворотила и понесла, москали 

были затоплены деревом. Они рады бы вырваться, да ноги связаны. 

Старший же, видя, что дерево плывет, ходит по берегу да покрикивает: /  

– Вот как ребятушки плывут! Еще и лапотки просушивают!”[142, с. 80]. 

Поряд з номінуванням “маса” сучасні дослідники для позначення 

специфічної групи людей, яка є лише виконавцев вказівок і наказів лідера 

або керівника, вживають “рефлексоїди” (уперше використав С.Б. Морозов), 

у фольклорних текстах з цим і подібними сюжетами представлено саме таку 

категорію людей й акцентовано увагу на їх небажанні думати, вони 

слухають і виконують лише вказівки такого собі Ваньки-бувалого.  
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Польський вірш містить своєрідний опис жидівського війська (при 

чому маємо прагнення зобразити ворога кумедним, слабким), акцент на 

великій кількості “вояків” підсилює прагнення підкреслити слабкість 

війська: “5000 сліпих було, ті найперші вирушали, щоби ворога здалека 

побачити; 5000 з одним оком, ті тримали команду збоку; 5000 горбатих 

було, ті торністри на пейсах носили, тому до параду найсмішніші були; 

5000 шмаркатих було, ті в найбільшій темряві шмарками світили; 5000 

паршивих було, ті найвищий парад тримали, бо в своїх болячках 

найсмердючіші були; 5000 закаляних було, ті жадібно гроші в штанах 

носили; 5000 кульгавих було, ті найупертіше за ворога були. Скільки їм там 

купців було, яєць, шкурок [нерозб.] купили, своєму війську дарували” [359, с. 

313].  

В українській казці, записаній на Чернігівщині, “воїни” отримують 

травми через власну глупоту: “Великорозумний Йосько й каже: / – Я 

візьмусь за гіляку, а ти за мене, а той за тебе і так усі за один раз 

спустимось. / Взявся Великорозумний Йосько за гіляку, і один за одного 

взялися за одним разом, а той Великорозумний Йосько й каже: / – 

Подождіть, у руки наплюю! /  Та в руки – плюх! Та всі додолу – бух! Вони усі 

попадали додолу: той ногу зламав, той руку скрутив, той вязи звернув!” 

[142, с. 46]. 

О. Шимченком зафіксував подібний мотив на Полтавщині, проте в 

його варіанті дійові особи – москалі: “– Как я самій найстаршой меж вами, 

так я візьмуся за гілляку руками, а оден за мої ноги, а другой за того ноги, 

та так і спустимося аж на низ! / Забралося їх отакечки, одинадцятеро, а 

дванадцятий тілько що став братися, а той, що за гілляку держаться: – 

Вот погоди, братец, руки поплюю, а то так не вдержу! / Тільки що 

пустився він руки плювати, коли се як телехнуться усі дванадцятеро 

додолу, так того, що аж на споді був, там і роздавили” [142, с. 182-183]. 
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На думку І. Франка, українська казка, польська вірша й німецька 

поема висміюють людські “вади, хиби, а не жидів” [359, с. 321]. 

Підтвердженням слугують інші українські народні казки в записах ХІХ ст. 

із цією ж сюжетною лінією, але в яких персонажами виступають: 1) жиди, 

2) москалі, 3) поляки. Отже, у ролі “пошехонців” представляли будь-яких 

іноетнічних сусідів, а не представників конкретного етносу, вибір 

персонажів залежить від території побутування фольклорного тексту. 

У доповненні до аналізованої праці під назвою “Ще “Жидівська 

війна” І. Франко міркував: “як одна тема незвичайної структури, 

поширюючись від краю до краю, переходячи від народу до народу, з 

народних уст до писемних творів і з писемних творів до народних уст, 

поступово мандруючи від царини релігії і космогонії в царину побожної 

легенди, казкової історії, сатиричної параболи і гумористично-ущипливого 

анекдоту, із збереженням своєї первісної структури служить 

найрізноманітнішим цілям, виявляє найрізноманітніші погляди і тенденції у 

сфері духовної творчості; робиться іноді дивно сформованою, але дивною 

посудиною, в яку найрізноманітніші народи і найрізномаїтіші генерації 

вливають кожен свій зміст, своє вино. Сучасна фольклористика, 

вистежуючи і досліджуючи як виникнення і мандрівки отих міжнародних 

форм, легендних посудин, так і властивий зміст, відмінний у кожного 

народу, у кожної генерації, зміст, котрий заповнює ті форми впродовж 

століть і на великих просторових відстанях, подає, таким чином, важливі та 

цінні причинки, з одного боку, до історії загальнолюдської культури, а з 

іншого – до науки, котра ще не існує, але вже народжується, – психології 

народних мас, як національної, так і міжнародної” [363, с. 408]. 

У сучасному фольклорі цей сюжет отримав своє відтворення,  з 

сучасними реаліями та персонажами, для “реалістичності картинки” 

передано специфіку мовлення: “-Альо, пане Путін, то Місько зі 

Закарпуття! Телєфоную, жеби вам повісти, же ми ту вам офіційно війну 
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декляруємо. / - Хорошо, Миша, а у Вас большая армия?/ - Я, Володько, сусід 

Стефко і всі, шо ту в карти грали. То нас разом вісім. / - А у меня в армии 

100 тисяч людей. /  - Холєра ясна, я зара вам віддзвоню. (за якийсь час)…/  - 

Слава Ісу, пане Путін! Я сі тєжко вибачєю, але мусимо ся відмовити від 

тої войни. / - Неужели? Очень жаль. А почему Вы передумали? /  - Ну, ми 

ту посиділи за пару гальбами пива, так си між собов порадили, і вздріли, 

же в нас маленький цвинтар. Де ми вас всіх закопаємо?” [403].  

Зміни у геополітичній ситуації отримали відображення у фольклорі. 

Поступове “освоєння” території Росії сусіднім Китаєм починає фіксуватися 

у новотворах, вводячи нових іноетнічних персонажів. Інтернет-фольклор 

часто послуговується традиційними персонажами, доволі популярними є 

казкові богатирі: “Выходит на китайскую границу русский богатырь и 

кричит: - Эй, сто тыщ китайцев, айда за сопку драться...  / Китайцы 

собрались и пошли... Через пару часов из-за сопки выходит русский 

богатырь и кричит: - Эй, сто тыщ китайцев, айда за сопку драться... /  

Китайцы снова собрались и пошли... Ещё через пару часов выходит опять 

русский богатырь и кричит: - Эй, сто тыщ китайцев, айда за сопку 

драться... Собрались китайцы... / Вдруг из-за сопки выползает недобитый 

китаец и из последних сил хрипит: - Не ходите! Это засада! Их там... 

двое...” [404]. Інший варіант з цим же сюжетом: “Сидят три богатыря, 

бухают. В избушку входит китаец:  / - Я китайский генерал Хань Лянь, моя 

армия пять миллионов человек, мы на вас напали, сдавайтесь! /  

Поднимается Илья Муромец: - Ё. вашу мать! ...Где ж мы вас хоронить то 

будем!?” [405]. 

В іншому варіанті зображено не билинного богатиря, а звичайних 

чоловіків, проте відбувається акцент на їх силі, міці та непереможності, 

умінню протистояти цілій армії: “Китайцы напали на Россию. Китайскому 

генералу докладывают: Впереди зимовье, 3 мужика сидят, келдырят, 

оружия нет... Генерал заходит в зимовье, говорит: - Я китайский генерал 
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Люй Фэнь, моя армия – 3,5 миллиона человек, мы на вас напали! / Один 

мужик ему: Ё.. т... мать!!! Где ж мы вас хоронить-то будем!!!!” [406]. 

Текст української народної казки “Как москали хохлов образовывали” 

було зафіксована наприкінці ХІХ ст. на території Слобожанщини і 

становить науковий інтерес, бо є актуальною і для сьогодення. 

Досліджуваний текст демонструє контамінацію традиційних казкових 

сюжетів (ППС 1289, 1228, 1203, 1241, 1293 В*=АА*1292 І), які є типовими 

для української, білоруської, російської оповідної традиції. Проте цінність 

становить саме персонажний склад – споконвічні антагоністи: українець і 

росіяни, які “Толковали о том, о сем, а потом один и говорит: - Знаете 

что, ребята, давайте поедем хахлов образовывать” [142, с. 78]. Для 

фольклорної казки важливим елементом є ініціальна формула, яка належить 

до суто художньої особливості казкового тексту (поряд з медіальними та 

фінальними формулами, які вказують на використання традиційних 

прийомів побудови казкового тексту). Ініціальні формули можна визначити 

типові та нетипові, які мають індивідуально-авторські особливості. 

Досліджуваний текст має топографічну ініціальну формулу: “В одной 

деревне собрались в праздничный день несколько человек москалей и начали 

толковать о своем житье” [142, с. 78]. Важливим моментом у цій казці є 

акцент на етнічній приналежності персонажів, саме він і визначає перебіг 

подій та, відповідно, і розв’язку. Традиційна фінальна формула у цій казці 

відсутня, але маємо фінальну фразу, яка привносить повчальний, 

моралізаторський та іронічний елемент: “Москаль пораздумал и согласился, 

что хохол прав, а потому поехал домой, давши обещание, никогда не ездить 

образовывать хахлов” [142, с. 81].  

Сучасність демонструє подібні реалії, специфічні взаємини між 

мешканцями України і Росії – так само росіяни намагаються повчати та 

керувати. При чому чітко простежується небажання, щоб громадяни 

сусідньої держави жили краще. Наприклад, сучасний новотвір яскраво 
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презентує саме таку позицію: “Русские патриоты – отчаянные 

альтруисты. Их болезненно задевают проблемы США, Украины, 

Голландии. Только к проблемам России они равнодушны” [407]. Втручання у 

внутрішні справи Незалежної України, протистояння її виходу на світову 

арену у якості самостійного гравця давно є нормальним явищем для 

російського соціуму та політикуму. 

Отже, цінність наукового доробку І. Франка щодо осмислення 

феномену української народної казки полягає у вивченні її багатства та 

оригінальності, простеженні її функціонування в загальноєвропейському 

контексті. Його багатогранна дослідницька діяльність визначає цілий період 

в історії української фольклористики. Зняття грифу секретності з багатьох 

розвідок ученого відкриває нові горизонти для науки про фольклор, зокрема 

й в аспекті дослідження міжетнічного полілогу в народній прозі України.  
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3.3. Концепція етнічного Інакшого в дослідженні міжетнічного 

полілогу в народній прозі України 

 

У сучасній гуманітаристиці дедалі частіше у науковий фокус 

дослідників потрапляє моделювання концептів «Свій / Чужий». У 

фольклористиці концепти «Свій» / «Чужий» здебільшого розглядаються як 

бінарна опозиція, що містить часопросторові когніфікації міфопоетичної 

моделі світу (Н. Лисюк, О. Олійник, Л. Шурко). У літературознавстві вони 

досліджуються як категорії імагологічного дискурсу у річищі 

компаративістики, а також у постмодерних (І. Бондар-Терещенко), 

постколоніальних (Т. Гундорова, О. Юрчук), феміністичних студіях (Ю. 

Крістева). Проблеми відносин суб’єкта з етнокультурними спільнотами, між 

«Своїми» і «Чужими» перебувають на вістрі імагологічних студій, де 

«Свій» і «Чужий» виступають як взаємопов’язані й взаємопроникні світи. 

Прикметно, що у літературознавчому тезаурусі концепт «Чужий» має 

синонімічну пару «Інший» (Ю. Ковалів, Д. Наливайко та ін.).  

Дослідження ж міжетнічного полілогу та міжетнічної комунікації у 

народній прозі демонструє паралельне функціонування діади 

«Свій / Чужий» і тріади «Свій ↔ Інакший ↔ Чужий». Категорія 

«Інакшості» залучається до аналізу тексту, де взаємодія персонажів-

представників іноетнічних груп передбачає нівелювання ідентифікаційної 

полярності образів шляхом зміни парадигми етнічних характеристик (мова, 

територія, релігія, звичаї, харчовий код).  

Концепт етнічного Інакшого у творах фольклорної прози належить до 

малодосліджених. Специфіка етнічної Інакшості в аспекті фольклористики і 

встановлення загальних відмінностей концептів «Інший» та «Інакший» 

належать до нагальних наукових проблем в умовах сьогодення. На особливу 

увагу заслуговує визначення сутності концепту Інакшого та залучення 
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концепції етнічного Інакшого у процес дослідження міжетнічного полілогу 

в народній прозі України. 

В. Суковата зазначає, що філософія Іншого сформувалась як 

самостійний напрям інтелектуальної рефлексії в другій половині ХХ ст. До 

розробників теорії Іншого зараховують М. Бубера, І. Левінаса, Ж.-

П. Сартра, М. Фуко, Ж. Дерріду, С. де Бовуар та ін., у працях яких увагу 

акцентовано на “суперечностях суспільства і буття, нації і гендеру, 

стосунків людини із суперечливістю всередині себе самої” [340, с. 88]. У 

наукових колах до сьогодні відсутня одностайність у розмежуванні 

концептів Іншого та Інакшого, тому передусім варто з’ясувати їх 

відмінності. Тлумачний словник В. Даля дає таке тлумачення: інакший – не 

такий, як цей; іншого виду; такий, який відрізняється від цього [159]; інший 

– не цей; такий самий, дуже схожий [158]. Отже, більшість дослідників у 

своїх дослідженнях послуговуються терміном “Інший” (М. Мід, 

Ю. Крістева, М. Тьонісен, І. Фолькельт, В. Тупіцина, Т. Андрющенко, 

М. Шелер, К. Ясперс, О. Шпарга, А. Усманова, А. Демидов та ін.), який 

можна охарактеризувати як дослідження проблеми “Я як Інший”. Проте у 

процесі дослідження міжетнічного полілогу в народній прозі для 

маркування представника іншого етносу варто використовувати концепт 

“Інакший”. 

Через процес дистанціювання себе від “чужих” кожна етнокультурна 

група намагається осмислити (у звичних для неї категоріях і термінах) свою 

несхожість і свою відмінність від сусідніх народів. З позиції народної 

традиції Чужий може бути і поганим, і хорошим, але в будь-якому випадку 

він повинен бути інакшим. Амбівалентний образ чужого уособлюється в 

різних фольклорних жанрах – легендах, прикметах і повір’ях, прислів’ях, 

пареміях, загадках тощо [70]. Кожен народ – свідомо, напівсвідомо або 

несвідомо – несе свою ідею, свій світ уявлень про себе і про етнічного 

Інакшого. Це природне й навіть необхідне розрізнення свого і чужого на тлі 
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загальних завдань життєзабезпечення стає приводом, ґрунтом, місцем, де 

починається незгода, відмінності, суперечки і сварки. Сформоване у давні 

часи та закріплене на підсвідомому рівні, трактування та сприйняття 

представника іншого етносу як загрозу для спокою або і життя загалом 

міцно утримує свої позиції у свідомості сучасної людини. Часто це 

несвідоме відчуття використовується з метою дестабілізації 

соціокультурного буття людства в умовах сьогодення.  

На особливу увагу в дослідженнях Ю. Крістевої заслуговує 

інтенсивність, можна навіть сказати, пристрасність, з якою вона переживає 

теоретичні проблеми, котрі в її викладенні раптом виявляються глибоко 

внутрішніми, засобом і шляхом її власного становлення. Яскраві свідчення 

цього знаходимо і в її статті “Полілог” (1974), і у вступній частині її книжки 

“Самі собі чужі” (1988). Пафос праці “Самі собі чужі” полягає в тому, щоб 

крізь призму описаних відмінностей подолати відсторонення чужого, 

викликати співчуття, продукувати нову, усвідомлену єдність. Можливо, це 

допоможе чужому асимілюватися [97, с. 47]. На думку Ю. Крістевої, 

усвідомлюючи присутність чужинця в самому собі, людина позбувається 

необхідності ненавидіти його як такого. “Це симптом, який, власне, робить 

“ми” проблематичним, а то й неможливим, чужинець виникає разом з 

усвідомленням моєї відмінності, а зникає тоді, коли ми всі визнаємо себе 

чужими, бунтуємо проти зв’язків і спільнот” [226, с. 7]. М. Горлач, 

аналізуючи доробок Ю. Крістевої, указує, що “дослідниця вивчає розвиток 

проблеми “Іншого” в усіх можливих його іпостасях – наприклад, як 

іноземця, що перебуває у чужій державі, як політичного вигнанця, що 

страждає через свої погляди, як людину, не належну до тої чи тої релігії або 

ж людину іншої раси тощо. “Іншим” вважається і той, хто не має жодних 

точок дотику до людей, поруч з якими він змушений жити” [114]. Хоча 

деякі науковці (О. Марчук, М. Горлач та ін.) тлумачать праці Ю. Крістевої 

як дослідження Іншого, вважаємо за доцільне процитувати її книжку “Самі 
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собі чужі”, де подано таке трактування чужинця: “Хто такий чужинець? 

Той, хто не входить до складу групи, той, хто «нею» не є, інакший” [226, с. 

123]. Отже, на нашу думку, у своїх роботах Ю. Крістева звертається до 

проблеми не лише Іншого, а й Чужого та Інакшого, прагнучи осмислити цю 

глибоку проблему людського буття. 

О. Довгополова, досліджуючи феномени Іншого, Чужого, 

Відторгненого в аспекті філософії, акцентує увагу на значущості цих понять 

і слушно наголошує, “що популярність звернення до них в різних сферах 

гуманітарного знання породжує певну плутанину та неузгодженість в їх 

трактуванні” [166, с. 1]. Спираючись на феноменологічну традицію, 

дослідниця доходить висновку, що сама сутність цих феноменів 

визначається не об’єктивною природою сприйнятого, тобто не “що ми 

бачимо”, а “як бачимо” і створює їх [166, с. 3]. Саме цим можна і пояснити 

появу та функціонування етнічних стереотипів, подекуди, навіть і 

формування нових.   

С. Гатальська вказує на зміни пріоритетів у гуманітарній сфері 

досліджень, зазначаючи, що метод ізольованого вивчення окремих типів 

культур, який застосовувався на ранніх стадіях розвитку науки, нині 

неперспективний. З часом актуальнішим і більш плідним виявився метод 

паралельного вивчення та порівняльного аналізу різних культурно-

історичних типів, символів та архетипів. Він спрямований на з'ясування 

того спільного, надійного, універсального, що обʼєднує різні культури [103]. 

До наукової парадигми входять нові методи дослідження. Так, 

Т. Андрющенко пропонує у процесі дослідження Інакшості замінити 

вертикальні та ієрархічні зв’язки горизонтальними та ризоматичними. Саме 

цей методологічний принцип аналізу дослідження концепту “естетичне” в 

постмодернізмі дає змогу відмовитися від бінарних опозицій, характерних 

для ментальності попередніх епох [57]. Такі зміни в методах і принципах 

дослідження полілогу культур сприяють розширенню можливостей 
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вивчення цього феномену під іншим кутом зору, виявленню нових науково 

цінних смислів.  

Р. Капусцинський наголошує на природності першої реакції людини 

на Інакшого: стриманість, недовіра або просто неприязнь, а то й ворожість. 

Протягом історії люди наносили одне одному занадто багато болю, щоб 

могло бути інакше, тому навіть окремі цивілізації характеризувались 

почуттям відчуженості від Інакшого [199]. Досліджуючи міжетнічний 

полілог у фольклорних жанрах, варто враховувати психологічно зумовлену 

специфіку сприйняття як етнічного Чужого, так й етнічного Інакшого. 

Співіснування та взаємодія етнокультур на різних рівнях сприяє стиранню 

чіткої межі між Своїм і Чужим, саме тут і “народжується” етнічний 

Інакший. Сформовані протягом тривалого часу принципи оцінки та 

сприйняття етнічного Чужого досить складно трансформуються в етнічного 

Інакшого. О. Стоколос-Ворончук стверджує, що на ставлення українців до 

кожного конкретного народу впливає специфіка розвитку стосунків, 

визначається особливостями періоду співмешкання та взаємодії, спільності 

або відмінності у релігії, побуту цього народу, історично складеним 

характером контактів між ними [339], звичайно, не можна стверджувати, що 

представникам етносу притаманний певний, чітко зафіксований перелік 

характеристик та якостей, які демонструють фольклорні твори.  

Згідно з дослідженнями, національно свідома людина, залишаючись 

відкритою для сприйняття позитивних сторін культури інших народів, 

досліджуючи їх мову, культуру та образ життя, все одно вона не стає 

автоматом-конформістом, сліпо адаптуючись до чужих впливів та 

сподівань. Людина, яка пройшла повноцінний процес національної 

соціалізації, може “пропускати” культурний вплив інших народів через 

свою національну ідеологію і систему ціннісних орієнтацій, 

використовуючи його для збагачення культури свого народу [279, с. 187]. Ці 

слова можна використати і для характеристики Т. Шевченка, а найкращим 
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підтвердженням їх правильності буде його славнозвісне послання: 

“Учітесь, читайте, /  І чужому научайтесь, / Й свого не цурайтесь” [381, с. 

293]. 

Важливим джерелом дослідження етнічного та етноконфесійного 

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

Порівняння відомостей про Своїх, Чужих та Інакших демонструє специфіку 

їх фольклорних когнітивних патернів, які зумовлені механізмом сприйняття 

етнофором інородця та іновірця з позиції Своєї культури.  

Традиційні етнокультури засвідчують наявність своєрідної 

ієрархізації Чужих: деякі інородці та іновірці виявляються менш Чужими, 

ніж інші, – тобто етнічно Інакшими. Так, для українця росіяни, євреї, турки, 

німці, татари, поляки, цигани – інородці та/або іновірці, представники 

Чужого етносу та/або Чужої етноконфесії (до прикладу, фольклорні казки 

демонструють етноконфесійну дилему: “Чий Бог старший: чи наш, чи 

жидівський”, “Наш Бог і німецький Бог”). Водночас щодо представників 

“близького” етносу або ж іноетнічного сусіда, який належить до “близької” 

конфесії, спостерігається інша ситуація. З одного боку, росіяни для 

українців – представники Чужого етносу, проте, з другого боку, якщо 

персонажами оповіді виступають росіянин і представник іншого етносу, то 

український оповідач прихильніший до росіянина. Водночас, хоча українці 

й росіяни (переважно) сповідують одну віру, проте у фольклорній прозі 

зафіксовано розмежування “нашого” Бога і “московського” Бога. Тобто, з 

одного боку, порівняно з євреєм, татарином та іншими представниками 

неслов’янських народів і нехристиянської конфесії росіянин – міг би 

трактуватися як Свій, із другого боку, він усе ж таки не є таким, почасти він 

– Інакший. Саме це дає підстави говорити, що, окрім традиційної етнічної 

діади Свій-Чужий, існує фольклорна репрезентація етнічної тріади Свій-

Інакший-Чужий. 
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У контексті нашого дослідження домінуючою є саме фольклорна 

тріада Свій-Інакший-Чужий. Ґрунтуючись на концепції Ю. Крістевої про 

полілог і поліраціональність, можна вважати, що фольклорний міжетнічний 

полілог відбувається у випадку, коли об’єкт, сприймаючи інформацію 

іноетнічного суб’єкта, репрезентує іноетнічний фольклорний текст з позиції 

власної етнокультури.  

В імперіях пригнічені народи – завжди “боржники”, які повинні 

годувати своїх “старших братів” і виявляти їм гостинність, бо вони – 

представники домінантного етносу. Після приєднання на правах автономії 

(насправді ж на правах колонії) Україна стала “молодшою сестрою” Росії. У 

казці змальовано, як росіяни в ролі “старших братів” уважають за 

обов’язкове “хахлов образовивать”, при цьому самі потрапляють у безглузді 

ситуації і насамкінець отримують пораду: “Їдь же ти, пане-брате, додому, 

помяни своїх товаришів, та нікому і не хвалися, де ти був. А образовувати 

хахлів закажи і онукам своїм не їздити, бо і без вас люди образували” [142, 

с. 80-81]. Таке зверхнє ставлення залишилося і до сьогодні, сучасні 

фольклорні тексти та міжетнічна комунікація демонструють той самий 

вектор.  

У казці “Кавуни” розповідається, що москалі поводяться в Україні як 

у себе вдома. Прийшовши вдень на чужий город, росіянин говорить 

товаришеві: “Ну, вот і рві, сколько хочєш!” [142, с. 187], – бо вважає, що все 

дозволено: “От звісно – москаль: як уберецця у село, то так і метнецця по 

всіх усюдах – нічого за ним не встережеш: там гуска у чоловіка пропала, 

там поросяти не стало... Сказано: москаль як не вкраде, то йому й дихать 

важко! Що не запопав, те й його; бо звісно: годують їх абияк по городах, 

то вже вони по селам одпасуюцця. Як уберецця – наче все його: давай йому 

й те, давай йому й друге. На чужинку ласі!” [142, с. 119]. Дослідники 

акцентують вагу, що українці сприймають росіян “за народ окремий, котрий 

приходить на Вкраїну тілько на заробітки або й так блукати і тинятися”, а 
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потім вертається в свою Русею…” [370, с. 2]. У пошуках легкого заробітку 

москалі беруться за роботу, якої не знають, не мають навичок: “…хазяїва 

так нас полюбили, що за сім верст випровадили, да просили, просили, щоб 

на другий год не приходили!” [142, с. 188].   

В інтернет-текстах відображено зверхнє ставлення росіян до так 

званих братніх сусідніх країн, зокрема, у пресі в усі часи незалежності 

України акцентувалося на тому, що українська сторона несанкціоновано 

відбирає газ із російського газопроводу. Інтернет-ілюстрацією слугує 

схематичне зображення людини, підписане “Який я насравді маю вигляд”, а 

поряд – напис “Як мене бачать росіяни, коли дізнаються про те, що я з 

України” [Додаток Ґ]. Або культивувався образ невдячних утриманців, 

нахлібників: “Мой кот – настоящий хохол: / Живет за мой счет. / Греется 

у моей батареи. / Спит в моем кресле. / Ест мною купленный корм. / 

Делает вид, что не понимает русского языка и все время чем-то 

недоволен!” [408]. Проте маємо й інший варіант, в якому зображено 

кардинально протилежну картину, що вказує на варіативність та 

затребуваність таких новотворів: “Мой кот в прошлой жизни был ватником 

Донбасса. / С удовольствием ссыт в тапки, / но за едой бежит ко мне и 

громко возмущается, если не покормлю” [409]. 

У сучасній Росії існує своєрідна манія, яка полягає у прагненні за 

будь-яку ціну довести, що їхня країна, культура старша від української, та й 

усе в українській культурі належить російській. Коректний натяк на 

хибність цієї позиції отримав відображення в анекдоті: “– Мамо, а що, була 

Київська Русь?/ – Була, сунку, була… / – Так що, ми всі москалі?/ – Та ні, то 

москалі всі хохлі” [410]. 

Проте процес толерантного сприйняття іноетнічного компонента, 

сучасний розвиток взаємин із росіянами демонструє відчутне 

дистанціювання та зміну етнічного Інакшого на етнічного Чужого. Чітко 
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формується й внутнішньоетнічна Чужинність, яка прийшла на зміну 

внутрішньоетнічої Інакшості в межах українського етносу. 

Таким чином, міжетнічний полілог зароджується у процесі 

міжетнічної комунікації, формується на рівні отримання та ретрансляції 

етнічним Своїм культурних, побутових та інших відомостей про етнічного 

Чужого. Ретрансляційний процес відбувається крізь призму етнічно Своєї 

культури. Відповідно, вона не Своя, але й не Чужа – вона Інакша. Звичайно, 

ця інформація отримує своєрідне забарвлення, дивні та малозрозумілі 

іноетнічні явища можуть подаватися у гумористичному руслі. Часто 

небажання сприймати відмінності в іноетнічній культурі зумовлює появу 

етнічних стереотипів.  

Отже, традиційні етнокультури засвідчують наявність своєрідної 

ієрархізації «Чужих»: деякі інородці та іновірці виявляються менш 

«Чужими», ніж інші, – тобто етнічно «Інакшими» («не_Свої», проте й 

«не_Чужі»). Міжетнічний полілог зароджується у процесі міжетнічної 

комунікації, формується на рівні отримання та ретрансляції етнічним 

«Своїм» культурних, побутових та інших відомостей про етнічного 

«Чужого». Ретрансляційний процес відбувається крізь призму етнічно 

«Своєї» культури. Звичайно, ця інформація у народній творчості отримує 

своєрідне забарвлення у художньому плані вираження, дивні та 

малозрозумілі іноетнічні явища можуть увиразнюватися засобами 

комічного. Порівняння відомостей про «Своїх», «Чужих» та «Інакших» 

демонструє специфіку їх фольклорних когнітивних патернів, які зумовлені 

механізмом сприйняття етнофором інородця та іновірця з позиції Своєї 

культури. 

Важливим джерелом дослідження етнічного та етноконфесійного 

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

України.  
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3.3.1. Специфіка суб’єкт-суб’єктного моделювання етнічного 

Інакшого у фольклорі 

 

У контексті міжетнічної комунікації відбувається зміна акцентів у 

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

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

суб’єктний стиль міжетнічної взаємодії: у процесі спілкування етнофори 

обмінюються етнознаннями і здійснюють ретрансляцію отриманих 

фольклорних відомостей уже з власної світоглядної позиції. 

Проблема суб’єкта має вагоме значення, тому що суб’єктність 

пов’язується з процесом пізнання. Актуальність дослідження цієї категорії 

зумовлена тим, що вона дає змогу розкрити цілісність основних якостей 

людини, які формуються у процесі її активної діяльності в системі відносин 

з іншими людьми і з культурою [187]. За висновками В. Гончарова, 

суб’єктами є людство (етнос, соціум), різноманітні спільноти людей і, 

відповідно, окремо взяті особи. Важливо уточнити, що суб’єктами 

когнітивного розвитку виступають носії культури [112, с. 31-32].  

О. Івановська в аспекті фольклористики відзначає характерні 

особливості, які дають змогу визначити суб’єкта як носія “творчої 

діяльності, продуктом якої є простір знаків, значень та смислів, що 

структурують принципово новий позаприродний світ культури. <…> 

суб'єкт фольклорного простору – це носій традиційної складової культури, 

відповідальний за неперервність та оновлюваність традицій як умов 

ноосферного розвитку” [195, с. 46]. Доречний акцент на очевидній 

міжсуб’єктності взаємодії: виходячи з позиції, що на іншому полюсі 

комунікативного ланцюга перебуває саме суб’єкт зі своїми ціннісно-

смисловими засновками і зі своїм світом означення реальності, стає 

зрозуміло, що від початку вибудовуються комунікативні відносини як 

спроба діалогу, спільного пошуку істини [326]. Мовлення не ототожнюється 
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з інформацією, не обмежується лише звуковою чи синтаксичною 

організацією та наявним змістом або засобами висловлювання. Щоразу 

єдність смислу висловлювання виходить за його межі, задіюючи жести, 

підтексти, інтонацію, натяки, ремінісценції тощо. Ю. Ковалів вказує, що 

розуміння, яке здійснюється у мові, індивідуалізує суб’єкта, він творить і 

розвиває культуру. Проте мова не задовольняє усі потреби герменевтики. 

Розуміння як людський феномен глибоко занурюється у процес суб’єкт-

суб’єктного діалогізму. Діалогічні відношення сприяють постійному 

уточненню та оновленню смислів, зумовлюють дискусії, в яких 

відбувається пошук істини, здійснюються спроби подолання бар’єрів між Я 

та Іншим, що і забезпечує гуманітарну основу людського буття [211, с. 17-

21]. О. Івановська вказує на суб’єктність етносу, яка “реалізується на рівні 

рушійного начала нації, домінуючої віри, оскільки через пошук іновірця-

ворога запускаються механізми самозбереження свого народу, або своєї 

релігії. Тому фольклорні зразки, створені в локальних культурах, повинні 

мати антагоністичний характер задля збереження цінності цих культур. 

Можна сказати, що фольклорному тексту заборонено виходити за межі 

локального світу своєї нації та віри, бо, прийнявши “чужі” культурні 

принципи, така нація чи віра робить крок до самознищення” [195, с. 86]. 

П. Іванов, наголошуючи на вагомості фольклорних творів для процесу 

осмислення етнічної специфіки та своєрідності, зазначав, що творам 

народної словесності належить одне з перших місць в низці фактів, які 

допоможуть усвідомити народне світосприйняття. Та для досягнення 

поставленої мети, для того, щоб з пам’яток народного слова рельєфно 

виступили саме ті, які притаманні цій народності, необхідно не лише 

зібрати масу словесного матеріалу, а й систематизувати його, вказавши при 

цьому, що в зібраних матеріалах належить безпосередньо творчості 

народності, яку вивчаємо, і що вона сприйняла з інших джерел [280, с. 13]. 

Тобто, міжетнічний полілог у народній прозі виконує етнозахисну функцію, 
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він спрямований на розширення етноінформаціної бази для забезпечення 

членам етноспільнти комфортного співіснування з представниками інших 

етносів. 

Дослідники завважують заміну концепції “суб’єкт-об’єкт” 

альтернативною концепцією “суб’єкт-суб’єктної” моделі, згідно з якою 

суб’єкт уже не стільки протиставляється чому-небудь, скільки поєднується з 

чимось; у цьому випадку, з іншим суб’єктом [187]. Це сприяє налагодженню 

міжетнічної комунікації та забезпечує побудову міжетнічного полілогу. 

Логіка полілогу як інтерсуб’єктивної взаємодії індивідів повинна 

сприяти виконанню суб’єктами узгоджених дій на основі вдосконалення 

вистояних програм колективної діяльності [185, с. 17]. Отже, міжетнічний 

полілог – це важлива форма міжетнічної комунікації, під час якої 

відбувається взаємообмін етнозначущою інформацією, суб’єктами якого 

виступають комуніканти.  

В. Гончаров як структурний компонент культурного середовища 

вирізняє оповідь, яка перебуває в центрі людської думки (Дж. Брунер). 

Відображений в оповіді досвід народу задає межі для інтерпретації 

індивідуального досвіду. Відсутність таких оповідних меж призвела б до 

повного хаосу в житті людей. Оповідь – це спосіб пізнання світу людських 

стосунків, відмінних від логічних та емпіричних перевірочних процедур, які 

більше придатні для вивчення світу природи. Опис подій і створення історій 

підпорядковуються оповідній необхідності, а не причинній, або логічній, 

необхідності [112, с. 21]. Психологи переконані, що обстоювати власну 

думку (навіть хибну) набагато легше, аніж вслухатися в докази опонента і 

сприйняти чужу інформацію. Відповідну ситуацію маємо й у фольклорному 

процесі: усе чуже має блокуватися, бо містить якусь загрозу.  

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

когнітивністю, актуальним для дослідження є вивчення стратегій субꞌєкта як 

комуніканта міжетнічного полілогу. Процес отримання, засвоєння 
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іноетнічного фольклору та ретрансляції його вже з позицій власної культури 

демонструє побудову нових взаємин, призупинення несприйняття «Чужого» 

та появу етнічного «Інакшого». Усвідомлення етнічної «Інакшості» дає 

змогу змінити характер, зміст і сутність міжетнічних стосунків на 

глибинному фольклорному рівні. Проте цей процес не має статичного, 

незворотного характеру: сприйняття етнічної «Інакшості» у фольклорній 

свідомості характеризується динамізмом, ґрунтується на реальному процесі 

побудові міжетнічного полілогу.  

 

3.3.2. Латеральне мислення трікстера у фольклорних текстах про 

етнічного “Інакшого” 

 

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

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

дурнів виступають представники іншої етнічної групи. Фольклорні твори 

народної прози, в якій діють представники «нерозумних» (з точки зору 

творця тексту) народів, становлять своєрідну за змістом та емоційним 

забарвленням групу. У фольклористиці дослідженню образу іноетнічного 

дурня присвячено чимало розвідок (І. Березайський, М. Сумцов, 

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

Прикметна риса народної прози, в якій діють представники 

“нерозумних” народів, – локальний колорит. Фольклорні твори цієї групи 

становлять своєрідну за змістом та емоційним забарвленням групу. Вони 

охоплюють життєві ситуації і з гумором відображають особливості 

етнопсихології: кожна етнічна єдність від початку свого виникнення прагне 

до самовідмежування, відокремлення від інших етнічних груп. Порівнюючи 

своє і чуже, люди вирізняють значущі для себе подібності і відмінності й 

дають їм емоційну оцінку. У цьому значенні все своє визнається нормою, а 

все чуже на побутовому рівні отримує критичну оцінку як дивне, 
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недоцільне, перебільшене, небезпечне, смішне тощо [202, с. 5]. Глузуючи з 

представників інших етносів, їх намагаються змалювати дивними, 

аморальними істотами. У давні часи Чужих, з одного боку, зображали 

слабкими, а з другого – наділяли негативною силою, небезпечними 

магічними здібностями.  

Традиція піддавати висміюванню іноетнічних сусідів сягає корінням у 

сиву давнину. Є. Мелетинський у казках про “нерозумних” мешканців 

певної місцини в першу чергу відзначав порушення персонажами 

елементарних законів логіки. Їх алогічні абсурдні дії іноді призводять до 

руйнівних наслідків, але головний акцент у казці зроблено не на перипетії 

сюжету, а на самій природі дурнів, яка ілюструється їхніми вчинками [266]. 

На думку М. Сумцова, територіальне закріплення надає багатьом вигадкам 

таке оманливе історичне забарвлення, що не лише довірливий натовп 

сприймає їх за чисту монету, а й люди науки іноді ставляться до них 

довірливо й уводять їх у підручники як історичні факти [345, с. 6]. До казок 

про дурнів належать давні класичні тексти про абдеритів, беотійців і 

сідонців, французькі – про дурних обивателів Рюо, німецькі – про вендів, 

шильдбюргерів, лаллендбюргерів, болгарські – про стоблевців, кабальські – 

про Бені-Дженів, англійські – про готемітів, російські – про пошехонців, 

українські – про литвинів, жидів і циганів, грузинські – про окрибців та ін. 

[345, с. 4] М. Шахнович, досліджуючи міжнародний масив казок-анекдотів 

про інородців, зазначає, що героями текстів цієї групи виступають мешканці 

якогось реального місця – села, міста або провінції: у болгар це габровці, у 

німців – шильдбюргери, у шведів – мешканці містечка Седерталь поблизу 

Стокгольма, у Фінляндії героями подібних казок були жителі Хяме, у росіян 

– пошехонці [379]. Отже, варто виокремити два основні принципи поділу 

нерозумних народів: іноетнічний представник та внутрішньоетнічний, коли 

всередині народу вирізняють мешканців якоїсь території, за якими й 

закріплюються специфічні риси характеру або поведінки.  
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Багато розвідок присвячено іноетнічним дурням (І. Березайський, 

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

опонентам – тим, хто “допомагає” здійснювати глупі вчинки, науковці 

приділяли значно менше уваги. До висновків Є. Мелетинського варто 

додати випадки, коли місцеві “авторитетні” особи дають поради 

іноетнічним простакам, унаслідок чого ті й здійснюють дурні вчинки: 

“Купили москалі церкву. Стали вони думати-гадати, як церкву пиривизти 

туди, куди їм треба. От вони пішли до Ваньки-бувалого за совітом. Ванька 

й каже: /  – Как разорім церковь, то ми єйо нє сложим потому, што ана 

кірпішна. А вот сдєлаєм так: насиплєм гароху по дорогє і блізь церкві, 

потом і будем вєрьовкамі церковь тянуть, вот ана по горошку і папалзьот. 

<…> Водились-водились, а толку нима, і Ванька-бувалий ніяк ни догадаїця, 

отчого церква з міста ни рушаїця” [142, с. 82].  

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

своїми витівками подібні до трікстера. За переконанням С. Адоньєвої, 

трікстер – це міфологічний персонаж, шахрай, блазень і великий бешкетник 

(зазвичай розпусник і ненажера). Уперше цю універсальну фігуру 

виокремив П. Радін у своїй книжці про культуру північноамериканських 

індійців. Згодом К. Юнг використав термін “трікстер” у теорії аналітичної 

психології. Трікстер – це, наприклад, Лисиця в чарівних казках, хитрий 

солдат у казці про кашу із сокири та ін., тобто будь-який дурисвіт, який 

дурить, видаючи бажане за дійсне, перебільшуючи свої можливості, 

блефуючи, підміняючи поняття, тощо [48]. Досліджуючи походження 

архетиповий сюжетів, Є. Мелетинський зазначав, що в побутовій казці 

місце чарівних сил займає власний розум героя і його доля, а в казці про 

тварин та анекдотичній казці розвивається архетип трікстера, який тріумфує 

над простаками й дурнями [267]. Л. Дунаєвська вказує, що поведінка 

казкового дурня є аналогічною діям дурня анекдотичного. Такі персонажі 

(ледача жінка, дурна наречена, молодий недоумкуватий син чи брат, 
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молодий чоловік) через свою непрактичність, незнання елементарних норм 

поведінки, лінь та ін. потрапляють у дурне становище, смішні ситуації. 

Гіпербола, побудована на протиставленні реальних можливостей і 

відображених обставин, дозволяє створити комедійний ефект [167, с. 123-

124]. 

Образ трікстера викликає інтерес і в дослідників мисленнєвої 

діяльності людини. Х.В. Бейзіл-Морозов у своїй книжці “Трікстер у 

сучасному фільмі” (“The Trickster in Contemporary Film” [2]) досліджує роль 

образу трікстера, який виступає проти культурного імперативу та 

соціальних проблем модерного й постмодерного періодів. Автор 

демонструє, що кінематографічний трікстер завжди відображає 

психологічні, економічні та соціальні зміни в суспільстві. Дослідження 

охоплює широкий діапазон фільмів – від класичних стрічок Чарлі Чапліна 

(“Сучасність”, 1936 і “Великий диктатор”, 1940) до сучасних комедій і драм 

із “трікстерськими акторами”, як-то Джим Керрі, Саша Барон-Коен, Енді 

Кауфман та Джек Ніколсон. Ця праця пропонує новий погляд на образ 

трікстера не лише в кінематографі, а й у західній культурі загалом. Поряд з 

аналізом кінострічки представлено розгляд психологічних проблем 

збереження суверінетету індивідуальності, трікстерських якостей медіа та 

людських стосунків в інформаційну епоху. Дослідник використав кілька 

наукових підходів, зокрема юнгіанську аналітичну психологію, семіотику 

кіно, наративну структурну теорію, концепцію лімінальності В. Тернера й 

теорію карнавалізації  М. Бахтіна. Американські дослідниці українського 

походження Н. Кононенко та С. Кухаренко у статті “Борат – трікстер. 

Фольклор та медіа, фольклор у медіа”, розглянувши два типи трікстера – 

трікстера-тварину і трікстера-блазня, виявили поєднання в образі Бората 

основних рис обох типів [28, с. 9]. Європейській фольклорній традиції 

притаманна наявність одного із цих типів, а поєднання в одній особі двох 

типів трікстера можна знайти лише в міфах Північної Америки. Чимало 
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сучасних літературних образів часто створюються з використанням 

традиційного фольклорного матеріалу, різних елементів усної традиції або 

міфології. Реальна відмінність між сучасним персонажем і архаїчним 

трікстером полягає лише в тому, що останній діє в міфічному світі, 

функціонує в часі й поза часом, серед персонажів, які перебувають на межі 

між людиною, твариною і духом. Навіть структура фільму Барона Коена 

подібна до фольклорної, адже містить три основні елементи класичної 

казки: від’їзд, ініціацію та повернення, яке типово супроводжується 

одруженням [28, с. 10-11]. З-поміж різноманітних концепцій щодо образу 

трікстера у стосунку до цього фільму психоаналітична теорія заслуговує на 

особливу увагу як найбільш прийнятна. Нагадаємо, що К. Юнг розглядає 

трікстера як колективну персоніфікацію, архетип, стадію в розвитку 

людської свідомості від дикунства до цивілізації [28, с. 15]. З огляду на це 

очевидною стає архаїчна природа цих персонажів, які використовують давні 

“слабкі” місця в людській психології, репрезентують результати 

спостереження за людською природою, узагальнення типової поведінки та 

типу мислення, вироблення певної стратегії для використання з метою 

надурити, висміяти, ошукати глупу і довірливу особу. 

Розглянувши дії блазня-трікстера, доходимо висновку про 

нестандартність його поведінки та логіки. Сучасні дослідники відзначають 

наявність нешаблонного – латерального мислення в арсеналі розумової 

діяльності людини. Цей термін Е. де Боно ввів до наукового вжитку на 

позначення нестандартного, “нелінійного”, креативного мислення. На його 

думку, латеральне мислення – це специфічний процес обробки інформації, 

який спрямований на зміну стереотипної моделі сприйняття навколишньої 

дійсності, групування вихідних елементів у найбільш незвичних 

сполученнях та створення нових альтернативних варіантів рішення 

проблеми. За латерального мислення інформація використовується для 

зміни чинної схеми, моделі [303]. Е. де Боно вважає, що нешаблонне, 
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латеральне мислення – це не якась нова магічна формула, а всього-на-всього 

інший, більш творчий спосіб використання розуму [84]. Підтвердженням 

цієї думки може бути анекдот-казка, записана І. Манжурою наприкінці 

ХІХ ст.: “Найшли циган з мужиком сало та мнясо, та й заспорили, кому 

шо: /  –Давай, – каже циган, – хто скаже одним словом: сало і мнясо – того 

все й буде. /  Чоловік думав, думав: /  –Та, шо, – каже, – так і буде мнясо і 

сало. /  –Е, ні, – каже циган, – мнясало. – Та й забрав [142, с. 69]. Як бачимо, 

тут нестандартність мислення принесла циганові винагороду у вигляді 

продуктів харчування та допомогла “пошити” у дурні довірливого простака.  

У своїх роботах Е. де Боно застосовує поняття “проблема” на 

позначення невідповідності між тим, що людина має, і тим, чого вона хоче; 

це ситуація, яка потребує вирішення. Вона може зводитися до необхідності 

чогось уникнути, чогось досягнути, чогось позбутися, розібратися у своїх 

прихованих бажаннях тощо. Науковець виокремлює три типи проблем: до 

першого типу належать ті, які потребують для свого вирішення значно 

більшої інформації та методів її обробки; другий тип – це проблеми, для 

вирішення яких потрібна не додаткова інформація, а лише перегрупування 

вже наявної; третій тип характеризується інфантильністю: людина 

задовольняється тим, що має. На нашу думку, саме другий тип проблем 

пояснює розв’язання ситуацій у фольклорних текстах [84]. Яскравими 

прикладами цього типу вирішення проблеми, на наш погляд, слугують 

казки-анекдоти із сюжетом ППС1626 = АА * 2100 про кращий сон: наявної 

їжі в 1) Хохла і Москаля, 2) Руського і Татарина, 3) Цигана і Мужика було 

недостатньо (“паляничку: как бы на одного – так довільно, а как на двух – 

так мало” [142, с. 86], “как двум нельзя быть сытыми одною курицею” 

[142, с. 87]), то вони вирішили, що харчі дістануться тому, кому насниться 

кращий сон.  

Москалеві наснилося з релігійним підтекстом: “–Ах, брат, мне 

снилось, что прилетело до меня два ангела, да как взяли меня на крылышки, 
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да понесли меня аж до Бога, а Боженька дал мне золотую постель, а я на 

ней спал” [142, с. 86], татаринові: “–Ах, русский, хорош я сон видел: будто 

меня взяли на небо; я видел на небе много духов: как там хорошо!” [142, с. 

88], так само і в сучасних умовах для росіян є важливим говорити про 

релігію, про “скрепи” і т.д. 

У сновидінні цигана показано типовий стереотип – цигани завжди з 

кіньми – та, попри релігійний нігілізм, також зображено і святих: “– Мне 

снилось, будто бы я с святым Петром лошадьми менялся, а Божая мать 

вареники да яичницу нам подавала” [142, с. 89], а також: “– Мне снилось, – 

говорит он, – будто я иду, и вижу лестницу, я полез по ней, долез до неба и 

увидел Бога, который ужинал и говорил мне: “Иди, цыган, ужинать!” Я 

пошел и поужинал” [142, с. 90], – та реальна їжа дісталася персонажеві з 

яскраво вираженим латеральним мисленням, який для вирішення проблеми 

скористався перегрупуванням наявної інформації: “А хахол и говорит ему: / 

– А я увидел, как тебя ангелы понесли ждал, ждал да подумал, что тебя не 

будет, да взял паляничку и съел” [142, с. 86]; або ж такий варіант: “– Ну, – 

говорит русский, – а я видел, как тебя взяли на небо, подумал, что ты 

оттуда не воротишься, да и съел курицу-то” [142, с. 88]; інший вихід: “– А 

я смотрел, смотрел – вы едите, а меня не зовете, так я взял порося и съел” 

[142, с. 89]; або: “– А мне снилось, – говорит мужик, – вижу я, что ты с 

Богом ужинаешь, взял я встал да поросенка и съел” [142, с. 90] тощо. 

Трікстерські витівки казкового блазня задовольняють його тілесні та 

матеріальні потреби (отримання вигоди, майна іноетнічного Інакшого або 

Чужого). Завдяки нестандартному підходу чоловікові вдалося 

“похмелитись, та ба – ні за віщо, а набор жиди не дадуть. Ходить він собі 

по шинку та все міркує, як би йому схитрувати, щоб обдурить жида-

шинкаря” [142, с. 50]; циган випив запропоновану горілку, дотримавшись 

умови: “–Що ж, паночку: яка перва, така и друга, така и третя. / 

Захохотали тогда мужики и пан. А пан говорит: –Ну теперь, братцы, 
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пейте: не похвалили, не погудили водку” [142, с. 90]. 

І. Гальченко зазначає, що здатність розуміти поведінку, розпізнавати 

поведінкові патерни зумовлює зміни власної поведінки як критерію 

пристосування до середовища [101]. Тексти, в яких фігурують різноетнічні 

представники, демонструють застосування трікстером латерального 

мислення для досягнення мети. Попри прагнення заволодіти майном 

простака, у цих творах усе ж домінує бажання висміяти іноетнічного 

опонента, скориставшись його незнанням, довірливістю або й просто 

глупотою.  

Антипатерни в казках про інородців демонструють тексти із сюжетом 

ППС 1228 Харківщині (“Дурні стріляють з рушниці: один зазирає до дула”): 

“Москалі стріляють” у записі Б. Грінченка на, “Про трьох жидів і рушницю” 

із зібрання П. Чубинського, “Как москали хохлов образовывали”, 

зафіксований П. Івановим, та ін.  

Часто для зображення антипатерну казкового інородця 

використовується сюжет, в якому акцентовано на незнанні якихось простих 

предметів, відсутність елементарного життєвого досвіду. Наприклад, у казці 

“Ванька-бивалий” (ППС 1200): “Жили три брати: два Киндрати, а третій 

– Ванька-бивалий. Вони ни знали, де биреться сіль. От Ванька і каже 

братам: –Давайте, братці, купим солі і посєєм, вот она і уродя” [142, с. 

81]; або ж у тексті “Москалі й сахарь” (ППС 1204) висміюється незнання 

елементарних речей: “Два москалі вивезли гречку на базарь. А тоді на 

гречку добра ціна була. От вони раді, шо дорого попродали і схотіли 

поласувать. Думали-думали, шо ж його купить? І надумали купити сахарю. 

<…> Так купець подивився на їх та й дав їм свічку лойову. Ну, вони раді, шо 

більше дав, і не їдять зараз, а зоставили на далі, щоб їдучи ласувати. От, 

справилися й поїхали. Як виїхали вже з города, заходились їсти тую свічку. 

Один укусив і жує, а другий питає: – А што, брат, ловко? / –Ловко то, 
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брат, ловко, да в сєрєдінє вірьовка. /  А той тоді: – Іш ти, – вєздє, брат, 

абманство” [142, с. 43].  

Казка “Жид і коза” (ППС 1311) демонструє приклад нетипової для 

казкового жартівника ситуації, можна сказати, практично не отримав 

ніякого зиску: “Привів мужик на ярмарок козу. От, жид і питає: – Сцо се 

ти продаєш? / А мужик каже: – Козу. / А жид каже: – А сцо нею робить? /  

А мужик каже: – Вовків ловить. /   – О, мені такої й треба, сцоб вовків 

ловила. / <…> Вийшов у поле, коли дивиться, а коза ніжкою тільки – туп, 

туп! / А жид тоді каже: – Не поспішайсь, кізонько! Усі сім твої вовки 

будуть! /  Тільки вовки прибігли, а жид узяв і пустив козу, – думав, що 

половить усіх вовків. А вовки за нею та й піймали її. А коза тоді кричить: – 

Не мене! /  А жид тоді: – А добра кізонька, зна як і хазяїна звуть: 

Салимоне” [142, с. 51]. 

Є. Нахлік, досліджуючи українські фольклорні джерела у творчості І. 

Котляревського, робить акцент на критичному ставленні до російського 

солдата (“москаля”) як інородного елементу в українському середовищі, 

вказує на схильності до крутійства, зарозумілого ставлення та грубого 

поводження по відношенню до селян. На думку автора, фольклорні твори 

презентують національні, релігійно-культурні та соціальні відмінності між 

українцями і москаля  [284]. Хоча дослідник розглядає образ москаля 

(солдата-росіянина) як Іншого, аналізовані тексти засвідчують все ж 

відторгнення українцем цього персонажу, сприйняття як Чужого елементу.  

Цікаво, що у казках та апокрифічних легендах солдат часто виконує 

таку ж функцію, що і циган, його наділено такими ж рисами характеру. 

Солдат є доволі популярним персонажем народної прози, зокрема, текстах 

казок про тварин – сміливець, який допомагає виявити небезпеку (“Пішов 

солдат, тіко шо в огород, а воно й кричить: -Чи не солдат то йде, чи не 

ріпушку рвати? Як зачну я терти та м’яти, то нікому буде одняти! /  - 

Постой, вража сило, подивлюсь як ти тертимешь! / Взяв на ноготь, 
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показав всьому миру та й убив. Пішла бабуся з онучкою, нарвали ріпки та й 

угостили солдата” [280, с. 19]) у текстах чарівних казок він – рятівник, 

герой, який перемагає саму Смерть, рятуючи життя людей (“Солдат вылез, 

а Смерть влезла, солдат и закидал Смерть землею, тогда и люди не 

умирали” [280, с. 432]), дурить чортів (“Черти обрадовались, полезли в 

ранец, а он его позащепал на ремешки, надел и пошел в кузню. Царь 

приказал изготовить тридцать молотков, по три пуда каждый. Солдат 

положил ранец на наковальню и велел бить как можно сильнее. Вскинул 

потом солдат ранец на плечи и явился к царю с докладом” [280, с. 429]), 

перемагає мерців (“Коли дивить ця: встає той миртвяк та до його та як 

ухвате його за полу – так і одшматував усю полу. А той солдат як опиріще 

миртвяка по голові псалтирем, той миртвяк зараз і простяг ся, і більш 

уже не вставав” [370, с. 18-19]), карає відьму (“Спал ли он, не спал – видит: 

идут во двор две женщины в одних сорочках; подошли прямо к нему, 

взялисьза повозку и повезли было ее из двора в реку. «Тпру!» – крикнул 

солдат, и повозка остановилась в воротах; ведьмы с оглоблями в руках так 

и застыли на месте и стояли там до самого утра, пока солдат не встал и 

не отпустил их” [182, с. 451]) тощо; у суспільно-побутових він – веселий 

трікстер, якому вдається виманити у жадібної хазяйки продукти харчування 

(казки з сюжетом – 1544**, 1548), отримати зароблені гроші у пана (ППС – 

1547 ****), дотепно надурити глупу людину (сюжет 1540: “Отдав солдату 

коня, а сам побіг швиденько в ліс лика брати на бичовки. Солдат на коня, 

та і був такий. Надрав бичовок, приходе, аж нима ни коня, ни солдата. Шо 

тут робити?! Походив, походив, та й пішов, сумуючи, додому. – Ну шо 

нагнав? – питається мати. / - Нагнав та отдав йому коня, хай передасть 

батькові, у нього, мабуть. Уже і плечі полупились!” [280, с. 424]); у текстах 

апокрифічних легенд – часто намагається надурити Бога (у деяких варіантах 

– Ісуса Христа) і святого Петра (“Солдат сознается в виду получения двух 

частей, и рассказ кончается неудачным лечением больной самим 
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солдатом” [337, с. 90]) тощо. 

Уведення до казкових сюжетів про дурнів і простаків (пошехонців) 

представника іншого етносу, інородця або ж іновірця, по-перше, виступає 

антипатерном – інородці нерозумні, по-друге, може слугувати для розвитку 

етноцентричних поглядів – лише етнічно Чужі діють і мислять нерозумно, а 

етнічно Свої – правильно.  
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Висновки до розділу 3 

 

Питання міжетнічної комунікації в українських теренах 

характеризується тривалою історією наукового інтересу. Започаткований 

ще наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. (П. Чубинський, І. Левицький, 

М. Драгоманов, І.Манжура, В. Гнатюк, Г. Булашев, О. Потебня, П. Ковалко, 

М. Костомаров, П. Куліш, І. Франко, О. Шимченко, М. Павлик та ін.), цей 

процес у ХХ ст. розвивався лише на умовах, продиктованих радянсько-

партійної ідеологією, проте не варто говорити про відсутність таких 

досліджень (Н.Шумада, Л.Дунаєвська та ін.). Кінець ХХ – початок ХХІ ст. 

охарактеризувався значним піднесеннням інтересу до етнічного питання у 

фольклорі, зростанням наукових досліджень міжетнічної комунікації у 

фольклорі (С. П’ятаченко, В. Сокіл, Р. Кирчів, І. Павленко, 

М. Марфобудінова та ін.).   

Загалом визначення поняття полілогу характеризується множиною 

тлумачень, які мають певні відмінності залежно від використання у певній 

гуманітарній галузі. У контексті нашого дослідження цей термін найкраще 

презентовано та розтлумачено Ю. Крістевою, яка вказує на побутування 

певної категорії буття людини, і визначає як потребу та обміні інформацією. 

При чому вагомим компонентом є демократичне поєднання думок кожної 

сторони цього процесу. 

Процес спілкування з метою побудови та налагодження полілогу 

визначають як взаємодію комунікантів з різними традиціями, різною 

етнічною або конфесійною приналежністю, об’єднаних бажанням 

обговорювати спільну тему, вносячи та доповнюючи важливу інформацію.  

Для дослідження міжетнічного полілогу в аспекті фольклористики 

домінантне застосування терміна “міжетнічний полілог” – процес 

отримання і сприйняття іноетнічного фольклору, матеріальної і побутової 

культури та ретрансляція їх уже з позицій власної культури. У процесі 
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фольклорного міжетнічного полілогу відбувається ретрансляція етнічним 

Своїм крізь призму Своєї культури соціокультурної інформацію, яку 

отримав від етнічного Чужого. Унаслідок цього не Своя (з об’єктивних 

причин), але вже й не Чужа культура стає Інакшою. У випадку позитивного 

або ж нейтрального (толерантного) сприйняття і відбувається становлення 

фольклорної Інакшості. Проте у випадку агресивної поведінки, нав’язування 

власної позиції та думки, зверхнього ставлення до інших етносів та народів, 

про будь-який фольклорний полілог, фольклорну комунікація мови не може 

бути.   

Запропоновано у процесі дослідження міжетнічного полілогу в 

народній прозі для маркування представника іншого етносу варто 

використовувати концепт “Інакший”, на противагу залучення 

літературознавчого концепту “Інший”. Важливо, що фольклор засвідчує 

трансформацію у процесі міжетнічної комунікації, зокрема, заміна суб’єкт-

об’єктного зв’язку на суб’єкт-суб’єктний. Фольклорна проза України 

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

буденного спілкування представники різних етносів обмінюються порціями 

етнознань і здійснюють подальшу ретрансляцію отриманих інофольклорних 

відомостей уже з власної світоглядної позиції. 

Отже, міжетнічний полілог в аспекті фольклористики пропонуємо 

визначити як процес отримання, сприйняття іноетнічного культури і побуту 

та ретрансляція уже з позицій власної культури. Попри прагнення отримати 

інформацію про іншу культуру, все ж у процесі міжкультурного полілогу 

головним залишається збереження власної етнічної ідентичності.  

Встановлено, що фольклорна комунікація значно відрізняється від 

міжособистісної комунікації та від комунікації у художній літературі. 

Фольклорна комунікація характеризується колективно-особистісним 

характером, бо поєднує ознаки реальної (природної, контактної) та 

художньої комунікації. Важливими компонентами такої комунікації є 
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сприйняття, декодування, розуміння, інтерпретації отримуваної інформації 

та відповідної реакції на неї. У процесі фольклорної комунікації 

відбувається стратифікація соціуму на етнічно Своїх, Інакших і Чужих не 

лише за етнічною приналежністю, а й за ідентифікацією та позицією у 

міжетнічному спілкуванні та взаємодії 

За радянського часу національне питання потрапило до заборонених 

тем, хоча народ як творець фольклору не оминав його своєю увагою: 

скажімо, у суспільстві густо циркулювали анекдоти про різні етноси (чукч, 

молдован, американців та ін.). Культурні надбання народів, які проживали 

на території радянської імперії, досліджували, але з обов’язковим 

дотриманням ідеології про єдиний радянський народ. Наприкінці ХХ ст. 

кустарним способом друкували збірки анекдотів про різні етноси. На 

початку ХХІ ст. процес дослідження міжетнічної взаємодії, фольклорного 

трактування етнічної Свійськості, Інакшості та Чужинності починає 

пожвавлюватися (С. П’ятаченко, Є. Луньо та ін.). 

Сучасна фольклорна комунікація в інтернет-мережі ширше 

застосовується в якості об’єкта фольклористичних наукових досліджень. 

Що дозволяє досліджувати реальний фольклорний процес осягнення 

соціокультурного буття людини, миттєво реагувати на відповідні події у 

житті людства і, відповідно, ретранслювати власну позицію або ж 

презентувати бачення ситуації конкретною соціальною або ж етнічною 

групою. Навіть у процесі опосередкованого спілкування за допомогою 

інтернет-мережі, оперуючи фольклорною інформацією, людина отримує 

можливість знайти однодумців, які дотримуються певних фольклорних 

традицій. Хоча і таке спілкування відбувається на відстані, все ж воно 

відображає сучасний тип фольклорної комунікації.  

Важливо, що фольклор належить до потужної зброї. Міжетнічний 

полілог у народній прозі виконує етнозахисну функцію, він спрямований на 

розширення етноінформаціної бази. Усвідомлення Інакшості на 
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фольклорному рівні дає змогу змінити характер, зміст і сутність 

міжетнічних стосунків, побудову нових взаємин.  

Фольклорний міжетнічний полілог представлений різними видами 

комунікації: міжособистісний (на особистісному рівні спілкування 

відбувається між представниками різних етносів) – етнічний Я та етнічний 

Інакший (у цьому випадку превалює особистий досвід спілкування); 

міжгруповий, який відбувається на етносубкультурному рівні – етнічні Ми 

та іноетнічні Вони. 

Визначальний для дослідження міжетнічної комунікації у фольклорі 

концепт етнічного Інакшого. Усвідомлення етнічної Інакшості дає змогу 

змінити характер, зміст і сутність міжетнічних стосунків, встановити їх 

значення для налагодження міжетнічного полілогу в умовах сьогодення.  

Побудова образу етнічного Інакшого базується на сприйнятті 

відмінностей у духовному, культурному, матеріальному аспектах 

життєдіяльності представників іншого етносу, на усвідомленні відсутності 

загрози або дискомфорту у спілкуванні та співіснуванні. Дослідження 

міжетнічного полілогу в народній прозі України демонструє трансформацію 

традиційної фольклорної опозиційної діади Свій-Чужий у тріаду – етнічні 

Свій-Інакший-Чужий.  

У контексті дослідження міжетнічної комунікації в народній прозі 

України актуальні наукові висновки І. Франка, який присвятив низку своїх 

праць етнічному питанню, зокрема дослідив сюжет казки “Жидівська 

війна”. Намагаючись визначити джерела походження цього сюжету, він 

віднайшов їх в індійському епосі, у біблійних оповідях, у польському 

фольклорі та літературі, у німецькій усній та писемній новелістиці, в 

українській народній словесності. За висновками дослідника, у текстах, в 

яких утілився цей сюжет, головною постає не етнічна приналежність героїв, 

а глупота людей у цілому. Підтвердженням слугують українські народні 
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казки ХІХ ст. на цей сюжет, персонажний склад яких представлений 

«жидами», «москалями» та поляками.  

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

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

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

Прагматика тексту постулює це як надскладне завдання. Дії блазня-

трікстера, нестандартність його підходів, оцінки подій засвідчують 

латеральне мислення, що відображається на нешаблонній поведінці та 

логіці. Казкові блазні, веселі шахраї, дурисвіти, крутії мають архаїчну 

природу. Ці казкові персонажі демонструють результати спостереження за 

поведінкою та реакцією на зовнішні події людей, узагальнення типу 

мислення та світогляду різних категорій людей, вироблення певної стратегії 

для використання цих спостережень з маніпулятивною метою. Вони 

використовують з вигодою для себе “слабкі” місця в людській природі, 

типовість поведінки та типу мислення і використовують ці знання, щоб 

надурити, висміяти, ошукати глупу і довірливу особу. Тексти, зафіксовані у 

різних регіонах України та у різних часових проміжках демонструють різну 

“етнічну” приналежність казкових блазнів та казкових дурнів, що засвідчує 

прагнення висміяти довірливість та глупоту людей, а не представників 

конкретних етносів 

Дослідження фольклору як комунікативного процесу, що сприяє 

передачі етноважливої інформації за історичною вертикаллю та 

горизонталлю у просторі і часі і забезпечує необхідність людини у пізнанні 

світу, задовольняє когнітивні потреби окремого етнофора та етнічної 

спільноти. 

Результати дослідження, висвітлені у межах цього розділу, 

відображені у таких публікаціях автора дисертації: [116], [118], [124], [125], 

[134], [138], [141], [145], [146], [147], [149], [153]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ЖАНРОВІ ДОМІНАНТИ ФОЛЬКЛОРНОЇ ПРОЗИ УКРАЇНИ 

ПРО МІЖЕТНІЧНИЙ ПОЛІЛОГ 

 

Обравши дослідницьку стратегію вивчення емпіричного матеріалу 

фольклорного епосу – від архаїчних форм до форм-новотворів, – у розділі 

буде виявлено рівні оприявлення міжетнічного полілогу у різних формах 

фольклорного текстотворення і виокремлює жанри, найпродуктивніші для 

його дослідження.   

Твори народної прози в Україні, в яких описуються, діють 

представники інших етносів здавна привертали увагу фольклористів в 

Україні періоду ХІХ – початку ХХ ст. Зокрема, ця проблема становила 

науковий інтерес таких визначних фольклористів цього періоду як М. 

Драгоманов (“Евреи и поляки в юго-западном крае”, “Про українських 

Козаків, Татар та Турків” та ін.), І. Беньковський (“Из народних рассказов, 

характеризующих национальные типы”), П. Ковалко (“Очерки 

национальных типов в украинской народной словесності”), М. Кулішер 

(“Очерки сравнительной этнографии и культуры”), Л. Мацевич (“Поляки и 

Русины. К истории их бытовых отношений”),  П. Чубинський (“Труды 

этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край. Евреи.  

Поляки. Племена немалорусского происхождения. Малоруссы”), 

М. Костомаров (“О русско-польских отношениях”, “Дві руські народності” 

та ін.), О.Потебня “Обьяснение малоруских и сродных народних обрядов и 

поверий”, І. Франко (“Нарис історії українсько-руської літератури”, “ 

Жидівська війна. Причинок до порівняльних студій над народною 

літературою”, “Ще «Жидівська війна»”, “Руське духовенство в боротьбі з 

народним віруванням при кінці ХVІІІ в.” та ін.), О. Шимченко (передмова 
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до видання “Українські людські вигадки”), Г. Булашев (“Український народ 

у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях”), В. Гнатюк  

(“Галицько-руські анекдоти” та ін.), П. Іванов (деякі зауваги до 

фольклорних матеріалів та передмови до збірників фольклорних казок, 

апокрифічних легенд тощо) та багато інших, які перебували в авангарді 

наукової думки, проте з різних причин їхня наукова спадщина ще 

недостатньо вивчена.  

Період середини ХХ ст. у процесі наукового осмислення фольклору 

цієї тематики спостерігалося своєрідне затишшя, яке пояснюється 

табуюванням режимом усього, що могло б розбудити у homo soveticus 

інтерес до етнічного питання. Проте науковцями проводилися наукові 

дослідження фольклору цієї проблематики, зокрема, визначний славіст 

Н. Шумада (“Українсько-болгарські фольклористичні зв’язки”), 

Л. Дунаєвська (“Українська народна проза (легенда, казка) – еволюція 

епічних традицій”, “Про ідейно-художню структуру української 

новелістичної казки (казки гумористичні і сатиричні)”, “Героїчний епос 

народів СРСР (до проблеми епічних традицій українських народних дум та 

киргизького епосу «Манас»)”, “Український фольклор в контексті міфології 

світу ” та ін.), Р. Кирчів (“Український фольклор у польській літературі”, 

“Етнографічне дослідження Бойківщини” та ін.), Л. Чижикова (“Заселение 

Кубани и современные этнические процессы”, “Некоторые особенности 

материальной культуры русского населения юго-восточных районов 

Украины”, “Особенности этнической истории населения русско-

украинского пограничья”, спільно з Ю. Івановою “Из истории заселения 

Южной Украины” та ін.) та інші.  

Наприкінці ХХ ст., з розпадом радянської тоталітарної системи, 

етнічне питання почало втрачати ореол табуйованості, етнічна 

приналежність повернула собі увагу засобів масової інформації, поступово 

набула вагомості в політичному житті суспільства. На початку ХХІ ст. 
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розпочався етнічний ренесанс, який дав поштовх науковому вивченню 

національної своєрідності будь-якого народу. В Україні науковці 

досліджують проблему міжетнічної взаємодії з позиції фольклористики, 

зокрема Є. Луньо (“Польська антирадянська фольклорна сатира в 

українському середовищі”, “ Традиційний фольклор Херсонщини у 

сучасних записах”), С. Пʼятаченко (“Гетерообраз москаля та автообраз 

українця в українських анекдотах про москалів”, “Москаль, жид, циган в 

українському фольклорі: стереотипні сприйняття”), О. Микитенко (“Серби в 

українському фольклорі”, “ Фольклор як чинник ідентичності українців на 

теренах колишньої Югославії”), дисертаційні дослідження І. Горбань 

“Фольклорна культура болгарської діаспори у дослідженнях українських 

учених кінця ХІХ – початку першої половини ХХ ст.” (2000), О. Стоколос-

Ворончук “Етнотипи та їх художні стереотипи в українському анекдоті (на 

матеріалі видань ХІХ ст.)” (2005), Л. Гуманенко “Казкова традиція 

кримського регіону” (2011)  та інші.  

Л. Дунаєвська стверджувала, що потреба “в історіях та оповіданнях, 

які до сьогодні є парадигматичними, бо зберігають традиційні формотворчі 

моделі, притаманна кожній історичній епосі, кожній людині, як 

культурному індивіду взагалі <…> ці оповідання-оповіді, які побутують і 

сьогодні, позначені залишками первісного синкретизму, виконують 

національносвідомісну функцію, бо ця функція перш за все вселюдська, 

генетична, антропологічна” [167, с. 17]. 

Сучасні фольклорні новотвори демонструють формування і 

становлення нової етнічної людини (homo ethicus) в Україні, у якої домінує 

патріотизм, любов і повага до української національної культури. 

Прикметна риса фольклорних новотворів сьогодні – утвердження протидії 

насаджуваному комплексу “малоросійства”, акцент на приналежності до 

українського етносу, прагнення побудувати нову державу, в якій панує 

повага до людини будь-якої національності, громадянства будь-якої країни.  
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4.1. Етносоціумна група фольклорних творів 

 

Етносоціумна група текстів представлена фольклорними творами, 

тематика та проблематика яких охоплює питанням співбуття, взаємодії 

представників різних етносів, фольклорне відображення їх взаємин у 

соціумі. У текстах акцентовано “приналежність” головних персонажів до 

певного етносу, наявні фольклорні патерни, які чітко постулюють народні 

уявлення про етнічного “Свого”, “Інакшого” або ж “Чужого”, образну 

стереотипізацію представників різних етносів, що отримало відображення у 

сучасних фольклорних текстах та інтернет-новотворах. До цієї групи 

входять фольклорні тексти таких жанрів: казка (чарівна, соціально-

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

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

(різновид Сountryballs) та інші. 

У сучасних новотворах відбувається акцент на нерозумному ставленні 

людей, а не на етнічному компоненті особи, що і отримало відображення у 

сучасних фольклорних текстах та інтернет новотворах.  

Попри тривалу історію дослідження фольклорної прози, наразі 

відсутня одностайність у розмежуванні, визначенні та тлумаченні її жанрів. 

Зокрема, дослідники творів народної прози до сьогодні не дійшли згоди у 

визначенні народної казки, перед упорядниками фольклорних збірників 

постає нелегке питання. Під час публікації анекдоти часто потрапляли до 

розділів з казками і навпаки. До етносоціумної групи входять фольклорні 

тексти, в яких діють персонажі-представники різних етносів: казки (чарівні, 

соціально-побутові), анекдоти, легенди (апокрифічні, з етногонічним 

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

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

використовується така стилістична фігура як антитеза, яка дозволяє яскраво 
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продемонструвати позитивні якості та риси відображення Свого і негативні 

для зображення Чужого. 

С. Карпенко вказує, що при описанні природи казки, при 

конструюванні загального макету або кліше, науковці звертають увагу на 

“художні образи, психологію характерів, ситуації, художні деталі казкового 

епосу, специфічні художні форми відображення, смаки та сподівання 

певного народу у певний історичний час його історії” [204, с. 39].  

Накопичені емпіричні матеріали вимагали наукового опрацювання, перед 

фольклористами постала проблема створення наукових покажчиків 

казкових сюжетів. Перші спроби у цьому напрямку у І половині ХІХ ст. 

належать М. Макарову, І. Сахарову, у ІІ половині – Л. Колмачевський та 

П. Володимиров здійснюють спробу класифікації вищого рівня, ніж їх 

попередники, проте все ж не задовольнила вимоги фольклористів. Перший 

спеціальний каталог-покажчик казок з’явився аж на початку ХХ ст. 

(“Покажчик казкових типів Антті Аматуса Аарне”, 1910), який відобразив 

як сильні, так і слабкі сторони фінської школи у цьому процесі [337, с. 3]. 

Лише у ІІ половині ХХ ст. українськими, російкими і білоруськими вченими 

було упорядковано більш-менш повний довідник казкових, легендних та 

анекдотичних сюжетів з опублікованих та рукописних джерел ХVІІІ-ХХ ст. 

– “Порівняльний покажчик сюжетів. Південнослов’янська казка” (1979). 

Його матеріали – яскраве свідчення багатства українського казкового 

репертуару, переважна більшість сюжетів характерна для казок східних 

слов’ян. Традиційно казки поділяють на чарівні (героїчні, міфічні, 

фантастичні), суспільно-побутові та про тварин, які, у свою чергу, мають 

підвиди. Зародження і розвиток цих видів творчості тісно пов’язують з 

еволюцією людської свідомості та розвитком суспільства. Ще наприкінці 

ХІХ ст. М. Дикарів вказував, що “систематизация і зіставленнє видаваного 

материялу є річею цїлком умовною, залежною від того, якої теориї держить 

ся видавець: чи мітологічної, чи історичної, «чи теориї позичання», і т.д., і 
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через те вони не можуть цїлком задовольняти навіть вимог певного часу” 

[370, с. 2]. Сучасні дослідники здійснюють роботу з модернізації та 

розширення класифікацій фольклорного матеріалу, та все ж це питання 

наразі є актуальним. Твори фольклорної прози зберігають традиційні 

формотворчі моделі, притаманні епосу, позначені залишками первісного 

синкретизму, виконують націосвідомісну функцію, бо ця функція передусім 

є загальнолюдською, генетичною, антропологічною. 

Казка посідає винятково важливе місце серед інших фольклорних 

жанрів, оскільки надає дослідникам багатий різноманітний матеріал, який 

демонструє надзвичайну подібність, іноді навіть збіги, у фольклорі різних 

народів. У казковому епосі, як і загалом в усьому фольклорі, відтворено 

життя народу, його світогляд, уявлення. Казки мають велике пізнавальне і 

виховне значення в культурному житті людини. Тексти демонструють 

народний талант у галузі сюжетотворення. Основною ознакою епічних 

жанрів фольклору є сюжет, який у кожному фольклорному жанрі має свою 

специфіку, зумовлену особливостями змісту, творчих принципів і 

призначення твору.  

Справжнім надбанням “класичних” традицій порівняно з давніми 

(архаїчними) безпосередньо є установка на вигадку як жанротворчий 

фактор. З нею пов’язано поява жанру казки, в якій завершується відрив від 

міфологічної картини світу від актуальних вірувань, а у просторово-часову 

локалізацію подій вноситься свідома невизначеність, що чітко виражено в її 

ініціальних і фінальних формулах. Насамкінець, казка – побутова та 

анекдотична, навіть чарівна (завдяки самоототожненню слухача з героєм), а 

тим більше казка про тварин, у “класичних” традиціях легко розуміється як 

алегорія, – може отримувати дидактичне значення [294]. У цьому зв’язку 

варто зазначити, що в нашому дослідженні головною ознакою казки 

вважаємо акцент на вигадку. Традиційно казковий масив поділяють на три 
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групи (казки про тварин, чарівні казки та побутові, або ж соціально-

побутові).  

Соціально-побутові казки виникли в період розвинених суспільних 

відносин, вони пізніші за походженням, ніж чарівні, тому “дещо відходять 

від умовно-метафоричного, фантастичного сприймання дійсності” [235,  с. 

468]. За дослідженнями В. Проппа, ця група – найпопулярніший і найбільш 

національний різновид казки. У чарівних казках багато міжнародних 

сюжетів, натомість у соціально-побутових казках кожного народу особливо 

багато сюжетів національних [313, с. 278]. Сюжети соціально-побутових 

казок посідають виняткове місце в казковому епосі. Вони несуть велике 

морально-естетичне навантаження, адже під гумористичний приціл 

потрапляють усі людські вади. Події в них вирізняються наближеністю до 

реальності: відбуваються в сусідньому селі, на найближчій вулиці чи в 

будинку, що поряд. Героєві доводиться розраховувати лише на власні сили, 

уміння, розум та спритність. Іноді в казках фігурують чарівні предмети – 

палка-живилка, чавунчик, в якому вода закипає без вогню, та ін., але 

насправді герой вдало використовує власний розум і глупоту своїх 

антагоністів. Серед соціально-побутових казок є й такі, які деякою мірою 

близькі до чарівних, але вони становлять собою перехідну групу, яку варто 

розглядати як результат тривалого процесу переродження одного виду в 

інший [313, с. 282]. За допомогою гіперболізації побутова казка дає 

можливість під іншим кутом зору подивитися на буденні події, стосунки 

між людьми тощо. 

Сюжети про дурнів, фіглярів, блазнів типові для української народної 

соціально-побутової казки. Серед них є архаїчні, в яких простежується 

примітивна логіка первісного суспільства, і пізніші, лише деякими деталями 

пов’язані з архаїчними сюжетами [336, с. 9]. Останні більш типові для 

української народної соціально-побутової казки, зокрема, в якій діють 

представники інших етносів, тобто, для висміювання, комічного 
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відображення іноетнічного представника, культура і побут якого не є Своєю 

для українця. 

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

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

композиційну групу. Це обумовлено культурно-історичними умовами. 

Тривалий час живучі поряд, спостерігаючи за життям іноетнічного сусіда, 

різні етноси сформували своє бачення відмінностей у культурі, побуті, які 

згодом закріпилися у фольклорі у вигляді застережень, правил поведінки 

тощо для подальшої ретрансляції нащадкам. Зображення героїв ґрунтується 

на максимально місткій типізації, індивідуалізація того чи того персонажа в 

цьому разі відсутня: “Вже сама згадка про казковий персонаж викликає у 

носія фольклорної традиції певне коло уявлень” [336, с. 7]. У давні часи 

представників інших племен наділяли уявною негативною силою, 

руйнівними магічними здібностями. Саме такими вони постають у 

пам’ятках народної творчості – у народних соціально-побутових казках та 

анекдотах. Найчастіше в українських народних казках та анекдотах цього 

типу фігурують росіяни (кацапи, москалі), євреї (жиди), поляки, тобто 

народи, з якими український народ спілкувався і спілкується протягом 

тривалого часу. На характер сприйняття українцями інших народів великий 

вплив мали історичні умови, етнічні та культурні відмінності. Казки та 

анекдоти цього типу становлять цілком своєрідну і специфічну за змістом та 

емоційним колоритом групу текстів. Основний конфлікт у них побудований 

на стосунках між представниками різних національностей. Часто, глузуючи 

з інших народів, українці намагаються змалювати їх дивними, аморальними 

істотами, не-людьми.  

Відмінність між казкою і легендою полягає в прихованому 

моралізуванні (яке є у легенді) і установка на вигадку (яка притаманна 

казці). І. Франко присвятив значну кількість дослідженню народних легенд 

та апокрифів (“Апокрифи і легенди з українських рукописів” (1896-1910), 
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наукові розвідки: Передмова до видання “Апокрифи та легенди з 

українських рукописів”, “Народні повір’я з українських апокрифів”, 

“Причинки до історії руської літератури. Дрогобицький збірник рукописних 

апокрифічних видань” тощо). Значний внесок дослідник здійснив і в процес 

класифікації легендного масиву. Він визначає такі групи текстів: 1) 

старозаповітні апокрифи, 2) новозаповітні апокрифи, 3) есхатологічні 

апокрифи, вопросоодвіди, вірування, ворожби, заклинання і т.д., 4) повісті 

та апологи світського змісту. При цьому дослідник вказує на національні 

риси народних текстів.  

Тексти про міжетнічні стосунки, з етногонічним мотивом зокрема, у 

збірниках кінця ХІХ – початку ХХ ст. в окремі розділи не виділяли. Вони 

присутні у записах М. Драгоманова, П. Іванова, Д. Шимченка, І. Франка, 

В. Гнатюка, Г. Булашева, О. Дея, В. Сокола, В. Давидюка, М. Дмитренка та 

ін. Сучасний фольклор тяжіє до коротких форм (пояснити це явище можна 

стрімким ритмом життя), проте в основі все ж збережено сюжети і мотиви 

традиційного фольклору, варто відзначити збагачення та урізноманітнення 

персонажного складу. 

Близьким до соціально-побутової казки є анекдот. У збірниках ХІХ ст. 

їх часто друкували в одному розділі. Прикметна риса анекдоту – локальний 

колорит. Він має спільні характеристики з усіма жанрами народної прози, 

особливо з жартівливими піснями. Іноді анекдот стає окремим епізодом 

казки, а часом соціально-побутова казка сприймається як низка анекдотів 

[235, с. 466]. Анекдоти охоплюють різні життєві ситуації і з гумором 

відображають особливості етнопсихології, взаємини між представниками 

різних соціальних станів, різних національностей тощо. 

Анекдот визначають як прозову мініатюру, в якій в іронічній формі 

відтворено характерні риси тієї чи тієї особи або факти із життя, часто 

створюється узагальнена думка. Іноді анекдот розкриває суть соціального 

явища, передаючи загальне через особисте [229, с. 55]. Кількість 
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анекдотичних сюжетів в українському фольклорному репертуарі більш ніж 

у 4 з половиною рази перевищує кількість таких сюжетів у каталозі 

С. Томпсона[56, с. 62-63].  Цей феномен пояснюється, зокрема, центральним 

географічним розташуванням України, на території якої перетинаються 

різні культурні потоки (захід, південь, північ). Саме цим зумовлене, на 

думку дисертантки, й сюжетне та образне багатство анекдотичних оповідей 

в Україні про міжетнічну взаємодію. 

Саме цим зумовлене сюжетне та образне багатство анекдотичних 

оповідей в Україні про міжетнічну взаємодію. 

О. Смолицька в аспекті дослідження радянського анекдоту 

(дослідниця вказує на умовність цієї жанрової номінації) вказує на 

особливий статус анекдоту у системі фольклорних жанрів радянського 

періоду. Саме його існування вважалося недостойним пережитком 

минулого, жанром “міщанським” з усіма конотаціями цього слова у 

радянській офіційній культурі [334]. Проте у передмові до видання 

“Галицько-руські анекдотів” В. Гнатюк обстоює наукове значення 

анекдотів, зокрема, він вказує, що “хто сумнїваєть ся про моральність отсих 

оповідань, тому можемо служити доброю радою, пригадуючи давню 

приповідку: «Хто не розуміє жарту, най не йде між людий; най глядить до 

інде забавки». Зрештою зауважимо, що народнїй гумор зовсїм моральний, 

хоч він не надумуєть ся називати правдивим іменем, обговорювати і 

виставляти на жарт річи, які в иньчих кружках із слабшими і чуткійшими 

нервами, навіть злегенька порушені, викликали би відразу” [100, с. ХІІ].  

О. Дей наголошував, що анекдоти становлять безсумнівний 

когнітивний інтерес, передусім ті, що сформувалися в атмосфері 

українського побуту, на національному ґрунті [160, с. 12]. І. Кімакович 

указує на характерну організацію анекдоту як тексту: за будовою це 

традиційне оповідання, яке складається із зав’язки, розвитку дії, кульмінації 

та розв’язки. Проте анекдоту як міні-оповіданню властива відсутність 
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розвитку дії як складової сюжету. Іноді зав’язка й кульмінація анекдоту 

формулюється одним реченням. Дослідниця визначає схему анекдоту: 

1) відображення ситуації, яка орієнтується на достовірність зображуваного 

(шаблон); 2) формування нової точки зору на зображувану ситуацію 

(знищення шаблону) [210].  

В аспекті дослідження міжетнічного полілогу в народній прозі 

вважаємо за необхідне додати висновки О. Стоколос-Ворончук, згідно з 

якими “анекдоти про іноетноси – універсальне явище світової сміхової 

культури, вони не ображають національного почуття героїв цього 

тематичного пласту зазначеного жанру. Кожен народ має почуття гумору, і 

воно рятує від образ на творців анекдотів, бо найкраща відповідь – анекдот 

на анекдот, змагання у дотепності, мистецтві гри” [338, с. 84]. Отже, 

анекдот в аспекті фольклорного міжетнічного полілогу – це короткий 

фольклорний текст, в якому сатирично зображено поведінку, культуру, 

релігію, побут, спілкування представників різних етносів; в основі анекдоту 

про міжетнічне спілкування лежить взаємодія категорій етнічно Свій, 

етнічно Чужий, етнічно Інакший. 

І. Кімакович зазначає, що казки та анекдоти цього типу становлять 

цілком своєрідну і специфічну за змістом та емоційним колоритом групу 

текстів. Основний конфлікт у них відбувається між представниками різних 

національностей. Персонажі анекдоту утверджують певну ієрархію 

цінностей та розуміння їхньої сутності. Природа персонажа залежить 

передусім від того конфлікту, в який він повинен вступити. Вирішити ж 

конфлікт може лише персонаж із певними ознаками, пов'язаний з моделлю 

поведінки, яка нав’язується слухачеві. Важливо, що така модель актуальна з 

погляду оповідача, що і сприяє виникненню смислових зміщень та 

асоціативних рядів [210]. Саме це зумовлює варіативність фольклорного 

тексту, адже аудиторія, її характерна складова (вікова, статева, соціальна, 

етнічна) має важливе значення. Персонажна система анекдотів, 
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зафіксованих на території України наприкінці ХІХ ст., представлена 

кацапами (москалями), литвинами, євреями (жидами), німцями, циганами. 

Н. Гончаренко наголошує на модифікації набору персонажів групи 

анекдотів з етнічною складовою у ХХ ст., за радянського часу. Згідно із 

дослідженнями, у них так само фігурують жиди й москалі, на противагу 

полякам і циганам, які в умовах міського життя малопомітні. Натомість у 

цей час в анекдот входять нові етнопредставки з яскравими типовими 

рисами – грузини, вірмени, чукчі. Водночас вирізняється група анекдотів 

про бандерівців та москалів, а також про український національний 

характер, які також слугують прикладом політичного анекдоту [111]. 

Підтвердженням слугують тексти українських народних казок у різних 

збірниках ХІХ ст. із цією ж сюжетною лінією, але з різним персонажним 

складом: 1) жиди, 2) москалі, 3) поляки. Отже, на наш погляд, варто вкотре 

наголосити: у фольклорних творах у ролі дурнів виступали будь-які 

іноетнічні сусіди, а не якийсь конкретний етнос.  

На думку І. Веселової, достовірність неказкової прози 

підтверджується вказівками на конкретний час, місце та учасників події. 

Саме просторово-часові характеристики в усних оповідях головним чином 

моделюють загальну систему координат для оповідачів та його аудиторії 

[93]. В.Гнатюк активно працював над упорядкуванням фольклорних 

збірників.  У контексті нашого дослідження науковий інтерес становить 

видрукуваний 1899 р. збірник “Галицько-руські анекдоти”, в якому вміщено 

700 анекдотів, які укладач розподілив за трьома категоріями: 1) про різні 

верстви населення (355 текстів), 2) про різні народи (230 текстів), 3) 

історичні анекдоти, “Мінхгавзияди і небилицї”, про дурнів (113 текстів).  

Звичайно, такий поділ не є ідеальним, наприклад до першого розділу 

потрапили також і тексти, в яких діють представники інших етносів 

(наприклад, “Хлоп і жид перед паном”, “Пан і жид” та ін.), проте у жодному 

випадку це не применшує наукової цінності цієї збірки. Науковець зазначає, 
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що “у нашого народу незвичайно велике число анекдотів, а надруковані тут, 

то лише мала їх часть. І не дивниця, анекдоти то найпопулярнїший віддїл в 

народній словесности. Їх оповідають не так, як легенди, казки і ин. лише в 

певних хвилях, пр. при вмерци, в млинї і т.д., але все, де лише зійдеть ся 

громадка людий. Про те не звертано на них у нас такої уваги, якої вони 

заслуговують, чого доказом брак окремих збірників анекдотів” [100, с. Х].  

Нині відбулися зміни у ставленні до текстів фольклорних жанрів – у 

першу чергу звертають увагу на прагматику, а не на естетику фольклору. 

Т. Бунчук, спираючись на дослідження Е. Тейлора, Л. Леві-Брюля, К. Леві-

Стросса, Д. Фрезера, доходить висновку, що фольклористи у своїх студіях 

послуговувалися літературознавчим аналізом, досліджували передовсім 

естетичну складову текстів, розглядали їх як відображення міфопоетичного 

осмислення дійсності, що не відповідає специфіці архаїчної свідомості – 

домінуванню прагматики [88]. І. Веселова зазначає, що усна оповідь у 

всьому розмаїтті своїх виявів – страшні і смішні історії, сімейні перекази, 

байки про знайомих і відомих людей, оповіді про незвичні події, перекази і 

тлумачення снів, чудеса, чутки, пересуди й навіть плітки – становлять 

суттєву частину мовленнєвого буття сучасного мешканця міста [94]. На 

думку Л. Кузнєцової, малі фольклорні жанри характеризуються своєрідним 

“режимом економії” – відсутністю розлогих описів, докладних деталей. “У 

творах малої форми дуже важливі кінцівки, що передають характер 

сюжетної розв’язки, емоційного осмислення ситуації, вирішення 

нерозв’язаних конфліктів” [229, с. 53].  

Д. Симонідес зазначає, що внаслідок трансформаційних процесів 

(суспільних, культурних, економічних, урбанізаційних тощо) для сучасного 

наратора і слухача домінантні реалістичні оповідання, які ґрунтуються на 

фактах або подіях, що цілком уписуються в закони нашої дійсності й мають 

автентичну форму, тобто переказуються як меморат [327, с. 124]. Саме 

реальність створює сміхові ситуації, з яких народжуються меморати й 
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бувальщини, що із часом перетворюються на анекдоти, втрачаючи 

здебільшого вказівки на конкретні місце та час подій, нерідко й імена 

героїв. Фольклоризація сюжету здійснюється за законами оповідальної 

традиції. Тож цілком зрозуміла схильність носія фольклору до коротших 

текстів, а також бажання, не відкидаючи давніх сюжетів, мотивів, образів, 

отримувати сучасну інформацію про культуру й побут іноетнічних 

представників.  

Для демонстрації етнічного Інакшого нам здалися цікавими меморати, 

в яких представлено події у рамках проведення Євро-2012. Так, 11 червня 

2012 року відбувся перший матч між Україною і Швецією. Доволі яскравим 

прикладом міжетнічного полілогу демонструє оповідь Івана К.: “Спочатку у 

фанзоні після матчу вболівальники почали “переспівуватися”: шведи 

співали своїх пісень, ми – своїх. А потім усі разом почали співати “Ой на 

горі два дубки…” і шведи, і наші!.. Усі кричали: “Слава Україні!!!” 

Незабутні враження! Найбільше мене вразив темношкірий вболівальник у 

вишиванці і з прапором України!” [497]. 

Незнання або небажання знати іноетнічні традиції з боку українок 

демонструє такий меморат: “Наблюдали интересные сцены из окна (вікна 

офісу фірми виходять на вул. Хрещатик – прим. Грищенко І.). Шведы 

только приехали, а наши  барышни (українські жінки і дівчата – прим. 

Грищенко І.) уже разнаряженные дефилируют! Неужели они думают, что 

фанат, который копил деньги на поездку, вдруг начнет “вкладывать” в 

них?! Или с собой заберет?!” [498]. Також тут можна побачити стереотип 

“багатого іноземця”, який дарує подарунки або забирає з собою до 

“казкової” закордонної країни.  

Дещо шокуючим була звістка про ідею англійських фанів пройти 

вулицею з труною, щоб продемонструвати власній владі брехливість 

інформації про Україну: “По телевізору показали, як англійські фани 

пронесли гроб містом. Представники їхньої влади сказали, якщо вони 
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поїдуть до України, то їх назад у гробах привезуть! Начебто у нас тут 

расизм і злочинність великі! А ще англійці збирадися цей гроб забрати з 

собою до Англії і віддати тим, хто залякував!” [499]. 

Відвідування фанатами України в рамках проведення футбольних 

змагань дали позитивні зрушення у сприйнятті України, українського 

народу, української культури, природи та ін. Оповіді, меморати, фабулати у 

себе вдома тих, хто не побоявся приїхати до маловідомої України, сприяють 

зростанню інтересу іноземців і бажання відвідати уже з культурною 

програмою нашу країну.  Можна наводити багато прикладів, проте 

головним залишається одне – отримуючи, сприймаючи і ретранслюючи 

культуру іншого етносу з позиції власного етносу дозволяє говорити про 

формування та побутування міжетнічного полілогу в Україні, що має своє 

відображення у творах фольклорних жанрів. На наш погляд, перспективним 

є залучення Internet-джерел до процесу дослідження побутування етнічного 

Інакшого, оскільки становлять цілий пласт наративів цієї проблематики. 

Анекдоти-меморати особливо активно побутують у межах невеликої 

групи, члени якої зв’язані між собою сімейними чи професійними 

стосунками (так звані «родинні» анекдоти та анекдоти «з роботи»). Такі 

смішні розповіді відомі кожному, проте рідко фіксуються, бо здебільшого 

не виходять за межі сім’ї, компанії, колективу. Анекдоти-меморати 

позбавлені лаконізму форми, часто асоціативного підтексту, але в процесі 

побутування вони, увіходячи до системи фольклорної прози, набувають рис, 

притаманних анекдоту. Саме анекдоти такого походження збагачують 

традиційний репертуар, наповнюючи його оригінальними національними 

реаліями. Меморат визначають як “розповіді людей про їхні власні, суто 

особисті переживання. Вони передають власні спогади, тому я називаю їх 

меморатами. Меморат є об’єктом великого зацікавлення тим, що народ 

пережив, що він вважає гідним уваги і як це переживання висловив. Багато 

меморатів може перейти в традицію, бо деякі люди визнають їх достатньо 
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цікавими, щоб далі розповідати” [327, с. 121-122]. Отже, меморат в аспекті 

нашого дослідження – це фольклорний наратив про спілкування або ж 

власні переживання досвіду спілкування з іноетнічним представником і 

подальша трансляція спогадів-досвіду. Іноді меморат може ґрунтуватися на 

спогадах близьких людей, оповідь претендує на достовірність. Поряд із 

меморатом варто згадати і про фабулат, який визначають як усний текст, 

утворений на основі меморату з доповненнями вигадки, що 

характеризується “несуворою достовірністю”. Зазвичай це оповідь від 

третьої особи. Такі твори також демонструють ситуації із життя та побуту 

іноетнічних представників, проте в них уже відбувається своєрідне 

переповідання отриманої інформації, тобто наявний прототекст. Процес 

трансформації меморатів у фабулати відбувається в часі. Бувальщини, з 

одного боку, і народні оповідання, з другого, слугують резервом для 

поповнення репертуару традиційного анекдоту. Усні тексти набувають 

ознак анекдоту тоді, коли стають органічною частиною комунікативної 

ситуації, а специфічна поетика (стислість оповіді, діалогічність форми, 

естетично-активні слова) відточується в процесі побутування [210]. 

Звичайно, фольклористи не мають одностайності у визначенні меморату і 

фабулату, то ж ми будемо вважати, що меморат, фабулат – це форми 

оповіді, а не жанр. 

До аналізу жанрової палітри фольклорних творів етносоціумної групи 

залучаємо тексти народної прози,  яку ми будемо параметризувати як фікт – 

жартівлива вигадка з настановою на достовірність, у яких, як правило, 

висміюються комічні ситуації, які трапляються з іноземцями внаслідок 

незнання мови, звичаїв тощо українців. Через «фікт» актуалізуються 

патернальні когніції народу-творця. 

У процесі дослідження міжетнічного полілогу в народній прозі 

України ця категорія також заслуговує на увагу: як і анекдоти, фікти 

зображають цікавинки із життя іноетнічних представників, переповідають 
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різні смішні події, проте з акцентом на їх достовірності й реальності. 

Наприклад: “Приехал индус в Киев учиться. И старших, которые уже 

учились, он попросил написать английскими буквами самые необходимые 

фразы на русском. Те написали… Едет он в метро, наступил рядом 

стоящей бабуле на ногу… Посмотрел на листочек и говорит: «Не п….е, 

пожалуйста!». Увидев ее выражение лица, он решил, что не с той 

интонацией произнес… Так он приложил руку к груди, поклонился и 

говорит: «Не п….е, пожалуйста!» Когда мужчины начали к нему 

подступать с непонятными для него словами, он понял: что-то не так! И 

выбежал из вагона! Потом с этим листиком подошел к преподавательнице 

русского языка, спросил, что же там написано… Преподавательница 

заулыбалась…. И сказала, что он узнает сам, когда выучит язык…” [500] та 

інші комічні оповіді, в яких зображено незнання звичок, традицій, мови, або 

ж випадки з міжмовною або міжкультурною омонімією.  

С. Росовецький запропонував увести термін “чутки-плітки” – малі 

тексти неформальної балаканини (аналог поняття «хронікат», 

запропонованого К. фон Сидовим), який відображає спосіб поширення, 

відносний лаконізм і сюжетну аморфність таких текстів [318, с. 234]. 

А. Кушакова характеризує чутки як щоденний наративний репертуар деякої 

замкненої групи людей, які мають визначену систему колективних знань та 

уявлень. Характер побутування пліток визначається як “езотеричний”, тому 

що в їхній ретрансляції можуть брати участь лише особи, добре обізнані із 

загальним контекстом вихідної ситуації. Саме в цьому, на думку дослідниці, 

плітки відрізняються від чуток-поголосів та пересудів, які можуть 

передаватися й під час спілкування зі слухачами, котрі не володіють 

необхідною системою уявлень. З-поміж домінантних, вагомих для 

буденності протиставлень вирізняється опозиція приватне/публічне, що 

можна розглядати як один із корелятів опозиції своє/чуже. Поява пліток 

може бути, з одного боку, зумовлена реальною подією, а з другого – 
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пов’язана з “інформаційним голодом” та необхідністю підтримувати 

постійний інформаційний обмін у замкненому просторі [233], у межах 

якоїсь спільноти. Звичайно, пліткам не можна довіряти, оскільки не варто 

покладатися на їх достовірність. Прикладом створення пліток може 

слугувати демотиватор, в якому головним є принцип “як не дочув, то хоч 

збрешу”: “Так рождаются слухи: / – Милок, очередь на лечение? / – Почем 

печенье? / – А печень-то говяжья?” [411].  

Характерною рисою пліток є перекручування інформації, викривлене 

відображення реальних подій: “Это правда что ты тачку выиграл в 

лотерею,)) / – Правда) только не тачку, а квартиру, и не в лотерею, а в 

покер, и не выиграл, а проиграл” [Додаток Д] .  

Сучасні новотвори піддають глузуванню цей тип передачі інформації, 

вид комункації: “Плітки - це коли німий говорить глухому, що сліпий бачив 

як одноногий по воді ходив” [412], “Що за люди пішли?Чують краєм 

вуха.Бачать краєм ока. А потім додумують залишком мозку” [413], 

“Плітки – це яд! Ніколи не дозволяйте вашим вухам повірити в те, чого не 

бачили ваші очі!” [Додаток Е] та ін. 

Подібні фольклорні “шляхи” та “методи” ретрансляції певної 

інформації, яка має впливати на якусь категорію людей, широко 

використовуються для маніпулювання та впливу. Цікаво, що 

псевдо“фольклорність”, натяк на народну основу інформації є гарантією 

успіху, часто іміджмейкери використовують довіру глядачів, читачів, 

слухачів до усього, що пов’язане з народним. Наприклад, у деяких теле-

шоу, пов’язаних з темою здоров’я, запрошують різноманітних людей, які 

подають інформацію начебто “народної медицини”, “народні традиційні 

методи” тощо. Так само на просторах інтернету можна зустріти низку 

інформації, яка подається як народна (і медицина, і народні гадання, і 

прикмети та повір’я тощо). Для достовірності часто вживають фрази: 

“Згідно з давніми віруваннями …”, “Моя бабуся говорила…”, або ж 
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пояснюють “знаючі люди” і т.д. Цікаво, що такі інтернет-меми виступають 

уже як пародії на псевдонародні тексти (“Як говорила моя бабуся: 

"Найкраща вправа для рук – перераховування грошей! Знімає біль у 

суглобах! Нормалізує тиск! Повністю усуває зубний та головний біль! 

Покращує зір, апетит, гардероб, зовнішній вигляд і житлові умови” [414], 

“Як говорила моя бабуся: "Якщо в сумочку невлазить 3 пляшки вина - то 

фігня це, а не сумочка!” [415]) та ін. Тексти подають також ставлення до 

людей, які аж занадто дотримуються таких правил і прикмет, висміюють їх, 

наприклад, дотримання деяких табу під час вагітності, при чому набагато 

загрозливіші вчинки не підпадають під заборону (“Жена моего приятеля не 

хочет стричься пока беременная – плохая примета. Вчера видел как курит” 

[Додаток Й]), або ж піддаються глузуванню деякі методи народного 

лікування (“Выскочил ячмень на глазу, мама – медик, спрашиваю, что 

делать, чем лечить. Плюет на дулю, тычет мне в глаз. Все, говорит, скоро 

пройдет, другого нет лечения. 21 век, нанотехнологии” [Додаток  Ж]) та 

інші.  

Г. Почепцов вказує, що чутки використовуються у політиці, 

маніпуляція чутками є активним моментом політичної боротьби. 

Неполітичні чутки мають яскравий візуальний характер: представляють 

ситуацію, яку добре “бачить” глядачеві. У той час, як анекдот часто може 

бути суто вербальним. На його думку, чутки є опосередкованим проявом 

колективного несвідомого, визначених К. Юнгом архетипових феноменів. 

Це своєрідна відповідь на колективні тривожні очікування, які притаманні 

кожному [312, с. 395-397]. Проте, звичайно, не варто недооцінювати ці 

фольклорні форми, бо часто цим інформаційним “джерелам” довіряють 

більше; можливо, це зумовлено недовірою до офіційних. В умовах 

інформаційної війни ці форми потужно використовуються для 

розпалювання міжетнічної ворожнечі тощо.  
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У сучасній народній творчості розгорнуті наративи поступово 

відходять із практики усної комунікації, цілісні оповіді поступаються 

місцем більш-менш фрагментованим наративним кліше, текстам-сигналам, 

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

умови життя людини вносять корективи і в процес виникнення, 

побутування і розповсюдження фольклору, обумовлюють новий формат 

поширення й отримання інформації в сучасному суспільстві визначає нові 

форми її неспеціалізованої фольклорної трансмісії. Вочевидь, 

протиставлення усної і писемної традиції в умовах сучасності вже не грає 

такої ролі, про яку можна було говорити донедавна. Важко не помітити, що 

порівняно з традиційним фольклором у сучасній народній творчості 

розгорнуті наративи поступово відходять із практики усної комунікації, 

цілісні оповіді поступаються місцем більш-менш фрагментованим 

наративним кліше, текстам-сигналам, які не так передають інформацію, як 

указують на неї та її джерело. “Мінімалізацію” фольклорної інформації, на 

його думку, можна пояснити загальною дифузією потоків інформації в 

сучасному суспільстві, конкурентним співіснуванням різних джерел її 

отримання [78]. Нині можемо спостерігається зростання наукового інтересу 

до фольклору, який демонструє міжетнічну комунікацію, міжетнічний 

полілог. Саме існування сучасного фольклору тісно пов’язується з 

суспільно-політичним життям, дослідники вказують на медіазалежність 

фольклору. Проте така ситуація є властивою і для традиційного фольклору з 

суспільно-побутовою тематикою, зокрема для творів з етносоціумною 

проблематикою. Фольклорні тексти етносоціумної групи відображають 

взаємини представників різних етносів у соціумі, їх взаємодію або ж 

протидію. 

У сучасній реальній мовленнєвій практиці сама номінація різних 

текстів як фольклорних перш за все має на увазі таку прецедентність, 

“фольклорне” те, що “відомо всім”, що не вимагає спеціальних пояснень 
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усередині певної соціальної групи (але припускається для представників 

іншої групи). На думку К. Богданова, фрази з фільмів, пісень, крилаті 

вислови можна зарахувати до фольклорних текстів, оскільки вони служать 

для колективного взаєморозуміння в ситуаціях актуального ідеологічного та 

етнокультурного самопізнання. Дослідник висловлює думку, що 

традиційний фольклор приречений на зникнення, тому що більшість 

традиційних фольклорних жанрів поступово йдуть із широкого вжитку не 

лише сучасного мешканця міста, а й сільського жителя. Дослідження деяких 

жанрів – билин, історичних пісень – науковець порівнює з роботою 

“археолога або палеоантрополога, які застосовують ретроспективні методи 

аналізу й гіпотетичні пояснення-моделі” [78]. Загалом можна відзначити 

зміни формату комунікації з усного на мережевий, що, своєю чергою, не 

завжди позитивно впливає на твори традиційного фольклору 

(уснопоетичного, музичного і пізнішого фольклору писемної традиції), який 

починає втрачати ареол аутентичності. Хоча, з іншого боку, розширює 

можливості для фіксації, популяризації, проведення наукового дослідження 

традиційного і сучасного фольклору. У межах сучасного фольклору, на наш 

погляд, варто звернути увагу на фольклор інтернет-субкультури, утворення 

якої спричинила інформаційна революція та поширення інтернет-

технологій. Звичайно, однозначного ставлення до фольклору в інтернеті та 

інтернет-фольклору наразі ще немає, є як прихильники, так і критики 

залучення цього матеріалу до наукового осмислення та опрацювання. 

Отже, у ХХ ст. радянська влада докладала максимум зусиль для 

нищення фольклору, руйнації зв’язку з мудрістю попередніх поколінь. Нині 

ми спостерігаємо звернення до народних джерел, усвідомлення цінності 

народної мудрості, значення фольклору. Проте бувають випадки 

використання лише загальної форми, без заглиблення у саму суть 

фольклорного явища та усвідомлення глибинного смислу, що має комічний 

вигляд, фарс або пародіювання.  
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С. Неклюдов, говорячи про постфольклор, зосереджує увагу на його 

синкретичності, він не існує у вигляді чистого репертуару текстів або 

обрядових дій. Дослідник звернув увагу на репертуар, який по суті є 

складним семіотичним ансамблем: орнаментика і зміст рукописних 

альбомів, тюремні вироби (чітки, шахи, хустки і т.д.), настінні графіті і 

татуювання, одяг і зачіски, прикраси і жести, “арготизовані” форми 

мовлення, “ініціальні” обряди, які практикуються у злочинців, підлітків, 

солдатів, туристів, альпіністів тощо. Від усього цього контексту 

невіддільним елементом є усна словесність (тобто фольклор у вузькому 

значенні цього слова). Порівняно з традиційним фольклором її жанровий 

склад оновлюється майже повністю, асортимент текстів змінюється з 

надзвичайною швидкістю. Письмові та аудіотехнічні способи передачі 

інформації стають рівноправним комунікативним типом [291]. Так, той же 

К. Богданов визначає процеси вільного колажування, монтаж образів, 

стереотипів, формул, які прийшли з різних писемних, усних, візуальних 

джерел інформації [78], як процедуру “відчуження” сучасного фольклору 

від традиції. Проте дослідження доводять наявність, переосмислення, 

трансформацію традиційних фольклорних сюжетів, мотивів, образів у 

сучасних новотворах, що вкотре доводить глибокий зв’язок з давнім 

фольклором, фольклорним мисленням та світосприйняттям.  

Водночас інтернет-ресурси, різноманітні соціальні мережі настільки 

міцно ввійшли в життя сучасної людини, що інтернет-фольклор не може не 

привертати увагу науковців. Щоправда, одностайності в дефініції цього 

явища ще немає: співіснують терміни інтернет-фольклор (А. Каргін, 

А. Костіна, Ю. Ланская, М. Алєксєєвскій, Т. Суслова, А. Савченко та ін.), 

фольклор в інтернеті, мережевий фольклор (Д. Радченко, В. Розін, 

О. Фролова, А. Каргін, А. Алєксєєвская, А. Калістратова, А. Петрова), 

віртуальний фольклор (В. Рукомойнікова, О. Лутовінова, Т. Золотова), 

екранний фольклор, веб-фольклор, рунетфольклор, folk-art-net (А. Таран), 
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рунет (Ю. Таратухіна, О. Скородумова, А. Росляков), інтернетлор, нетлор 

(С. Неклюдов), е-фольклор (В. Кравчик-Василевська) та ін. Проте М. 

Алєксєєвскій проводить чітке розмежування при визначенні “фольклор в 

інтернеті” та “інтернет-фольклору”. На наш погляд, таке термінологічне 

розмаїття та зацікавленість цим явищем досвідчених дослідників вказує на 

значний науковий інтерес до цієї проблематики та свідчить про актуальність 

фольклору в умовах інтернетизації соціокультурного життя людства.    

Окремо варто зупинитися на такому явищі як інтернет-мем, яке 

набуло сьогодні особливої популярності. Попри відносно невеликий період 

широкого використання цього терміну, все ж це явище привернуло 

науковий інтерес (В. Михайлов, С. Михайлов, Є. Горошко, Ю. Щуріна, В. 

Бережной та ін.). На думку дослідників, зокрема М. Кронгауза, це явище не 

нове; меми існували ще тоді, коли інтернету не було: лінгвісти й філологи 

називали їх мовними кліше, крилатими фразами й навіть пареміями [227]. 

Ю. Щуріна, спираючись на висновки Р. Докінза (саме він увів до наукового 

обігу поняття «мем» і запропонував концепцію реплікатора у додатку до 

соцікультурних процесів. На її думку, прикладами мемів слугують мелодії, 

ідеї, модні словечка і висловлювання, способи варіння юшки або 

спорудження арок), у загальному сенчі мем розглядається як механізм 

передачі і збереження культурної інформації, основна властивість – 

здатність реплікації. Як різновид прецендентних текстів, інтернет-меми 

зберігають у собі інформацію про той текст, інформаціний ресурс, 

культурний феномен або історичну подію, що стало джерелом для появи 

мема. Науковець вирізняє такі типи інтернет-мемів: 1) текстовий мем: слово 

або фраза; 2) мем-картинка; 3) відеомем, 4) креоолізований мем, який 

складається з текстової та візуальної частин. Дослідниця акцентує увагу, що 

для досягнення комічного ефекту при використанні інетрнет-мемів будь-

якого типу, адресат повинен бути включеним у культурний контекст, 

наявність певних попередніх знань. Цим і зумовлена відносна 
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недовговічність активності мемів. Іноді меми залишаються відомими і 

популярними лише вузькій аудиторії користувачів мережі інтернет, саме це 

і є можливість розмежовувати на Своїх і Чужих, ознакою приналежності до 

посвячених  [385, с. 162-171]. Отже, інтернет-мем можна визначити як 

інформаційну одиницю, своєрідну рекцію на актуальну подію, яка, 

завдячуючи дотепному трактуваню, стає відомою багатьом інтернет-

користувачам. Характерні риси інтернет-мему – це спонтанність, 

актуальність, несанкціонованість, незвичайність трактування та іронія; він 

має бути відомим багатьом, впізнаваним. 

Наприклад, в інтернеті багато різноманітних загадок, але є загадки 

особливо зухвалі, як, наприклад, мем британські вчені. Здоровий глузд 

підказує, що британські вчені ніяк не повинні бути мемом або медіа-

вірусом. По-перше, вони існують; по-друге, вони нормальні люди, не гірші 

й не кращі від інших учених. Немає особливих причин з усієї світової 

спільноти вирізняти саме вчених Великобританії, проте для підсилення 

значимості якоїсь інформації у ЗМІ використовують це словосполучення і, 

відповідно, воно отримало відображення в інтернет-фольклорі. У 

російськомовному середовищі прикметник англійський часто вживають як 

синонім до прикметника британський. Тож британські вчені – персонаж 

інтернет-фольклору, до того ж російськомовного [227]. У контексті нашого 

дослідження цікавий текст із застосуванням цього інтернет-мему: 

“Английские ученые считают, что после пятой рюмки, русские слово б***ь, 

используют как запятую” [Додаток Ж], в якому подається основна 

категорія, яка описує росіян у гумористичних фольклорних текстах. 

Загалом, стереотип про уміння випити велику кількість спиртних напоїв 

міцно закріпився за представниками цього етному. 

У річищі вивчення міжетнічного полілогу цікавим явищем в інтернет-

просторі, на наш погляд, є так звані Сountryballs – інтернет-комікси, 

персонажами яких виступають різні країни світу, зображені у вигляді 
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кульок і розфарбовані в кольори державних прапорів. Уперше було 

створено Сountryball на Польщу, що отримало назву Polandboll. Нині у стилі 

Сountryballs зображені практично всі країни світу. Водночас для позначення 

деяких країн застосовують не кульку, а, наприклад, гіперкуб – Ізраїль, 

трикутник – Сінгапур, цеглину – Казахстан, в якому до останнього замість 

Сountryball використовували звичайний прямокутний прапор. Найтиповіші 

теми Сountryballs – національні стереотипи й сюжети, що ґрунтуються на 

політиці та історичних подіях. Так, Росію зображують у шапці-вушанці, з 

автоматом Калашникова та з горілкою; Україну – зі шматком сала; Білорусь 

– із картоплею; Великобританію – із циліндром і моноклем; Швеція та інші 

скандинавські країни найчастіше мають атрибути вікінгів. Countryball США 

носить темні окуляри, водночас кожен штат цієї країни має свою кульку, як 

і німецька Баварія або російські Сибір та Урал. У стилі Сountryballs 

зображають і “старших родичів” деяких країн. Скажімо, якщо до Polandball 

домалювати крила, отримаємо Річ Посполиту, яка виступає в ролі Діда 

сучасної Польщі. У цьому ж стилі зображують Батька Росії – колишній 

СРСР (щоправда, “патріоти” забувають, що у процесі будівництва та 

підтримки “величі” цього монстра були задіяні людські та природні ресурси 

й інших республік), а Дідом зображують Російську Імперію [190]. Доречно 

згадати і про привласнення етноніму “русские” у значенні руські (від назви 

Русь) замість “росіяни” на позначення жителів території сучасної Росії. 

Важливо, що при створенні Сountryballs було використано основні 

стереотипи сприйняття, які сформувалися і закріпилися за кожним етносом, 

асоціюється з кожним окремим його представником і виринають у пам’яті 

при згадці про певну націю. 

Сучасний ритм життя дає людині змогу практично постійно бути в 

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

виникає нова група фольклорних форм – тексти, які стають своєрідними 

відгуками на будь-які зміни соціально-політичного контексту. Їхня зꞌява – 
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результат осмислення дійсності, життєвих і державних подій. Ці фольклорні 

жанри отримали назву “актуальний фольклор”, або ж, за визначенням 

Р. Френка, ньюзлор. Ньюзлор – це фольклор, який коментує та ґрунтується 

на знаннях про поточні події. Серед його форм-репрезентантів – жарти, 

міські легенди, меми, новини-насмішки, пародії на пісні, рекламні плакати, 

анонси фільмів, які мають вигляд кадру, або ж анімовані карикатури тощо. 

Автор, особливо не заглиблюючись в історію дослідження фольклору, 

стверджує, що традиційні концепції фольклору пояснювали “folk” як знання 

сільських людей, що передаються від покоління до покоління й 

характеризуються особистою взаємодією. Вербальні жанри були 

синонімами усної традиції. Процес актуального фольклору (ньюзлор) має 

дещо інші характер, зокрема передається не лише під час особистого 

спілкування людьми, котрі мешкають у міських квартирах або в сучасному 

будинку [21, с. 7], тут для подальшої ретрансляції на допомогу приходять 

електронні засоби передачі інформації, електронна пошта, різноманітні 

сайти тощо. У своїй праці “Ньюзлор: сучасний фольклор в інтернеті” 

(“Newslore: Contemporary Folklore on the Internet”) Р. Френк проаналізував 

жарти, чутки та оброблені за допомогою фотошопу фотографії про свіжі 

події в історії людства, які циркулюють на веб-сайтах та відправляються за 

допомогою електронної пошти. Зокрема, автор зосередив увагу на 

карикатурах в і-мейлах і на веб-сторінках про Білла та Хіларі Клінтон 

(розділ “І де гумор? Жарти проти Хіларі в новинах”), Джорджа В. Буша 

(“Як сільський ідіот. Буш-лор”) та Діка Чейна, Осаму бен Ладена та 

Саддама Хусейна і таких медіа-знаменитостей, як принцеса Діана 

(“Оточення Діани. Ньюзлор як фолк-медіа критика”) та Майкл Джексон. 

Також дослідник приділив увагу фольклорній реакції на терористичний акт 

11 вересня 2010 р. (“Коли буденність стає важкою. Ньюзлор про про 11 

вересня”) та ураган Катрін (“Узяв рибу? Ньюзлор про 11 вересня”) тощо. В 

українському інтернет-фольклорі також існує множина різноманітних 
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інтернет-текстів, в яких зображено фольклорну реакцію на висловлювання, 

вчинки або ж дії відомих політичних діячів, осіб, які наділено владними 

повноваженнями, які мають представляти країни на світовому рівні, проте 

доволі часто стають об’єктами для висміювання або ж презентацією 

давнього мотиву глупоти.  

Р. Френк розглядає вплив індивідуального начала (життєвого досвіду, 

стилю і типу мислення, політичних установок тощо) на трактування 

фольклорної загадки. Так, він наводить нову інтерпретацію або ж 

модернізацію відповіді на загадку-жарт: “Чому курча перебігало дорогу?” 

(традиційна відповідь, яку кожна дитина в Америці знає: “Щоб перебратися 

на інший бік дороги”). Він вказує, що це типовий приклад загадки-жарту: 

питання ставиться таким чином, щоб відповідь була повністю очевидною та 

логічною. Проте дослідник залучив до дослідження загадок і нестандартні 

відповіді – результати проведеного опитування відомих людей (Дж. В. 

Буша, К. Пауелла, Дж.Фелвелля, Б. Валтерса, Б. Клінтона та ін.). Їхні 

відповіді дуже відрізнялися як від традиційної правильної відповіді, так і 

між відповідями різних респондентів. Наприклад, Б. Клінтон дав таку 

відповідь: “Я не перебігав дорогу з ЦИМ курчам. Що ви маєте на увазі, 

говорячи курча? Ви можете мені охарактеризувати курча, будь ласка”. Щоб 

зрозуміти прихований жарт і глибокий прихований смисл у цих відповідях, 

треба бути обізнаним з новинами і знати деякі деталі з політичного життя 

опитуваних (наприклад, відповідь має підтекст, який пов’язаний з секс-

скандалом Дж. Клінтона з Монікою Левінскі) [21, с. 5]. У цьому випадку, ми 

маємо справу з власною інтерпретацією мети, яку переслідує людина, що 

загадала загадку цим політикам (вони або “забули” правильну відповідь, або 

ж шукають підтекст). У дитячій субкультурі знання правильної відповіді 

означає приналежність до певної вікової категорії (незнання автоматично 

зараховує цю дитину до категорії “малеча”) і, відповідно, категорія знає/ не 

знає є демонстрацією категорії свій / чужий у віковій приналежності. 
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Відповіді, які отримав Р. Френк від відомих політиків також мають у 

контексті цю ж категорію: знає / не знає політичну складову відповіді та 

категорію свій / чужий у вигляді є прихильником або опозиційно 

налаштованим до його позиції та політики громадянином. 

Тут варто відначити медіазалежність цих форм: неактуальною стає 

новина, і “розповсюджувачі” (пропонуємо вживати цей термін замість 

оповідача, оскільки відбувається зміна й у процесі передачі інтернет-

фольклору) втрачають інтерес до медіа-новини, а отже, і до медіа-

фольклору. Проте за умови виникнення подібних подій або ж ситуацій, з 

якими простежується певна подібність або ж тотожність, твори медіа-

фольклору повертаються з архіву і знову використовуються для 

акцентування якоїсь характерної риси, яка є притаманною і попередній 

події, і наступній. Питання медіа-фольклору є малодослідженим у 

вітчизняній фольклористиці – його вивчення в контексті міжетнічної 

комунікації залишається перспективним. Проте, безсумнівно, цей вид 

фольклору міцно закріпив власні позиції у життєдіяльності сучасної 

людини, враховуючи високий рівень заполітизованості сучасного буття.  
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4.2. Особливості сучасного фольклорного текстотворення 

 

Сучасний стан розвитку філології характеризується зміною наукових 

акцентів. Інтенсифікація урбаністичних процесів мають значний влив на 

побутування культури. У першу чергу це стосується традиційного 

фольклору. Одні фольклорні жанри втрачають свою популярність та 

актуальність, інші виходять на авансцену, або й взагалі народжуються 

(наприклад, інтернет-фольклор).  

Попри наукові гіпотези щодо тенденції використання або ж 

переспівування створених у минулі часи текстів як свідчення редукції 

жанрової системи, яка проявляється у припиненні функціонування 

розгалуженої жанрової системи автохтонного класичного фольклору та 

втрати продуктивності традиційного фольклору як сюжетогенеруючого 

[246, с. 34]. Ми наголошуємо, що процес сюжетотворення не припинився, 

навпаки, збагачуються новим персонажним складом давні сюжети та 

з’являються нові, які орієнтуються на сучасні потреби як ретранслятора-

поширювача, так і адресанта фольклорного процесу.  

На наш погляд, чітко простежується неперервність процесу 

сюжетотворення: 1) сучасні варіанти давніх класичних сюжетів 

демонструють модифікацію на рівні персонажної палітри; 2) постають нові 

оригінальні сюжети, що віддзеркалюють проблематику сьогодення.  

Г. Гур’янова вважає, що сукупність багатообразних жанрів фольклору 

яскраво відображає буденний світогляд народу різних епох – від давніх 

часів до сьогодення. У творах фольклору в образній художній формі 

вияскравлюються вічні філософські проблеми добра і зла, буття і небуття, 

істини і краси тощо. Складні теоретичні проблеми й поняття, філософські 

закони й категорії отримують у народній мудрості своє специфічне 

вираження [155]. На думку С. Росовецького, саме у фольклорі жанр набуває 

особливої ваги, тому що як засіб структурування усної традиції він 
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безальтернативний. Це зумовлено відсутністю у фольклорі будь-яких 

“стилів епохи”, якихось художніх методів чи доробків окремих 

письменників, письменницьких шкіл, об’єднань, груп тощо. Учасники 

комунікативного процесу – творець, виконавець і слухач фольклорного 

тексту – “мають за собою об’єктивно безмежний і суб’єктивно неозорий 

«простір інтертекстуальності» (безмежний і неозорий тому, що практично 

кожне виконання твору дає новий текст), а якось організувати його для себе 

можуть лише за допомогою уявлення про жанр <…>. Так само і слухач, щоб 

адекватно зрозуміти почутий ним текст, має виконати «першу з умов 

герменевтики», яка, за Х.-Г. Гадамером є «предметне розуміння, ситуація, 

що виникає тоді, коли я та інший маємо справу з тією ж річчю». Саме 

інтуїтивне уявлення про жанр і дозволяє слухачеві віднести почутий текст 

до певної категорії” [318, с. 227-228]. Отже, жанри фольклорної прози 

посідають особливе місце у фольклорі. Вони популярні як у традиційному 

фольклорі, так і в сучасному, деякі зберігають свою первісну форму і зміст, 

деякі отримують нове наповнення, нове значення тощо. Сучасний етап 

розвитку суспільства демонструє тяжіння до коротких прозових 

фольклорних форм, саме тому тексти народної прози дають можливість 

продемонструвати динаміку фольклору України. 

Розмитість жанрової структури сучасних фольклорних новотворів 

провокує окремих науковців задекларувати «смерть» фольклору. У 

дисертації ж наголошується, що основу кожного жанру складає засадовий 

патерн (термін Т. Бовсунівської [76, с. 52-55]), який легко розпізнається 

через когнітивне моделювання, попри різноманітні трансформації. Оскільки 

патерн – не жанровий канон, що вимагає максимально послідовного й 

точного відтворення, він зорієнтований на часткове або послідовне 

відтворення. Жанровий патерн – це концептуально зумовлена 

смислоструктура когнітивної моделі жанру, яка є не завершеним 

трафаретом, а тенденцією до формо- і змістотворення. Тобто кожен 
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фольклорний жанр має свою, притаманну лише йому базову основу, свій 

патерн. Це яскраво прослідковується у сучасних новотворах із традиційним 

сюжетом, в якому функціонують сучасні персонажі, проте чітко 

простежується традиційний сюжет або ж мотив. 

Цікаві з наукового погляду та неймовірні з профанного спільні риси, 

здавалося б, діаметрально протилежних за виконавською манерою, 

утилітарним призначенням, естетичною функцією текстів. Наприклад, 

Т. Бунчук, розглядаючи спільність далеких за своєю традиційною жанровою 

кваліфікацією кумулятивних казок і голосінь, наголошує, що казки й 

голосіння – це фольклорні жанри, які зазнали кардинального 

переосмислення в сучасній культурі. Казки у своїй більшості відійшли в 

галузь дитячого фольклору, виконують розважальну й дидактичну функції; 

голосіння сприймаються як тексти, спрямовані на виконання емоційної, 

етичної та естетичної функцій. Проте такі функції казки й голосіння 

вторинні, це результат ментальної перебудови, яка відбулася в культурі. 

Казки генетично пов’язані з давніми магічними текстами. Вони мали 

специфічні магічні функції і містять деякі вказівки на час, місце та спосіб 

виконання таких сакральних текстів. Це дає підстави розглядати казку як 

один з текстів вербального коду архаїчної культури, які були спрямовані на 

підтримку світового порядку й рівноваги у критичні для людини часи. 

Голосіння також виконували в переломні моменти життя людини – на 

весіллі, похороні, під час рекрутського набору, закликання дощу або 

відвертання грозової хмари, тобто в ті критичні моменти, які для 

відновлення порядку, порушеного через зміни в соціумі або природі, 

вимагали участі всього колективу. Таким чином, емоційний, естетичний та 

етичний аспекти прагматики голосінь (вияв горя) не визначальні для 

структурно-семантичної організації текстів. Отже, казка і голосіння у 

прагматичному сенсі споріднені: вони спрямовані на підтримку порядку, 

виконують роль вербальних магічних засобів ритуалу [88]. Звичайно, 
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своєрідна адаптація народної казки для широкого кола споживачів сприяла 

десакралізації текстів, сприйняття казки лише як творів для дитячої 

аудиторії. 

В усі часи вибору імені для новонародженої дитини надавалося 

великого значення, оскільки людина вірить у магічну силу імені. Інтернет-

мем демонструє ситуацію, в якій діти отримали неординарні імена 

завдячуючи маминій любові до дорогоцінного металу (золота) та одного 

виду спиртного напою (віски): “– Мама, а почему мою сестру зовут Злата? 

/ – Потому что мама любит золото. / – А меня почему так зовут? / – 

Хватит вопросов, Вискарик” [Додаток З]. 

Тут занадто дивне ім'я виконує комічну функцію, також можна 

припустити висміювання прагнення сучасних батьків давати дітям аж 

занадто оригінальні імена. Цікаво, що за радянського часу побутував 

анекдот, в якому також дитина отримала доволі дивне і специфічне ім’я, 

фігурантами у цьому тексті є представники Півночі Росії, які у той період 

“виконували” функцію нерозмуного сусіда: “Разговор в вигваме: / – Мама-

мама, а почему меня зовут Ясная Звезда? / – Потому что когда мы тебя 

зачали, на небе светила большая яркая звезда. / – Мама-мама, а почему 

меня зовут Быстрый Олень? / – Потому что когда мы тебя зачали, мимо 

юрты промчался быстрый олень. / – Мама-мама, а почему у меня такое 

странное имя? / – А ты молчи, Рваная Резина!” [504]. У цьому варіанті 

маємо натяк на випадкове, незаплановане зачаття цієї дитини (можливо, і 

небажане) і, відповідно, звідси і своєрідне нагадування про це (у 

протилежність – момент зачаття брата і сестри співпав з небуденною 

подією). Проте, за дослідженнями, у давнину дітям давали імена за часом та 

обставинами їхньої появи на світ. У стародавніх рукописах зустрічаються 

імена: Зима, Дорога, Субота, Мороз; називали за професіями людей: 

Кожум’яка, Бикодер; за іменами різних тварин, птахів, риб: Заєць, Линь, 

Сом, Соловей, Баран, Кіт тощо [85]. Тому імена Ясна Зірка та Швидкий 
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Олень мають традиційне підґрунтя. Ім’я молодшого сина, звичайно ж, має 

більш сучасний вплив. Проте, на наш погляд, має таке ж смислове 

навантаження як і в казках про трьох синів, один з яких був Дурником. 

Також, тут можна побачити подібність з текстами народних казок про 

тварин, де “хороше” ім’я рятує тваринці життя: у давнину “хороше” ім’я 

мало захищати власника, то у сучасних фольклорних творах воно виконує 

комічну функцію, розважальну, хоча і не без натяку на реальні життєві 

випадки.  

У науковій літературі на позначення «немісцевих жителів» 

вживається загальна назва “пошехонці” (використання цього терміну було 

започатковано виходом у світ збірника “Анекдоты, или веселые похождения 

пошехонцев” (1798), упорядкованого В. Березайським, в якому зображено 

пригоди мешканців Пошехонського повіту Ярославської губернії). Сучасні 

дослідники при проведенні дослідження вживають узагальнюючі терміни 

“інородець” на позначення представника іншого етносу та “іновірець” – на 

позначення представника іншої конфесії. Також у дослідженнях 

використовується термін “етнофор”, який використовується в 

етнопсихології, соціолінгвістиці та лінгвістиці, та означає – представник 

етносу, етнічної спільноти, який є типовим носієм певної етнічної культури 

і національної психіки. У фольклорній прозі відсутня узагальнююча 

дефініція на позначення представника іншого етносу, використовуються 

конкретні етноніми на позначення представників конкретних етносів.  

Образний світ казки є яскравим свідченням, що у давнину казки 

призначалися зовсім не для забавляня дітей. Науковці дійшли висновку, що 

в основі фантастики нароної казки лежить первісне міфологічне мислення. 

На думку Л. Дунаєвської, розрив міфу із ритуалом став важливим 

поштовхом для перетворення міфа на казку. Ознайомлення “непосвячених” 

(жінок та дітей) з міфами мимоволі зумовило трансформацію установки 

оповідача на знищення сакральності, на виникнення та розвиток 
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розважального моменту [167, с. 81]. У текстах етносоціумного спрямування 

й взагалі побутують “реальні” представники інших етносів, яких наділено 

певним набором етностереотипів, що сформувалися і закріпилися за 

кожним етносом.  

Найчастіше в українських народних казках, легендах, анекдотах та 

інших прозових жанрах, в яких знайшли відображення міжетнічні стосунки, 

діють росіяни (представники цього етносу мають етноніми “руські”, 

“кацапи”, “москалі”), євреї (“жиди”), поляки (“мазури”, “литвини”) та інші, 

тобто народи, з якими українці спілкувалися протягом тривалого часу. На 

характер сприйняття українцями інших народів великий вплив мали 

історичні умови, етнічні відмінності, різниця в етнокультурі тощо. Нині 

етнонімічний ряд розширився: наприклад, на позначення росіянина (окрім 

давніх – кацап та москаль) використовуються слова “вата”, “ватник”, 

“рузке”, “моски”, “кацаперди”, “мишебратья” мешканців тимчасово 

окупованого Криму, які підтримують окупаційну владу, є етнонім 

“криСчани”, для домінування українця (окрім давнього етноніма хохол) – 

укр, укроп, жидобандерівець, запукроп (на позначення мешканця західних 

регіонів) тощо. Це отримало своє відображення і в інтернет-фольклорі: “Я – 

УКРАЇНЕЦЬ! Називайте мене як бажаєте! / Бандерівцем, майданутим, 

екстремістом, націоналістом. / Останнім часом це звучить, як 

комплімент! / Я люблю свою Україну!” [416].  

У сучасному актуальному фольклорі важливим є елементи 

ланцюжковості та безперевності фольклорних форм презентантів реакції на 

поточні події. Якщо раніше від мешканців Росії йшли образи, проте з часом 

(під впливом погіршення фінансового положення та дії санкцій) знову 

почали лунати слова про спільність українського і російського народів. Що 

відразу ж і отримало відповідну реакцію-відповідь у фольклорних формах в 

інтернет-мережі: “Если ты слышишь слова о братской дружбе, единой 

православной вере и общей совместной истории, – бей в направлении звука” 
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[417], цілком очевидно, що подібна “реакція” обумовлена реальними 

подіями. Або ж такий варіант, в якому акцентується на усвідомленні 

відмінностей між цими двома етносами: “Тут хтось казав, що ми один 

народ, що нам потрібно єднатися… Нє…нє! Ми – хунта… укропи… 

карателі… і бандерівці. Я на цьому наполяга!!!!” [418], хоч і 

російськомовний текст, проте в ньому подано народне сприйняття 

нав’язуваної “дружби”, яка, проте, обернулася війною і сприяє 

усвідомленню етнічної Чужинності: “И ещё немного странностей 

филологии… Теперь слово «укроп», «бандера» и «хунта» украинцами 

воспринимаются как комплимент. А вот за слово «братья» любому 

москалю готовы порвать пасть по самые гланды” [419].  

Цікаво, що трактування фольклорних етнонімів має широкий діапазон 

від загальновідомих варіантів (хохол – від зачіски “як хОхол”, кацап – 

асоціюється з наявністю бороди на обличчі російських чоловіків – “как 

цап”). Наприклад, Опанас Шимченко у передмові до свого зібрання подає 

тексти “про руських”, проте у примітках редактор подає пояснення “автор 

думає про Москалїв”, та тексти про москалїв – у примітках вказано: “автор 

думає про салдатів”. Укладач зазначає, що “слово кацап в Полтавщині 

можна почути хіба поміж інтелїгенцією, а простий народ зве москалїв 

руськими, а їх край Русеєю” [382, с. 1-2]. Наприклад, Г. Булашев зазначає, 

що українці ставляться з недовірою та острахом до “великоросів”, вважають 

їх жадібними, брутальними, нещирими, хитрими, ледачими та мстивими, 

окрім звичного етноніму “москаль” називають і “лапотник”.  У сприйнятті 

українцем росіянина є і нашарування містичності. Зокрема, дослідник 

вказує, що українці намагалися не задіювати до виконання робіт москаля , 

бо “неодмінно обдурить, або ж доведеться з ним сваритися через його 

лінощі й лукавство, і тоді він накоїть тобі такого, що потім весь вік 

жалкуватимеш” [86, с. 147]. Поряд з відомими та загальновживаними 

етнонімами “кацап” (довга борода клином, як у цапа) та “москаль” 
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(походить від назви міста Москва), називають “кислопузими, смердючими 

москалями”: “вони все квас та сирівець (незаварений хлібний квас) п’ють, 

так що й саме черево в них скисло”, у деяких місцевостях, розташованих 

уздовж залізниці – звуть “хамською і дерев’яною душею”, бо під час 

будівництва ображали місцеве населення [86, с. 147], що і зумовило 

негативне сприйняття та відповідне ставлення до них.  

У фольклорних текстах розрізняють москаль на позначення росіянина 

та солдата. Солдат у народній культурі трактується, як відірваний від 

традиційного устрою, сприймається як вигнанець, чужий, маргінал; йому 

приписують риси “знаючого”, чарівника. У фольклорній прозі є хитруном, 

жартівником, шахраєм, дурисвітом, завдячуючи “солдацькій кмітливості” 

ошукує людей, які мають більш високий соціальний статус, нечисту силу, 

смерть. Уявлення про “винятковість” солдата з традиційного побуту та про 

володіння ним особливими знаннями ґрунтувалися на особливостях 

військової служби ХVІІІ – ХІХ ст. (небезпека професії, тривалий термін, 

перебування у чужому середовищі, відірваність від сім’ї і т.д.)  [330, с. 99]. 

В апокрифічній легенді (ППС 791), зафіксованій на території Гайсинського 

повіту, москалів (солдатів) показано, за народним визначенням, 

безпардонними. За образу святого Петра “як тільки «москалям» накажуть 

вирушати в похід, одразу ж надворі таке діється, що й не сказати: влітку 

– дощ, град, буря, моква; а взимку – замети та хуртовина” [86, с. 151], 

знову ж відображено специфічне ставлення до цієї категорії людей і подано 

народне трактування.  

Існують версії щодо тюркського походження етноніму кацап, 

обгрунтування цієї теорії приписують Д. Яворницькому: “я нашел 

несколько украинских документов середины XVIII ст., в которых слово 

«кацап» писалось не с буквой «ц», а с буквой «с», то есть не «кацап», а 

«касап». Обратившись потом от архивных документов к языку туземцев 

Средней Азии, я узнал, что у сартов (т.е. узбеков) есть слово «кассаб», 
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«касап», что в буквальном смысле значит «мясник» и в переносном 

«гицель» (живодер). Отсюда я и делаю вывод, что нынешнее слово «кацап» 

вовсе не русского, а... татарского происхождения, как слова «деньга», 

«хомут», «сундук» и другие, которые, однако, считаются у нас за давностью 

чисто московскими. Идя дальше, я допускаю, что изначально кличкой 

«касап» обзывали москали татар в смысле «насильников»... От москалей 

слово «кацап» могло быть занесенным к украинцам в эпоху московской 

боярщины на Украине, в XVII ст., после гетмана Богдана Хмельницкого” 

[420], зараз цю інформацію оформили у вигляді доволі популярого інтернет-

мему з досить виразною картиною кривавої різнини.   

Інший мем подає трактування етноніму хохол, який також пов’язують 

з тюркськими мовами: “Хохли – росіяни ви називаєте нас хохлами, навіть не 

знаючи, що це означає. Хохол в перекладі з тюркської – Дитя неба, недарма 

так називали українців в давнину. Бо ж маємо душу чисту як небо, а як 

разом ми всі, то сильні наче грозове небо” [Додаток  І]. Тож очевидний 

невпинний процес формування нації, етнічної свідомості та, відповідно, 

творення нових етнонімів у фольклорі. 

У сучасній Росії таврують інакомислення, пригнічується будь-яке 

прагнення скинути тягар радянського спадку. Ця країна демонструє свою 

агресію, неповагу до інших етносів, країн. У мережі розгортаються мем-

баталії, центральним питанням в якому є “навішування ярликів” на 

представників інших етносів: “Знаете, мне очень хочется спросить всех 

россиян ура-патриотов, а вы вообще кого-нибудь в жизни уважаете? 

Грузины для вас грызуны, кавказцы в общем – черножопые, украинцы – 

укропы, евреи – жиды, азиаты – чурки, американцы – пиндосы, жители 

Евросоюза – геи, и так далее. Не одного нормального слова. А кто вы ура-

патриоты, граждане России? Чем вы, российские ура-патриоты лучше 

кого-либо? Разве умением поп***еть и набухаться? Знаете, лучшим 

ответом тем кто исповедует такую ура-патриотическую философию в 
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отношении других народов, будет крылатая цитата Сергея Донатовича 

Довлатова (конечно не уверен что эти люди знают кто это такой), но она 

полностью отражает реальность: «Тигры, например, уважают львов, 

слонов и гиппопотамов. М……..и – никого»!” [421].  

І як відповідь – мем із двох фото: на першому зображені представники 

індіанського етносу і допис: “Це американці”, на другому – сучасні 

мешканці США з прапором країни і допис: “А це – піндоси”. Агресивна 

політика представників російської влади отримує підтримку в частини 

громадян цієї країни і, відповідно, своє відображення у спілкуванні, 

сприйнятті іноетнічних представників, у фольклорі, інтернет-фольклорі 

зокрема. Наприклад, мем демонструє роздавання прізвиськ-етнонімів, після 

чого виникає припущення про загальну змову: “Пендос! Пшек! Хохол! 

Бульбожор! Фашист, я тебя в 45 отделал! Лягушатник! Макаронник! А 

ты – вообще жид, да еще и пидор, вас в печах уже позжигать надо! Вы, 

узкоглазые, вообще не люди! Почему меня никто не любит?! Уверен, это 

заговор!!!” [Додаток Й]. Або ж для відображення цієї ситуації маємо інший 

варіант, тут представлені й інші етноніми, проте загальна суть залишається 

немінною – відторгнення етнічного Чужого, відмова сприймати етнічну 

Інакшість, прагнення інших етносів будувати власну країну: “До вчерашнего 

дня я верил что русские нам братья. Но теперь я осознал, что вы думаете 

о других народах:  Украинцы – хохлы, бандеровцы.  Белорусы – бульбаши. 

Грузины – “ненавижу само слово, но Сталин класно, пусть прийдёт и 

воскреснет”. Армяне – ары. Азербайджанцы – азеры. Латвия, Литва, 

Эстония – тормоза редкостные.  Польша – пшеки. Италия – макаронники. 

Франция – жабоеды. Германия – фашисты. Америка – пиндосы. Япония – 

узкоглазые макаки. Все другие народы Российской Федерации – чурки 

еб..ныё. Никто больше так другие народы не называет. В этом мире 

существует хотя бы один народ, к которому бы вы не испытывали 

ненависти? Добра вам, россияне, и пусть вам сторицей вернется ваша 
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“любовь” к другим народам” [422]). Цікавими для підтвердження цього 

твердження є низка інтернет-мемів, в основі якого лежить теза: “Ну, хто 

тепер у нас ворог?!”. 

З метою маніпулювання російські ЗМІ використовують специфічний 

метод надання інформації. Видається безглузда інформація про якісь 

безчинства з боку українців на території України, лякаючи таким чином 

пересічного росіянина. Це роблять свідомо, навіть якщо пізніше і буде 

отримано інформацію, про дезінформування, проте виникає недовіра і до 

правдивої інформації. Яскравим прикладом є общипування снігурів, 

поїдання немовлят, роздача рабів і т.д. Цікаво, що росіян найбільше турбує 

те, що відбувається в Україні, навіть події у своїй країні відходять на задній 

план. Яскравою презентацією є запущений у російськими журналістами 

стЬОб-проект “чЬО-там-у-хАхлов”, який отримав відповідну інтернет-

реакцію: “Вы были в коме два года. / – Скажите прямо, что там у хохлов?” 

[Додаток К]. Інший мем подає зображення закоханої пари: “Ахъ, скажите 

же мнҍ эти три самыхъ главныхъ слова… / - Что тамъ у хохловъ?”. Для 

підсилення комізму ситуації задіяли героїв популярного фільму “Гостя з 

майбутнього”: “Коля Герасимов: Сначала узнаю чё там у хохлов, а потом за 

кефиром” [426]. Створено багато й інших інтернет-мемів на цю тему, 

задіюючи і психологічний стан, наприклад: “Депрессия – это когда тебе не 

хочется знать чо там у хохлов” [Додаток К], “Если к вам в тульскую 

квартиру ломятся какие-то люди и кричат «відчиняй падло» – смело 

открывайте, это хохлы пришли рассказать, чо там у них” [423]. 

Проте можна спостерігати процес контамінації, наприклад, після 

показових безглуздих акцій спалювання-знищення санкціонованих 

продуктів, маємо таку реакцію: спекулювання темою газової залежності 

України від Росії також вплетено у канву таких мемів: “Если вдруг все еще 

интересно чо там у хохлов: у нас много сыра, помидоров и персиков с 

нектаринами. И мы еще и не замерзли ко всему этому” [424], описанням 
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типових українських страв підсилюється іронія фольклорного тексту: “-Чё 

там у хохлов?-Борщ зі сметаною, вареники з картоплею в сметані, сир зі 

сметаною, голубчики з грибами, ржаний хліб, домашня ковбаска, сало з 

часником, цибуля, горілка, огірочки, мандарини-апельсини, хамон, 

пармезан... та ще безліч різних смаколиків. - Вот же фашисты!” [447]; 

Їжачок і Ведмедик з відомого мультфільму “Їжачок у тумані” зображені в 

інтернет-мемі з “новими” фразами: “Хохлы щас, небось, сало с картохой 

жрут, борщом заедают…. И сыра, и персиков у них полно! / - Фашисты!” 

[425] тощо.  

Дослідники вказують, що для створення різноманітних наративів про 

міжетнічну комунікацію прототекстом часто слугують інтернет-джерела, 

телевізійні програми, документальні фільми тощо. У фольклористиці 

прототекст визначають як текст (не обов’язково фольклорний), який слугує 

основою для утворення усних варіантів [350]. Важливим є те, що такі 

фольклорні новотвори побутують лише допоки є актуальною новина, яка і 

спричинила реакцію. Наприклад, з початком військових дій між Росією та 

Туреччиною ця тема отримує доповнення і розширення обговрюваної 

проблематики: “ - Ивановна, чо там у хохлов?  / - То же, чо у турков – нам 

завидуют” [426], зміна вектору ведення військових дій моментально 

отримує відображення в інтернет-мережі: “Расцвет империи. / Хохлы уже 

не актуально. / Сирию бомбим!” [426].  

Презентацією діади Свій-Чужий, яка свідчить, що українці та росіяни 

– різні народи, з різним типом мислення і світосприйняття, почуття гідності 

і самоповаги, є інтернет-мем: “На Майдані палили шини… / У Росії палять 

сири… / Може це такий Майдан?”. Проте така позиція щодо сусіднього 

народу не є новою. Наприкінці ХІХ ст. у передмові до збірника фольклорної 

прози О. Шимченко писав: “З шести роздїлів записаних нами вигадок 

найбільшу вагу ми даємо оповідям про руських, бо в них можна знайти 

відповідь на цїкаве питанє: з якого боку український народ дивить ся на 
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своїх росийських братів, котрих зве руськими. Найуперід на се питанє треба 

сказати, що Українцї, як бачимо з їх вигадок, вважають руських за народ 

окремий, котрий приходить на Вкраїну тілько на заробітки або й так … 

«блукати і тиняти ся», а потім вертаєть ся в свою Русею і оповідує про 

українські дива” [382, с. 2]. 

Наприклад, “підґрунтям” для початку вторгнення російсько-

терористичних військ була теза про братність українського і російського 

народу. Через деякий час було заявлено про те, що сирійський народ є 

братнім для Росії! Звичайно, це і отримало відображення в інтернет-

фольклорі: “Все народы на земле с ужасом ожидают, кого следующего из 

них Россия объявит братским” [428]. Один з коментарів є таким: “-Пап, а 

как правильно: расизм или русизм? -Сына, расизм - это когда негры не 

нравятся, а русизм - это когда не нравится весь остальной мир...” 

[Додаток Л].  

Пошук ворогів для відволікання уваги мешканців країни починає 

непокоїти і самих громадян: “Я не успеваю понять, кого ненавидеть: 

хохлов, ИГИЛ, турков или черногорцев?!” [427]. В умовах залежності 

частини населення від новин та мас-медіа виникає потреба говорити про 

зміцнення внутрішньоетнічної діади Свій-Чужий: “Нет никакого смысла 

протестовать против генетически модифицированных продуктов. Ведь 

огромные говорящие овощи не только уже давно существуют, но и ходят в 

церкви, смотрят телевизор, обсуждают чё там у хохлов и даже заводят 

детей” [429]. Фольклор уже не сприймається лише як пам’ятка старовини, 

яка має лише естетичну функцію, він виконує функцію актуальної реакції на 

події соціокультурного та суспільно-політичного життя.  

Демотиватор – створене за певним форматом зображення, яке 

складається з малюнка та коментаря-слогана. Цей жанр вимагає дотримання 

формату, зокрема наявності таких елементів: зображення в чорній рамці; 

лозунг надруковано великим шрифтом; дрібнішим шрифтом надруковано 
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пояснення (ця деталь факультативна). Специфіка демотиватора полягає в 

поєднанні стандартного зображення (малюнка, плаката, фотографії) і 

нестандартного, неочікуваного підпису. Для продукування та сприйняття 

демотиваторів необхідне не лише почуття гумору, а й уміння поглянути на 

звичні речі під іншим ракурсом. Тематично демотиватори пов’язані з 

актуальними подіями або ж явищами, які привертають увагу, тому 

невербальні компоненти демотиваторів можуть містити посилання на 

рекламу, культурні/історичні події, кінофільми, телепрограми тощо [385]. 

Звичайно, демотиватори створюють конкретні люди, проте вони, на думку 

В. Віннікова, залишаються анонімними, що притаманно народній творчості. 

Демотиватори мають викликати сміх, посмішку; в їх основі лежить 

парадокс, контрапункт між зображенням і написом [95]. Наприклад, для 

демонстрації “суто російського сприйняття дійсності” доволі часто 

використовують популярного персонажа Сєргєя Юріча Бєлякова з 

Таганрогу з сіткому “Наша Раша”, образ якого, за задумом авторів, утілює 

простого трудівника сучасної Росії. Скажімо, незгоду більшої частини 

українського народу з діями влади яскраво демонструє Майдан, натомість 

настрої російського населення ілюструє цей колоритний персонаж. Для 

“заспокоєння” такої категорії населення (як у межах Росії, так і поза ними) 

цей персонаж із чашкою та бутербродом у руці промовляє: “Ну так че там, 

по какому каналу показывают счастливых украинцев, купающихся в 

шоколадних ваннах, ездящих на «Бентли» и без виз рассекающих по всей 

Европе?” [430]. Саме така позиція – що поганого у сусідів, сусідній країні – 

і є головним обгрунтуванням значного інтересу до подій в Україні 

пересічними громадянами сусідньої держави. 

С. Потапенко пропонує залучати до вивчення сучасних фольклорних 

творів і “різноманітні народні переробки відомих творів, які точніше буде 

назвати фольклорними перифразами, псевдоцитати, пародійні тексти, 

квазипаремії, анекдоти тощо” [310, с. 458]. В аспекті дослідження 
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міжетнічного полілогу в народній прозі України маємо доволі яскраві 

приклади. Приміром, популярна пісня “Потолок ледяной…” (музика 

Е. Ханок, слова С. Острової), яку Е. Хіль виконав у 1971 р., у ситуації 

сьогодення отримує переробку: “Потолок ледяной, дверь скрипучая / В 

Украине зима холоднючая, / Газа нет, нет тепла, всюду иней, /  Только 

скачет хохол синий-синий” [Додаток М].  

Наслідком заборони ввезення іноземних продуктів харчування стала 

переробка відомого двовірша В. Маяковського “Ешь ананасы…”. Хоч у 

тексті й не вказано, що йдеться саме про Росію, проте це зрозуміло: 

“Слышатся стоны /  От пятой колонны: / “Где моцарелла?” / “Где 

маскарпоне?” /  Хватит скулить /  Бездуховный буржуй! /  Сыр наш 

российский /  Плавленный жуй!” [432].  

Спародійовано уривок з поеми М. Некрасова “Мороз, Красный нос”, в 

якому жартома описано поведінку іноетнічних жінок у відомих ситуаціях:  

“Изба горела и горела / А конь скакал, скакал, скакал / Стояли две нерусских 

бабы, /  Не зная что и предпринять” [431],  або ж такий варіант, в якому 

уведено єврейську жінку дляя відображення тези про майстерність у 

продажах, яку риписують представникам цього етносу: “Еврейская 

женщина русской /  Отличный урок преподаст. /  Коня на скаку перекупит, 

/  Горящую избу продаст” [433]. В іншому варіанті переробкою цього 

тексту з гумором показано або цілеспрямованість російської жінки, або ж 

нав’язливість: “Русская женщина коня на скаку остановит, / в горячую избу 

войдёт. / Ни уехать от нее, ни спрятаться” [433]. Також переробкою цього 

вірша показують, створюючи різні проблемні ситуації, чоловіки 

намагаються  надати можливість коханій жінці займатися улюбленими 

справами: “Ради милой своей все дела отложу, / чтоб в тоске у окна не 

сидела… / То коня шугану, то избу подожгу – / ей нельзя без любимого 

дела!!! )” [434]. 
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Як засвідчують ці тексти, сучасні “перероблення” авторських творів, 

фольклорна асиміляція літератури, також характеризується такими 

функціональними ознаками як варіативність та безавторство, анонімність. 

Любов до вживання сала отримала відображення в переробці однієї із 

фраз славнозвісної поеми О. Пушкіна “Полтава”: “Тиха украинская ночь, но 

сало надо перепрятать…”. Мирна маніфестація на Майдані у 2014 р. 

породила дуже популярну кричалку “Хто не скаче – той москаль!”, яка 

згодом отримала іншу інтерпретацію: “Хто не мерзнет, тот москаль!” – 

ілюстровану зображенням двох чолов’яг біля пічки-буржуйки, товстенького 

поросятка із закрученим хвостиком, на задньому плані видно частину 

портрета Степана Бандери і допис “Зима 2015 г.” [Додаток Н] та інші 

сучасні новотвори.  

Також, на нашу думку, варто звернути увагу на таку комунікативну 

форму, як суперечка (спір) – словесне змагання між кількома особами з 

приводу якогось питання, теми, при цьому кожна зі сторін обстоює свою 

думку, власну правоту; суперечка слугує важливим засобом для вирішення 

питань, які викликають незгоду, кращого розуміння недостатньо 

зрозумілого чи недостатньо обґрунтованого [209, с. 280]). Інтернет-мережа 

дає можливість провадити суперечки, а то й сварки, наприклад, коментарі 

до мемів, статей, новин часто демонструють жорстке протистояння під час 

обговорення важливих питань; форуми, присвячені актуальним темам, 

також слугують своєрідним майданчиком для суперечок. Звичайно, не 

скрізь ці дискусії проходять у коректній формі, однак за умов усної сварки 

учасники також не завжди дотримуються коректності у висловлюваннях. 

Поряд з власне фольклорними утвореннями не варто забувати і про 

так званий – фейклор. Практика використання фольклору для боротьби з 

ворогами, насаджування або ж навіювання потрібного сприйняття 

соціально-політичних подій російською владою не є новою. Так, Рейчел 

Гофф у статті “Роль традиційного російського фольклору у радянській 
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пропаганді” вказує, що Максим Горький доводив керівництву 

комуністичної партії, що фольклор може бути сильною владою у процесі 

побудови комунізму та сприяти зростанню патріотизму. Після його виступу, 

влада СРСР ініціювала запровадження програм для широкомасштабного 

збирання фольклору. Окрім організації фольклорних центрів, залучення 

студентства та інтелігенції до записування народних пісень та народних 

казок, фольклор також став доволі розповсюдженим у медіа. У часи 

активної популяризації фольклору, масове збирання та публікації зародився 

цікавий феномен: письменники почали створювати свої власні роботи, які 

імітують традиційні фольклорні форми, які були опубліковані разом з 

записаними усними піснями та оповіданнями у фольклорних антологіях. Ці 

нові роботи отримали назву “noviny” (нові пісні), в опозицію до традиційних 

старих пісень та оповідань, які часто називали “stariny” (старі пісні). Новини 

були іншим великим кроком у процесі пропаганди, оскільки вони 

використовували традиційні форми зображення сучасних предметів і тем, 

які зображали “утопічне” радянське життя. Дві основні теми цього нового 

радянського фольклору були прославляння лідерів, особливо Леніна і 

Сталіна, та прогрес і технології соціалізму. Перша тема, мабуть, була 

найрозповсюдженіша, оскільки культ особи Леніна і Сталіна були дуже 

важливою частиною радянської пропаганди [23]. Сучасні пропагандисти 

також проводять подібну роботу, використовуючи різноманітні засоби. 

Наприклад, на сторінках соцмереж можна побачити інтернет-мем, на якому 

зображено президента Росії В. Путіна, якому намагаються надати вид 

билинного богатиря, який скаче на коневі (також було зроблено фото-жаби, 

де він уже скаче на ведмеді та на котові). Р.Френк, досліджуючи сучасний 

фольклор про Джорджа Буша, назвав його “Буш-лор”, то ж ми маємо справу 

з Путін-лором (або Пу-лор). Отже, твори псевдо-фольклору, метою яких є 

маніпулювання свідомістю і світосприйняттям цільової аудиторії – при його 

створенні максимально використано фольклорні традиції). Враховуючи 
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вплив на аудиторію: або сприймається інформація, або ж ні – відбувається 

розподіл на етнічно Своїх та етнічно Чужих. 

Отже, фольклорна міжетнічна комунікація у народній прозі України 

представлена як традиційними жанрами, так і сучасними формами-

новотворами, в яких відображено взаємини з іноетнічними сусідами, і, 

відповідно, сприйняття їх як етнічних Інакший або ж відторгнення як 

етнічно Чужих. Площиною продукування та розгортання сучасного 

фольклорного текстотворення є мережевий ресурс. Його ретрансляційні 

потужності і доступність для широкої аудиторії, потенційно фольклорної, 

дають можливість узагальнення і миттєвої інтерпретації інформаційного 

контенту актантами комунікації. Тексти, які мають в основі фрагменти 

патернальних смислоструктур й ідентифікуються як «Свої», мають ознаки 

фольклорних.  

  

4.2.1. Традиційні  сюжети у сучасних новотворах 

 

Серед сучасних прозових творів про міжетнічний полілог можна 

виділити групу текстів, які в основі мають традиційні сюжети. Більшість 

науковців вважають, що саме ці новотвори і можна зараховувати до 

фольклорних творів і, відповідно, саме їх можна залучати до процесу 

наукового дослідження.  

Об’єктами інтересу та подання власного трактування у творах 

фольклорної прози є такі аспекти життєдіяльності іноетнічного сусіда: 

– Доля народу та окремих представників етносу (“Доля народів”, 

“Кому швидше хліб їсти”, “Як Бог роздавав народам долю”, тощо); 

– походження народу (тексти з етногонічним мотивом (“Як створив 

Бог жидів…”, “Відки взялися цигани”, “Звідки взялися хохли, москалі і 

медведі”, “Перевертні, або люди мішаного походження”, “Походження 

хохлів і москалів”, “Походження поляка” та ін.) ППС – 777 ** = К 777;   
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– релігія та етноконфесійне питання (“З подриганієм”, “Жидівська 

віра”, “Ікона масляна”, “Наш Бог і московський Бог”, “Наш Бог і німецький 

Бог”, “Німець у руській церкві”, “Москалі і церква”, “Православний 

священик і мулла”, “Хлистуньский Бог і хлистунська Богородиця” тощо) 

ППС – 1336 А *; 

– атропометричні дані  (“Наш Бог і московський Бог”, “Чий Бог 

старший: чи наш, чи жидівський”, “Раздавал Бог носы”, “Раздавал Бог 

внешность”, “Походження хохлів і москалів” та ін.);  

– мова  (“Німець-слуга”, “Як руські по-нашому балакать вчились”, 

“Як руські по-німецьки говорили”, “Яструб” тощо) ППС АА * 2008 ІІ 

(=1699); 

– відмінності харчових вподобань  (“Чому жиди не їдять свинини”, 

“Ісус Христос і Магомет”, “Православний священик і мулла” та ін.); 

– ставлення до роботи (“Касіл, чорт мєня насіл”, “Циган-молотник”, 

“Кавуни” та ін.);  

– життєва глупота (“Дурний жид”, “Орда татарська (Баба видала себе і 

сина)”, “Не прозівав, а продрімав”, “Бабушка Гаргарушка й Дуняша”, “Дядя 

Сємьон”, “Розказня про жидів” тощо) ППС 1539; 

– схильність до крадійства, шахрайства  (“Як цигане обдурюють 

людей”, “Циган-хитрун” та ін.) ППС 790* = АА * 847 = Л 790.  

Сюжетна колізія в сучасних фольклорних утворах міжетнічної 

тематики, зберігаючи стале смислове ядро, зазнає певної модифікації: 

етнорелігійне спрямування заміщується етносоціумним та 

політичним.Сучасні новотвори для відображення актуальних подій та 

демонстрації реакції на ці події послуговуються давніми сюжетами.  

Знайомий та популярний мотив глупоти міститься не лише у 

традиційних, а й сучасних фольклорних текстах. Наприклад, тексти з 

сюжетом ППС 1225 “дурінь (піп) без голови (відкусив ведмідь, відірвало 

млином): інші (дружина) пам’ятають, що борода у нього була, а чи була 
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голова не знають” присутній в українських збірниках народної прози (В. 

Ястребова, В.Гнатюка, П. Іванова та ін.), білоруських (П. Шейна), 

російських (І. Хядякова, Д. Садовникова, О. Озаровської та ін.).  

Наприклад, у народних казках цим сюжетом (запис здійснено 

наприкінці ХІХ ст.) з у ролі дурнів виступають представники іншого етносу: 

“Дома й питають у Апрасіньї: / – Била лі у тваєво Ванькі галава? /  – А кто 

єво знаєт, не помню. Ах, постойтє: йон, как щі хлєбал, то бородою 

завсєгди ківал, знать, галава у няво била” [142, с. 81] (для підкреслення 

етнічної приналежності використано специфічну вимову). Прикметно, що у 

текстах казок з цим сюжетом, зафіксовані у різних регіонах України, 

представлені представники різних народів, що вкотре підтверджує висновки 

про висміювання саме глупоти, а не конкретного етносу: “– Ви, матушка, 

мусите пам’ятати: чи була голова у батюшки? /   Матушка думала-думала 

та й каже: / – Ні, не згадаю!” [142, с. 204]. Цей сюжет широко 

представлений у текстах сучасного фольклорну, звичайно ж, відповідно до 

нинішніх реалій: “-Здравствуйте. Мы привезли из Украины труп вашего 

мужа. /  - А где голова?!!! /  - А она у него была, когда он туда ехал?” 

[Додаток О]. Сучасний новотвір відображає лише реакцію сучасників на 

новини та суспільно-політичні події, проте чітко прослідковується акцент на 

відсутності голови.  Також маємо гру слів: безголовий у значенні – дурний, 

та труп без голови. 

Продовжуючи цю тему можна додати інтернет-мем, в якому 

використано мотив з мультфільму “Простоквашино”, на якому зображено 

поштаря Пєчкина з посилкою і відмінний від звичного мультиплікаціного 

діалогу: “-Тук-тук… /  - Кто там? /  - Это почтальон Печкин, у меня для 

вас посылка – российский десантник. Но я вам ее не отдам. Ведь 

российских солдат в Украине нет!” [Додаток П]. 

Це інтернет-мем відображає реакцію на прийняття держдумою 

заборону про будь-яке повідомлення про смерть строковика-солдата, 
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представлено кількома варіантами: “- Тук-тук…/  - Кто там? /  - 

Почтальон Печкин, принес останки вашего мальчика. Только я их вам не 

отдам. Теперь это государственная тайна” [435].  

Продовженням цієї теми є нав’язування думки про відсутність 

російських військ на території сходу України та акцент на “громадянській 

війні” і, відповідно, текст-реагент: “В Израиле: - Беня, а шо там на Украине 

происходит? / - Украина с Россией воюет. /  - И шо, как идут дела? /  - Ну, 

Украина таки потеряла 2 миллиона гражданских, полуостров Крым, 

несколько вертолётов, Ил-76, пару десятков бронетранспортёров, убито 

много военных, и ещё на грани перехода к России две большие области на 

востоке. /  - А у русских шо? /  - Ты таки не поверишь, они вообще на войну 

не явились” [436]. 

Інший варіант подає протилежну думку, яка відкидає розтиражовану 

інформацію російськими ЗМІ про присутність американських військ на 

території України: “ - Беня, а шо там такое на Украине происходит? /  - 

Россия с Америкой воюет. /  - И шо, как там дела? / - Ну Россия потеряла 

таки тысячи военных, сотни танков. /  - А у американцев шо? /  - Таки не 

поверишь, они вообще на войну не явились...” [437].  

Текст з цим мотивами нав’язує думку про те, що українці вважають 

себе росіянами: “- Изя! Шо у вас в Украине происходит? / - Сема, полный 

дурдом! Российские войска окружили украинскую воинскую часть и 

кричат: «Сдавайтесь!» А им оттуда отвечают: «Русские не сдаются!»” 

[438]. 

Традиційний сюжет (хоча і відсутній у Порівняльному покажчику 

сюжетів казок), зафіксований наприкінці ХІХ ст., головним повідомленням 

є важливість дотримання власного віросповідання, патріотизм і захист своєї 

держави: “Стоит апостол Петр с ключом в руках у дверей рая появляется 

перед ним еврей с обрывком веревки на шее и просит отпереть райские 

двери и пропустить его в рай к праотцу Аврааму. / …Не успел еврей и трех 
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шагов отойти от райских дверей, как на его месте стоит уже татарин с 

обломком пики в груди. / ... А перед Петром уж новый претендент на 

райское блаженство – казак с разрубленным черепом. / …Между тем к 

Петру подходит поляк и на предложенные ему Петром вопросы 

отвечает… / …Появляется русский с раной во лбу… / ... А тем временем к 

Петру подходит, низко кланяясь хохол, с разбитой спиной… / …Когда  и 

хохол уселся на скамье,  встает  еврей  и  говорит:  / - Братья! Чего ми 

молча сидим, разве ми все не дети одного Бога? Будем же каждый по-

своему славословить Его святое имя! /  Все поднялись и начали прославлять 

правосудие Божие, а Петр  обратился к ним и говорит: /  - Давно бы так – 

идите все в рай!” [142, с. 101] і сучасний інтернет-текст (в основі має цей 

самий сюжет, проте у ньому навпаки відображено ницість і брехливість 

“вояків”), він виник як реакція на заперечення офіційною владою Росії про 

присутність російських військових на території України, що і було 

оголошено у ЗМІ: “К воротам рая подходит толпа молодых парней. 

Выходит апостол Петр. / - Кто вы такие? – спрашивает он их. / - Мы 

солдаты российской армии, погибли защищая Новороссию от фашистско-

бандеровских войск, – отвечают новоприбывшие.  / - Убирайтесь в ад, 

лжецы, – гневно отвечает апостол. – Я смотрел “”Lifenews” и 

“Russiatoday”. Нет российских войск на Донбассе.))” [Додаток Р]. Звичайно, 

у тексті новотвору прослідковується засудження підлості, брехливості і 

зрадництва.  

Мотив приходу певної групи людей до Бога відомий і в текстах 

радянського періоду, коли нав’язувалася ідея відсутності Бога: “Босс, там 

атеїсти прийшли. У ворйт чекають. – Скажи їм, що мене немає” [Додаток 

С] та ін. 

Сюжет (ППС 1833 Н) “Коли ще нічого не було” полягає у тому, що 

опонент ставить питання пропонентові, який своєю відповіддю ставить себе 

у незручну ситуацію, демонструє своє невігластво. Фольклорні тексти з цим 
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сюжетом представлені у збірниках кінця ХІХ – початку ХХ ст. (П.Иванов 

“Сказки”, 1876-1890; М.Дикарів “Чорноморські народні казки й анекдоти”, 

1896; Federowski, M. Lud białoruski na Rusi Litewskiej : materyały do etnografii 

słowiańskiej zgromadzone w latach 1877-1905. T. 3; Гнедич П.А. Материалы 

по народной словесности Полтавской губернии. Роменский уезд, 1916 та 

ін.). У записах цього періоду події розгортаються у церкві / костелі і 

пов’язують етнічне і релігійне питання: релігійне служіння не відбулося, бо 

поміж нерозумною паствою є кмітливий іноетнічний вірянин (“Prydziѐciá 

ųdruhúju niedziѐlu, adnò kab ni byłò miź wàmi Palaka, to jà wam pròpawiedź 

skaźù” [19, с. 176], “ Ну, глядіть же, щоб не було ни хахла, ни пів-хахла, ни 

чверть хахла!” [142, с. 54] тощо. Найбільше самій суті цього сюжету 

відповідає назва казки зі збірника М.Федеровського – “Як проповідь не 

вдалася” (“Jak pròpawiedź ni udałàsia”): піп / ксьондз, починаючи релігійну 

службу вказує, щоб на службі не було представника іншого етносу (хахла, 

поляка тощо). На питання, чому ж “москальський” піп наказує громаді, щоб 

у церкві під час служби не було “хахла”, відповідей кілька: 1) він завше 

заважає своїми питаннями для детального тлумачення Святого письма 

прихожанам (“Священик і приказав москалям, щоб у церкві не було ни 

одного хохла” [142]); 2) безграмотність батюшки і зумовлює острах перед 

розумним вірянином (“Построїли вони церкву, поставили й попа з руських 

такого, що нічого не зна він. І звелів той піп, щоб хохла ніколи не було у 

церкві. Вони пообіцяли” [142, с. 185]). 

У сучасних умовах цей сюжет з етнорелігійного отримав 

етносоціумне спрямування: так само є опонент і пропонент, так само один з 

учасників має поверхові знання про предмет дискусії, проте дослідницький 

інтерес становить уведення в канву традиційного сюжету сучасні реалії, 

суспільно-політичні події. Наприклад, конфліктна ситуація між Ізраїлем та 

Палестиною за території отримала відображення у сучасному тексті: “На 

заседании ООН выступает представитель Израиля.- Перед тем, как 
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начать, – говорит он, – я хотел бы сделать небольшой экскурс в историю. 

Давным-давно, как вы знаете, Моисей водил свой народ по пустыне. 

Стояла ужасная жара, всем хотелось пить. Тогда Моисей ударил посохом 

о каменистую гору, и та превратилась в озеро. Народ иудейский напился 

воды, а Моисей, сняв с себя одежду, вошел в озеро и искупался. Когда он 

вышел из воды, одежды его на берегу не было. Несомненно ее украли арабы. 

/ - Наглая ложь! – вскочил представитель Палестинской автономии. – 

Никаких арабов там в то время не было! / - Совершенно верно, – кивнул 

представитель Израиля. – Именно с этого я и хотел бы начать свою речь” 

[439]. У цьому тексті маємо також уведення мотиву здійснення Мойсеєм 

чуда, подібні зустрічаються у записах ХІХ ст., наприклад: “Спека була 

страшенна, і їм дуже захотілося пити. Як сьвященик був чоловіком 

сьвятим, то вдарив палицею об камінь, і в його поточилась вода. Напились 

вони” [142, с. 56] та ін.  

З незапам’ятних часів колишня Московія, а тепер Росія намагаються 

довести усім, що саме ця країна є нащадком Київської Русі. Сучасний 

новотвір з сюжетом (ППС 1833 Н) гумористично розставляє правильні 

акценти: “Виступає представник України в ООН:  - Коли князь Київської 

Русі – Олег пішов скупатися в річці, в нього, на березі, росіяни вкрали меч. /  

Представник Росії: / - При чем здесь мы? Россиян тогда вообще еще не 

было! /  - Ось! Це я і хотів сказати” [440]. 

Наступний текст демонструє уведення ще більшої кількості 

історичних деталей (хрещення Володимира Великого – князя Київського – в 

м. Херсонес, завоювання ним Криму) та уведення прізвища реального 

російського представника, подібне явище є притаманним і для традиційної 

фольклорної прози (наприклад, присутність у фольклорних творах Б. 

Хмельницького, Петра І та ін.), тобто акцентується увага не на елементі 

вигадки, а на елементі достовірності: “Выступает в ООН посол Украины: / - 

Я хочу начать свою речь с экскурса в историю. Давным-давно наш князь 
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Владимир завоевал Крым и приехал в Херсонес креститься. Но когда он 

вышел из воды, оказалось, что княжеского меча нет, скорее всего его 

украли россияне… / Чуркин вскакивает: /  - Ложь! В то время не было 

никаких россиян!!! /  Посол Украины: /  - Вот именно с этого я и хотел 

начать свою речь” [441]. Як і в тексті з відображенням конфліктної ситуації 

між Ізраїлем та Палестиною, у цих текстах є акцент на здійсненні крадіжки 

майна представниками іншого етносу. Це є типовим явищем для текстів з 

різноетнічними представниками: представник іншого етносу – є 

небезпечним та аморальним, здатним на будь-які протиправні дії. 

Прагнення росіян довести генетичний зв’язок своєї історії, держави, 

культури з Київською Руссю отримує аргументоване заперечення у вигляді 

інтернет-мему: “Евразийский Союз без Украины – это Россия, Казахстан, 

Киргизия, Узбекистан, Туркмения – осталось Монголию принять и Золотая 

Орда восстановлена!” [442]. 

Цікава “живучість” та актуальність цього сюжету, який існує і в 

сучасному фольклорі, хоч і зазнав деяких трансформацій. Наприклад, 

нинішня інтерпретація цього сюжету стосується болючого для сьогодення 

мовного питання, проте в тексті йдеться, нібито українською мовою 

українці говорять лише у присутності росіян: “Новый учитель в хохлатском 

классе: / – Москалей тут нема? /  – Нема.  /  – Точно нема? /  – Точно!  /  - 

Ну тога давайте по-русски поговорим!” [443]. Або ж інший варіант, у 

якому зображено засідання державної установи, що мало би проводитися 

державною мовою: “Заседает рада на Украине. Председатель: / – Москалив 

нема? / Из зала: / – Нема, нема! /  – Точно нема? /  – Точно нема. /  – Ну, 

можно и по-русски поговорить” [443]. Загалом, мовне питання є доволі 

болючим, враховуючи, що внаслідок тривалої русифікації міста стали 

фактично російськомовними, у сільській же місцевості переважно 

збереглося використання української мови. Зі здобуттям незалежності 

мовна ситуація змінилася, українська мова почала вживатися у багатьох 
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сферах спілкування. Н. Лисюк зазначає, що в столиці України у так званій 

«контактній зоні», де давно встановилися гетерогенні мовні традиції. На 

думку дослідниці, на побутовому рівні співіснують обидві мови і 

розвивається україномовна та російськомовна фольклорна творчість  [245, с. 

147-148]. Наведені тексти свідчать про глибоку вкоріненість стереотипного 

сприйняття, що українці говорять російською мовою, що українська мова є 

лише вигадкою і забаганкою певної частини населення України. Небажання 

бачити в українцях – етнічно Інакших. 

Отже, серед сучасних творів народної прози, в якій діють 

представники інших етносів, можна виділити дві основні групи: 1) тексти, 

які утворилися як реакція на сучасні суспільно-політичні події, 2) тексти, які 

містять традиційні сюжети і мотиви.  

Персонажний склад варіюється залежно від історичної епохи, яку 

відображено у тексті, та від проблематики, якій присвячено досліджуваний 

фольклорний твір. 
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Висновки до розділу 4 

 

Попри неоднозначне ставлення, фольклорна проза, в якій відображено 

міжетнічний полілог, привертала і привертає наукову увагу. Процес 

дослідження фольклорної прози України, який демонструє міжетнічну 

комунікацію, було започатковано у ХІХ ст., фіксація та дослідження цих 

фольклорних творів становили науковий інтерес визначних та маловідомих 

на фольклористів кінця ХІХ – початку ХХ ст. (М. Драгоманов, І. 

Беньковський, П. Ковалко, М. Кулішер, Л. Мацевич, П. Чубинський, М. 

Костомаров та ін.). Важливо, що у цей період подібні дослідження не 

сприймалися негативно, не трактувалися як розпалювання міжетнічних 

конфліктів.  

Проте у ХХ ст. з відомих причин процес вивчення етнічного питання 

у фольклорі пригальмовувався. Після жовтневого перевороту 1917 року 

вектор проведення наукових досліджень у гуманітаристиці змінився, будь-

які дослідження мали проводитися лише у ракурсі звеличення досягнень та 

морально-етичних цінностей представників homo soveticus. Проте цей 

період у фольклористиці означений цінними дослідженнями, які 

демонструють специфіку, культуру, фольклор іноетнічних діаспор на 

території України, не оминули науковим інтересом і фольклор українців. 

Наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. етнічне питання, етнічна 

приналежність припинили належати до табуйованого питання. Цей період 

ознаменований відродженням інтересу до етнічного компоненту, що і 

сприяло виходу цієї наукової проблематики із заборонених тем.  Відповідно, 

в науці, фольклористиці зокрема, відчувається своєрідне пожвавлення 

проведення різноманітних досліджень.  

У фольклорній прозі про міжетнічний полілог можна виокремити цілу 

групу етносоціумного спрямування. Пропонуємо виокремити такі групи 

фольклорних текстів, які є репрезентантами взаємодії фольклору та 
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інтернет-мережі: 1) тексти традиційного фольклору (архівні фольклорні 

матеріали, раритетні та рідкісні видання, результати проведення польових 

досліджень тощо), 2) власне тексти інтернет-фольклору, який не можливо 

уявити поза комп’ютерним монітором, 3) новотвори, в процесі створення 

яких використано специфічні фольклорні елементи (номінування 

фольклорних жанрів, залучено фольклорні персонажі, мотиви, вживаються 

типові для казок ініціальні і фінальні формули та ін.). Характерною рисою 

таких текстів є відображення співбуття, взаємодії різноетнічних персонажів, 

фольклорний опис їх взаємин у соціумі. Обов’язковим є акцент на етнічній 

приналежності персонажів, хоча дослідження демонструють, що у таких 

текстах домінуючим є відображення різних життєвих ситуацій з 

пізнавальною метою, а не етнічна приналежність.  

Етносоціумна група складається з чарівних та соціально-побутових 

казок, анекдотів, апокрифічних легенд, етіологічних легенд, меморатів, 

хронікатів, творів актуальної фольклорної прози та інших фольклорних 

форм, інтернет-фольклору, в яких представлено взаємодію представників 

різних етносів. У текстах цієї групи зазвичай використовується така 

стилістична фігура, як антитеза, яка дозволяє яскраво продемонструвати 

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

наділяється «Свій». 

Дослідження засвідчують, що інформаційна доба внесла корективи у 

процес творення, збереження та ретрансляцію традиційного фольклору та 

сприяє формуванню нового виду фольклорного відтворення 

світосприйняття – інтернет-фольклору. Важливо, що в основі значної 

частини новотворів в інтернет-просторі є традиційний інтернет фольклор, 

що засвідчує продовження фольклорного освоєння світу. 

Сучасний ритм життя вносить корективи до процесу побутування, 

передачі фольклору. З негативних можна виділити певну інформаційну 

“мінімалізацію” – сучасний ретранслятор та слухач надають перевагу 
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коротким текстам. З позитивних – фольклор активно розвивається, 

отримавши новий вигляд (твори інтернет-фольклору).  

Варто заначити медіазалежність нових форм: неактуальною стає 

новина, і «розповсюджувачі» (пропонуємо вживати цей термін замість 

«оповідач», оскільки відбувається зміна й у процесі передачі інтернет-

фольклору) втрачають інтерес до медіа-новини, а отже, і до медіа-

фольклору. Проте за умови виникнення подібних подій або ж ситуацій, з 

якими простежується певна подібність або ж тотожність, твори медіа-

фольклору повертаються з архіву і знову використовуються для 

акцентування якоїсь характерної риси, яка є притаманною і попередній 

події, і наступній. Питання медіа-фольклору є малодослідженим у 

вітчизняній фольклористиці – його вивчення в контексті міжетнічної 

комунікації залишається перспективним. Проте, безсумнівно, цей вид 

фольклору міцно закріпив власні позиції у життєдіяльності сучасної 

людини, враховуючи високий рівень заполітизованості сучасного буття.  

У річищі вивчення міжетнічного полілогу цікавим явищем в інтернет-

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

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

розфарбовані в кольори державних прапорів. Найтиповіші теми 

«Сountryballs» – національні стереотипи й сюжети, що ґрунтуються на 

політиці та історичних подіях. Так, Росію зображують у шапці-вушанці, з 

автоматом Калашникова та з горілкою; Україну – зі шматком сала; Білорусь 

– із картоплею; Великобританію – із циліндром і моноклем тощо.  

Аналіз фольклорної прози показує, що персонажний склад текстів про 

міжетнічну комунікацію, не є статичним, він змінюється залежно від 

історичного періоду та міграційних процесів. Одні етноніми на позначення 

іноетнічного представника у народній прозі України виходять з активного 

вжитку, інші ж навпаки – збільшують свій синонімічний ряд.  
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Простежено модифікацію персонажної системи групи анекдотів 

міжетнічної тематики. Так, образна система анекдотів, зафіксованих на 

території України наприкінці ХІХ ст., представлена іноетнічними 

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

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

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

«поляк» і «циган» зміщуються на периферію персонажної системи. 

Водночас в умовах «союзу непорушного братніх народів» актуалізуються 

образи етнопредставників республік радянської імперії: «грузин», 

«вірменин» («ара»), «чукча». Як результат «залізної завіси» та 

деструктивної тональності політики ведення міжнародного діалогу у межах 

СРСР-«СВІТ», набувають поширення образи-маркери «буржуазного світу»: 

«француз», «англієць», «американець», – які конотуються як «вороги Країни 

Рад». У ХХІ ст. анекдот постколоніальної доби засвідчує тенденцію до 

ідентифікації етнічної самості: найчисленнішу групу становлять сюжети 

про «бандерівців» та «москалів», сьогодення ж спричинило з’яву художньої 

контрадикції образів «ватників» та «хунти», «укропів», «каратєлєй» в 

українському фольклорі, анекдоті зокрема. 

Результати дослідження, висвітлені у межах цього розділу, 

відображені у таких публікаціях автора дисертації: [119], [120], [126], [127], 

[148], [151]. 
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РОЗДІЛ 5 

 

НАРОДНА ГЕРМЕНЕВТИКА ЯК СИСТЕМА ДЕКОДУВАННЯ 

ІНФОРМАЦІЇ 

 

 

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

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

кодифікованої інформації має існувати й система, яка дає змогу її 

розшифрувати, розтлумачити, пояснити, проінтерпретувати. Це – завдання 

наукових досліджень у галузі фольклористики, семіотики, 

лінгвофольклористики та ін., зокрема й фольклорної герменевтики. 

Проблема з’ясування значення усної та писемних знакових систем є 

прерогативою герменевтики, саме ця галузь домінує у визначенні онтології 

та епістемології розуміння та інтерпретації власної та чужої мови. 

Розрізняють філософську, теологічну, лінгвістичну, психологічну, 

психоаналітичну, історіографічну, правничу, літературну [211, с. 5], 

філологічну, когнітивну, фольклорну і народну герменевтику тощо.  

З. Лановик зазначає, що найдавніша герменевтична традиція 

представлена текстами Біблії, яка заснована на інтерпретації усіх видів 

спілкування Бога з людиною через сни, видіння, ангельські повідомлення, 

знаки, таємниці, пророцтва, притчі, писане слово. Висновки Г. Гадамера про 

герменевтику як форму сакрального мистецтва, стали основою для традиції 

інтерпретації мистецтва, закону, історії, літератури й інших видів 

комунікації. Дослідниця вказує, що історія становлення і розвитку 

герменевтики бере початок з єврейської традиції, а не з грецької [234, с. 

158], що є логічним. 
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Г. Богін указує на необхідність наявності в суб’єкта ментальної 

діяльності відповідної освіти для орієнтації та виконання наукових 

розробок. Проте існує багато випадків, коли людина здатна розуміти й 

інтерпретувати, не маючи необхідних наукових знань. На його думку, це 

зумовлено тим, що герменевтика має суто практичну мету – зрозуміти, 

осмислити, порозумнішати, допомогти іншим зрозуміти (стати 

розумнішими), покращити взаєморозуміння між людьми й народами, 

пояснити підґрунтя свого або чужого розуміння (інтерпретувати) та 

допомогти іншим інтерпретувати щось, позбутися нерозуміння; у широкому 

значенні – збагатити духовне життя індивіда й роду. Він визначає 

герменевтику як діяльність людини або колективу у процесі розуміння чи 

інтерпретації тексту або того, що можна трактувати як текст [79]. Нині 

поняття тексту отримало ширше поняття, що відповідає реальному 

сприйняттю етнофором картини світу як множини текстів. Будь-який 

процес комунікації полягає розумінні, усвідомленні та у правильній 

інтерпретації отриманої інформації, розумінні думки іншої людини, інакше 

можна отримати конфліктну ситуацію, предмет для непорозуміння. 

Предметом філологічної герменевтики називає розуміння – 

віднайдення та освоєння ідеального, яке представлене в текстових формах. 

На його думку, розуміння – це одне з видів інобуття рефлексії – зв’язки між 

гносеологічним образом і наявним досвідом. Ця зв’язка функціонує за 

таким принципом: образ забарвлюється наявним досвідом, а досвід стає 

предметом зміненого ставлення. Висловлена рефлексія і є інтерпретацією 

[79]. Т. Бовсунівська наголошує, що з позицій когнітивістики будь-яка 

інтерпретація становить собою когнітивний процес [76, с. 12]. Отже, чітко 

прослідковується взаємозв’язок когнітивістики і літературної герменевтики 

– прагнення до пізнання певного явища, закріпленого у літературі, 

зумовлює пошук, осмислення та інтерпретація інформації у літературному 

тексті.  
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З. Лановик вказує, що центральним поняттям у всіх наукових сферах 

– філософській герменевтиці, літературній герменевтиці, астрофізичній 

герменевтиці (герменевтика космосу) є поняття інтерпретації [234, с. 159]. 

А. Россохін трактує інтерпретацію тексту у герменевтиці з позиції 

Г. Гадамера і припускає взаємозалежність тексту і його частин. Відповідно, 

цей принцип дозволяє конкретизувати та узагальнити тематичні фрагменти, 

визначаючи взаємовплив їх змісту і змісту тексту загалом: 1) 

“найдрібнішою” смисловою одиницею аналізу текстів виконують 

контексти; 2) “більшою” смисловою одиницею є – теми текстів 

внутрішнього діалогу і теми звичайних текстів; 3) наступною смисловою 

одиницею аналізу буде мікрополілог, утворений полілогоутворюючим 

внутрішнім діалогом і текстом; 4) далі – полілог, який складається з певної 

множини мікрополілогів, поєднаних один з одним спільністю центральної 

теми; 5) і насамкінець, макрополілог, який поєднує різні полілоги, які 

присвячені конкретним темам, які розгортаються, розвиваються і затихають 

у внутрішньому світі суб’єкту. Отже, герменевтичне коло Гадамера 

“замикає” текст і його частини: щоб зрозуміти частину тексту, необхідно 

знати смисл тексту загалом; і навпаки, щоб зрозуміти увесь текст загалом, 

потрібне розуміння його смислових нюансів [319, с. 186]. Отже, традиційні 

фольклорні тексти, сюжети, мотиви та традиційна тріада етнічні Свій-

Інакший-Чужий на підсвідомому рівні вибудовують саму структуру 

фольклорної міжетнічної комунікації, яка має презентувати фольклорний 

міжетнічний полілог. 

Ю. Ковалів у літературній герменевтиці визначає розуміння як 

мисленнєвий процес, що має на меті з’ясування латентних специфічних рис, 

зв’язків між явищами словесності, виявлення реального змісту, образів і 

символів, інтерпретацію закодованої інформації, яка передається в усній 

(фольклор) і писемній (література) формі від джерела (виконавець, 

письменник) до адресата (слухач, читач) [211, с. 12]. Розуміння тісно 



278 

 

 

 

пов’язане з інтерпретацією, здійснюється через неї.  Ю. Ковалів вказує, що 

для розуміння іншого запускається складний процес різних систем – 

феноменологічної редукції, зведення зовнішнього чинника до внутрішнього, 

іманентного, безпосереднього сприймання. Тобто, відбувається діалог 

партнерів, щоб збагнути один одного, так і відбувається діалог культур. 

Науковець вказує, що розуміння не є тотожним пізнанню, в якому проблема 

осягнення світу здійснюється за допомогою отриманого знання, 

відбувається співвіднесення іншого, чужого досвіду зі своїм. Тут і 

проявляється герменевтична складність, яка полягає у певній недовірі, 

пересторозі до чужого елементу, критиці інорідного компоненту, що 

пояснюється етноментальними особливостями, міфами, законами і 

звичаями, що формувалися та побутували протягом віків [211, с. 15-16].  

Як вказують дослідники, головними поняттями у герменевтиках є 

розуміння (за визначенням Г. Дільтея, Г. Гадамера, П. Рікера, Ю.Коваліва та 

ін.) та інтерпретація (на думку Г. Гадамера, У. Еко, З. Лановик, А. Россохіна 

та ін.). На наш погляд, говорячи про народну герменевтику, варто 

зосередити увагу на таких явищах людського мозку як осмислення та 

усвідомлення. Рефлексію визначають як метод філософського осмислення 

буття. Поняття рефлексії до наукового обігу увів Р. Декарт, описуючи 

процес рефлексії у контексті раціоналістичної теорії самосвідомості. Проте 

Дж. Локк піддав критиці ідею про її вроджену природу і висловив гіпотезу, 

що усі знання людина отримує через досвід. За Дж. Локком рефлексія – 

роздуми людини, які пов’язані з аналізом власних думок, переживань і 

спостережень – аналізом власного психічного стану, тобто, поняття 

рефлексії у такому трактуванні отримує психологічний відтінок і значною 

мірою відображає поняття самопізнання [319, с. 29]. До процесу розгляду 

проблеми рефлексії долучалися В. Розін, І. Кант, Г. Гегель, Р. Декарт, Е. 

Гуссерль, М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, П. Ріккер та ін. Безсумнівно, 

регуляція, координація, організація, контроль та управління грають істотну 
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роль у процесі адаптації суб’єкту до життя і діяльності, до власних 

внутрішніх переживань та ін. Проте найважливіші аспекти рефлексії, які 

забезпечують саме процес розвитку особистості, інтегративні процеси, які 

включають не лише свідомі (тим самим регульовані), але й неусвідомлені 

психічні прояви не варто залишати без уваги [319, с. 23].  

 Для проведення міжетнічної комунікації та побудови міжетнічного 

полілогу суб’єкти спілкування мають сприйняти іноетнічну культурну 

інформацію та осмислити, усвідомити її подібність, відмінність або ж 

інакшість. Загалом усвідомлення належить до найскладнішої функції 

головного мозку. Цей термін можна розглядати як наукову категорію – 

інструмент пізнання, осмислення триманих знань, порівняння та сприйняття 

результатів. Проте для сприйняття потрібен певний багаж знань, що 

дозволяє порівнювати і робити необхідні і доречні висновки. Лише після 

осмислення інформації, яку людина отримала у комунікативному процесі і 

зрозуміла, можна говорити про усвідомлення Інакшості. 

Хоча питання народної герменевтики поки що належить до 

малодосліджених, проте полеміка щодо визначення та трактування назви у 

наукових колах уже має місце. Наприклад, М. Бахтін вживає термін 

“життєва герменевтика” на позначення розуміння та тлумачення того, що 

говорять про нас інші, слів інших про життєві моменти. Дослідник вказує, 

що у побуті найбільше обговорюють те, що сказали інші – передають, 

згадують, зважують, обговорюють чужі слова, думки, твердження, 

відомості, обурюються або ж погоджуються з ними, сперечаються з ними, 

посилаються на них і т. д. Більшість відомостей і думок повідомляють не у 

прямій формі, як власні, а з посиланням на невизначене джерело – “я чув”, 

“вважають”, “на думку” і т. д. [66, с. 92], тобто відбувається тлумачення та 

інтерпретація чужих слів. Важко не погодитися з дослідником, часто хибна 

інтерпретація чужих слів та висловів, перекручування сказаного може 

перейти у галузь еристики. На наш погляд, для позначення герменевтики як 
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народного трактування світобачення цей термін не зовсім відповідає 

завданням цієї галузі. 

В. Айрапетян здійснив спробу розглянути герменевтику суто у межах 

застосування у межах однієї нації “Толкуя слово. Опыт герменевтики по-

русски”. Він вказує, що тлумачачи слово, у першу чергу, говорять щó воно 

означає, а означає інше, особливе, виняткове. Така герменевтика звернена 

від простих людей через тлумача до вчених, тобто у протилежний 

народному просвітництву і популяризації науки бік [51, с. 5]. Дослідник 

піддав критиці визначення “життєва герменевтика” М. Бахтіна, вказавши на 

його вузькість інтерпретації цього явища, прирівнявши до герменевтики 

помисливості. Адже саме у неписаній народній герменевтиці і зафіксовані 

уміння простої людини, бо вона – homo loquens. На його думку, 

герменевтика як гуманітарна наука повинна свідомо, послідовно і 

відповідально застосовувати це життєве уміння [51, с. 133]. Досліджуючи 

анекдот про дев’яту людину (АТ 1287), автор вказує, що герменевтичне 

розгортання мови це і є фольклор, якого у занадто грамотній Європі не 

залишилося. На його думку, фольклорна, морософська герменевтика – це 

російська герменевтика [51, с. 61]. Таке тлумачення герменевтики є доволі 

дивним, враховуючи, що автор цієї праці пише про “розкрадання 

фольклорної мудрості грамотіями” [51, с. 363], проте саме така позиція і 

відповідає позиції РПЦ та владі сучасної Росії. Саме цим можна і пояснити, 

що часто поведінка, світосприйняття, світогляд росіян характеризується 

нелогічністю, стає предметом жартів, анекдотів, сприяє формування 

стереотипів тощо.  

Вважаємо, що найдоречнішим і таким, який найбільше відповідає 

предмету, меті і завданням, які входять у сферу герменевтики для 

розуміння, тлумачення, інтерпретації фольклору, фольклорного тексту, є 

народна герменевтика. Варто особливо наголосити на диференціації понять 

«фольклорна герменевтика» (тлумачення фольклорних утворень з позиції 
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фольклористики) і «народна герменевтика» (тлумачення фольклору як 

знакової системи, яке ґрунтується на знаннях, світогляді, досвіді попередніх 

поколінь і сучасних знаннях), оскільки наукове трактування буденних і 

сакральних речей і подій радикально відрізняється від народного.  

Отже, народну герменевтику визначаємо як спосіб тлумачення 

природних, фізичних, буттєвих явищ і процесів. Фольклорна герменевтика 

– метод декодування семантики фольклорного тексту та пізнання 

прагматики його функціонального призначення. 

Актуальність фольклорної герменевтики пояснюється зростанням 

інтересу як науковців, так і пересічних людей до проблеми інтерпретації та 

розуміння глибинного смислу, призначення закодованої інформації у 

фольклорному тексті – буденні явища, мораль, етика, естетика, релігійні 

питання, міжетнічна взаємодія тощо.  

С. Нікітіна в анотації до лекції “Народна герменевтика як сукупність 

жанрів: класифікаційний підхід” зазначає, що народна герменевтика – це 

велика галузь народної самосвідомості, яка тлумачить священні тексти 

різних типів. Дослідниця на прикладі герменевтичних текстів трьох 

конфесійних груп (старообрядців, молокан і духоборів) розподіляє за 

такими ознаками: за текстами-джерелами, за ступенем близькості з 

первинним текстом, за способом тлумачення (буквальному або 

символічному), за об’єктом (текст або ключове слово), за суб’єктом 

(колективні або індивідуальні тексти) за жанром викладення (бесіда, 

коментар, духовні вірші і т.д.). Дослідниця робить акцент на прив’язці до 

писемної складової культури та вказує, що генеруюча функція книжної 

культури проявляється у виникненні особливого типу текстів-інтерпретацій, 

які входять у галузь народної герменевтики. Дослідниця відзначає 

симетричність генеруючої функції літератури і фольклору – відбувається 

взаємообмін текстами, сюжетами, ідеями тощо [295]. Стереотипність 

семантики в наративах утілюється у формі етичних правил, вірувань, 
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прикмет тощо. Ці блоки стереотипності, в яких виявляється світогляд 

оповідача, називають сюжетними зв’язками. Зв’язки організують події 

тексту в послідовність викладення, визначають регістр оповіді тощо [94].  

Інтерпретація у фольклорній та народній герменевтиці має 

відмінності та специфіку від інтерпретації в усіх інших герменевтиках. Для 

трактування та інтерпретації явищ фольклорного процесу треба знати 

глибинні фольклорні значення, архетипи, стереотипи, етнічні коди, 

символи, патерни тощо. Народ подавав власне трактування явищ, подій 

всесвіту, народні світогляд і світосприйняття, життя людини.  

Народна герменевтика представлена різновидовими і різножанровими 

текстами, навіть за умови вільного трактування або ж тлумачення якогось 

явища важливим є посилання на авторитетне з народної точки зору 

джерело. Наприклад, за дослідженнями, українські апокрифічні легенди 

іноді є коротким переказом релігійних текстів або ж і їхні переробки, іноді з 

повчальною метою, для пояснення тих або інших явищ місцевого життя 

[179, с. 71]. Важливо, що часто різниця між науковим та народним 

трактуванням життєвих речей, подій та інших компонентів життєдіяльності 

людини, дуже відрізняється. В основі народної герменевтики лежить 

міфологічне сприйняття та осмислення світу.  

Наприклад, в апокрифічній легенді Куп’янщини форму пшеничного 

колоску – Бог, образившись на людську неповагу до хліба, зменшив 

кількість зернин і залишив лише на долю собаки: “я бъ ёго и весь 

облузувавъ, та оставив тилко на собачью долю. Съ тій поры люды и сталы 

съ хлиба збыраты собачью долю; а вперед колосья було одъ самого корня, а 

не такъ, якъ тепер тилко вершка въ два ” [179, с. 78].  

До важливих і цікавих питань, на які народна герменевтика 

намагається дати відповідь, належить проблема тривалості життя людини і, 

відповідно, співвіднесення віку та кількості обов’язків, які випадають на 

кожен період життя. Народна герменевтика подає власне трактування цих 
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моментів, пояснюючи це Божим рішенням, хоча і на прохання різних 

персонажів фольклорної прози. Наприклад, у легенді Полісся “Про вік 

людський” вказано, що на початку створення Бог розподілив однакову 

кількість років життя для людини, для птахів і звірів, проте представники 

тваринного світу відмовлялися від довгого життя, аргументуючи важкими 

обов’язками: “Спочатку Бог наділив літами усіх порівну: і людям, і птахам, 

і звірам дав по тридцять років… Тим-то людина й живе теперика сімдесят 

літ: тридцять – по-людськи, двадцять – по-кінськи, З двадцять – по-

собачому. А ні кінь, ні пес так довго не живуть. Прожив десять літ – і 

годі” [444]. У сучасному варіанті тексту з цим сюжетом так само подано 

трактування тривалості життя, проте чіткіше зазначається основна сфера 

діяльності, яка закріпилася за кожним етапом: “Вот так и сложилось, что 

первые 20 лет жизни мы спим, едим и развлекаемся, следующие 40 лет 

вкалываем, чтобы прокормить свою семью, а в последние 10 – сидим на 

крыльце и облаиваем каждого кто проходит мимо…” [445]. Як бачимо, цей 

текст подає і специфічне ставлення молодшого покоління до старшої 

категорії людей, яке сформувалося в сучасному суспільстві. 

В іншому тексті маємо зміну персонажів і, відповідно, уже вказівку і 

на зміни у зовнішності та фізіології людини. Важливим моментом є акцент 

на постійному незадоволенні людини Богом та нарікання на його рішення: 

“Бог, после того как создал животный мир и человека, решил 

определиться, кому из созданных божьих творений  сколько жить… 

Человек пытался ещё что-то сказать, но Бог его уже не слушал. Определив 

жизнь человека в 70 лет, включив, кроме человеческого периода, ослиный, 

собачий и обезьяний – удалился, оставив печального и недовольного 

человека под деревом с Евой, обсуждать  божественную 

несправедливость” [508], що також відповідає сучасним настроям. 

Таким чином, розглянуті тексти подали народне розуміння віку 

людини і, відповідно, демонструють народне трактування рішення Вищих 
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сил у цьому питанні. Ця тема є цікавою в усі історичні періоди, тому і 

відображено народне бачення як у давніх текстах, так і в сучасних. 

Розглянуті фольклорні тексти показують також й усвідомлення людиною, 

що таке положення справ має передвизначений характер. 

Відповідно, даючи власне пояснення речей, трактування подій народ 

стимулював процес “кодування” або ж “розкодування” етноважливої 

інформації. Прикладами народного трактування слугують народні уявлення 

про походження флори та фауни, антропоморфізації, сімейного устрою, віку 

людини  та інших компонентів людського життя. Наукове осмислення 

народної герменевтики є малодослідженою та актуальною науковою 

галуззю. 

В аспекті нашого дослідження за приклади народного тлумачення 

міжетнічної взаємодії правлять тексти фольклорної прози про походження 

народів (етногонічний легендний мотив, який присутній не лише у текстах 

апокрифічних легенд), Долю народів, антропологічні відмінності 

представників різних етносів, сприйняття іноетнічної жінки, специфіки 

національної кухні, характерні риси побуту та ін.  

Нині в Україні спостерігається зростання інтересу до автентичних 

фольклорних джерел, прагнення відкинути синтетичний, штучно створений 

і насаджений радянською владою фейклор, який був покликаний знищити 

зв'язок із культурою пращурів. Сучасний фольклор, інтернет-фольклор 

демонструють використання сюжетів традиційного фольклору, адаптованих 

до реалій сьогодення, з традиційними персонажами та з уведенням нових 

етнічних сусідів, що зумовлено міграційними процесами, які зумовлені 

різними життєвими ситуаціями. 
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5.1. Етнічні семи у народній прозі України: народна герменевтика 

 

У культурі будь-якого етносу міститься досвід багатьох поколінь, 

який закріплений у традиціях, звичаях і символах. Систематизація символів 

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

вищий рівень. Це частина процесу відродження і розвитку національної 

культури, досягнення духовної і політичної незалежності.  

У культурі будь-якого етносу міститься досвід багатьох поколінь, 

який закріплений у традиціях, звичаях і символах. Систематизація символів 

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

вищий рівень. Це частина процесу відродження і розвитку національної 

культури, досягнення духовної і політичної незалежності. Етнічні символи – 

це своєрідна система кодування рис національного характеру та уявлень 

етносу про світ і про себе. Ця система кодування має три основні функції: 

1) у компактній і комфортній для використання формі кодує велику за 

обсягом психологічну інформацію; 2) робить мислення економнішим; 

3) допомагає без участі слів передавати такі відомості та емоції, про які 

говорити недоречно взагалі або в конкретних ситуаціях [232, с. 331]. 

Відбувається кодифікація асоціативного рівня, надтекстова організація 

значення, яка містить інформацію про певну структуру. Розкодувати 

інформацію може лише носій тієї ж етнокультури.  

Досліджуючи герменевтику усної міжособистісної комунікації, вказує 

І. Болдонова, що у традиційних теоріях комунікації когнітивного 

спрямування зазвичай предметно пояснюють з позиції соціального фону і 

психологічних характеристик, тобто пов’язувати наші попередні установки 

та уявлення з соціальними ролями, соціальною експлікацією, з силою 

першого враження, стереотипами у нашій соціальній пам’яті. Безсумнівно, 

наші уявлення про навколишній світ залежить від багатьох факторів, які 

часто впливають і на взаємини між людьми. Людина може отримати 
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викривлене уявлення про реальність і свого співрозмовника, вважати його 

правильним, приймаючи ілюзію за правду. У такій неоднозначній ситуації, 

коли негативні пересуди повністю контролюють індивід, виникає 

помилкове уявлення, і це несе серйозні проблеми у процесі спілкування. У 

міжособистісній комунікації аналіз негативних установок свідчить про 

бажання комунікантів вийти за межі шаблонів. Герменевтична рефлексія 

має переваги, оскільки містить в собі не лише інтерпретацію повідомлення, 

але і робить предметом аналізу і саму свідомість, і сам спосіб рефлексії над 

своїм мисленнєвим процесом. Герменевтична свідомість відкриває 

передумови будь-якого мисленнєвого процесу, і хибність рефлексії на 

шляху до досягнення розуміння [81, с. 164]. 

Народна герменевтика у фольклорній прозі міжетнічної тематики 

(казка, легенда, анекдот, мем, фікт та ін.) оприявлюється в інтерпретації 

етнічних сем – своєрідній системі кодування рис національного характеру 

та уявлень етносу про світ і про себе, яка, з одного боку, є способом 

самопізнання, самоідентифікації та репрезентації себе світові, з іншого – 

слугує бар’єром від проникнення у свій культурний простір чужинця 

(представника іншого етносу).  

З одного боку персонажі фольклорної прози демонструють 

особливості генетичної пам’яті етносу, з іншого – виявляють специфіку їх 

видозміни під впливом історичних фактів та конкретних реалій. Традиційні 

образи отримують певне “переформатування”, контамінуються 

різносюжетні персонажі, з’являються  риси нового часу тощо. 

До основних компонентів семіосфери «іноетнічного» у прозі 

належать: релігія (конфесійна приналежність); та побутові – (харчовий 

етикет, сімейний устрій, доля народу тощо). Ці теми завжди привертали 

увагу, що в подальшому зумовлювало власне трактування дивного та 

незвичного.  
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У психічному житті народу вагоме значення мають релігійні символи. 

Пояснити це явище можна тим, що, імовірно, поряд з іншими потребами 

людина має потребу в релігійній вірі. Етнорелігійні символи часто глибоко 

заховані у психології цілої нації. Вони стають елементами підсвідомого 

представників етносу і створюють зв’язки з несвідомими релігійними та 

іншими інстинктами. Релігійна приналежність відіграє важливу роль, 

оскільки це не лише оціночний образ Чужого, який зафіксовано в культурі, 

– це значуща складова картини світу. Сучасні дослідження засвідчують, що 

етноконфесійні стереотипи слугують важливими етнодиференційними та 

структуротворчими компонентами, важливими для самопізнання й 

самосвідомості етносу, адже уявлення про Чужу і Свою релігію, обрядовість 

входять до системи народних цінностей. Етноконфесійний аспект опозиції 

Свій-Чужий – один з основних факторів етнічної самоідентифікації. 

Фольклорні тексти, в яких відображено сприйняття етнофором іншої 

конфесії, демонструє специфіку їх стереотипних образів, які зумовлені 

механізмом сприйняття іновірця з позиції “своєї” культури.  

Жанри фольклорної прози України презентують трактування 

інорідного елементу з позиції власних світоглядних позицій, проте 

враховується й етнічна Інакшість як головний компонент міжетнічної 

комунікації та побудови міжетнічного полілогу. 
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5.2. Іноетнічна жінка в народній прозі: специфіка фольклорного 

відображення 

 

Інтерес до образу іноетнічної жінки можна пояснити глибоким 

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

домашнього вогнища, носієм та ретранслятором традицій. 

На думку Є. Луньо, жіноча краса і привабливість – це своєрідна 

об’єднана репрезентація уявлення про різні сторони суспільного життя – 

побутового, культурного, господарського компонентів, а ще, хоч як це 

дивно, політичного, ідеологічного та економічного [251, с. 610]. 

Важливий аспект фольклору – відображення взаємин з іноетнічним 

сусідом, зокрема сприйняття іноетнічної жінки. Образ жінки в усіх 

етнокультурах асоціюється із хранителькою домашнього вогнища, 

дарувальницею життя і (згідно з уявленнями) долі майбутній дитині: “Доля 

человека является даром его матери. Достаточно самого беглого знакомства 

с народными песнями, чтобы тотчас увидеть, что в них мать выводится 

подательницею Доли” [181, с. 344]. У традиційній культурі майже всіх 

етносів сім’я завжди фігурувала як ціннісний ідеал, як запорука 

продовження роду, тобто її наявність – обов’язковий момент у житті кожної 

людини. У давньому суспільстві в матеріальному плані на дітей більший 

вплив мав батько, проте у сфері духовності визначальний саме зв’язок дітей 

із матір’ю: “Батьків багато, а мати одна”; “Жінка для совіту, теща для 

привіту, матінка рідна луччє всього світу” [184, с. 40]. Жінці належить 

головна роль у збереженні та передачі життєвих традицій нащадкам. 

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

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

Змієм мати або сестра, смерть), на думку Л. Дунаєвської, генетично 

пов’язані з архетипом іноплемінної жінки, яку рід приймав вороже. 

Найяскравіший, синтетичний, такий, що ввібрав типові риси образів 
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злотворців, – це образ мачухи. На думку дослідників, “при залученні 

більшого матеріалу можна показати, що мачуха – це зміїха, перенесена на 

початок казки, яка разом з тим прийняла певні риси яги й певні побутові 

риси”. Справді, у давніх записах цей образ ідейно близький до образу змія. 

Л. Дунаєвська дійшла висновку, що у фольклорних казках, записаних уже в 

ХІХ ст., образ мачухи, зберігши в собі риси патріархального роду, уже набув 

цілком реалістичних обрисів [167, с. 184]. Вона вказує, що образи 

злотворців-жінок в українській народній прозі (мачуха, дружина змія, 

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

змієм мати або сестра, смерть) генетично пов’язані з архетипом 

іноплемінної жінки, яка приймалася чужим родом вороже. З одного боку, 

казкові персонажі демонструють особливості генетичної пам’яті етносу, із 

другого – виявляють специфіку їх видозміни під впливом історичних фактів 

та конкретних реалій. Традиційні образи зазнають переформатування, 

контамінуються різносюжетні персонажі, з’являються ознаки нового часу 

тощо.  

Є. Мелетинський, простеживши ґенезу художньо трансформованих 

уявлень про іноплемінних жінок у зв’язку з розпадом роду на сім’ї та 

створенням нових сімей, стверджував, що в низці випадків дії мачухи 

відображають і конкретні реальні історичні обставини. На його думку, цей 

образ – результат страху членів роду перед шаманами, чарівниками чужого 

племені, оскільки в деяких мовах слово “іноплемінник” та людоїд – 

синоніми [267, с. 186]. На думку дослідників, зарахування представників 

інших народів до категорії нелюдських істот знайшло відображення в 

універсальному комплексі уявлень, пов’язаних із міфологізацією етнічних 

сусідів. Оцінка Чужих як ворожих та небезпечних істот бере початок з 

архаїчних вірувань у те, що прийшлі й не приналежні до ближчої спільноти 

люди – це представники “іншого” світу, які володіють надприродними 

здібностями [70, с. 47]. Лише представники Свого етносу наділялися 
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статусом людини. У тексті “Хлистунський Бог і хлистунська Богородиця” 

подано народний погляд на сектантів, при чому релігійна Чужинність 

підкреслюється інцестуальним компонентом: “Одному́ Хлистуно́ві 

случи́лось так. Оди́н раз він захотів́ узна́ть, з яко́ю він бу́деть нучува́ть. І 

коли́ ляга́ють спать, то вони́ ту́шать сьві́тло, і пото́м кожен чиловіќ 

бере́ть собі́, яку́ попа́в. Коли́ він ліг, і шоб узна́ть, з яко́ю нучува́в, то він 

одірва́в у не́ї кусо́к попере́дниці, і пото́м, як у́тром повстава́ли всі, він 

подиви́в ся, у кого́ така́ попере́дниця як той ласкут, і поба́чив, що така́ 

попере́дниця у його́ ма́тирі. Тоді́ він догада́в ся, шо, мо́жеть, він не-ра́з з 

ма́тирею ночова́в, і з той пори́ бро́сив ходи́ть у Хлистуни́” [370, с. 6]. 

У фольклорних творах часто натрапляємо на мотиви агресивного 

поводження. На думку прихильників теорії соціального вчення, агресія 

виникає у результаті індивідуального досвіду: агресію переймають, оскільки 

це може бути корисним та сприймається як модель поведінки інших людей. 

Людина засвоює агресивну манеру поведінки так само, як і більшість 

соціальних навичок, спостерігаючи за діями оточення, імітуючи ці дії, 

зауважуючи їх наслідки, пізніше передає цей досвід іншим, пропонується 

“силовий варіант” варіант вирішення проблеми як найоптимальніший. На 

думку Р. Берона та Д. Річардсона, агресія може означати моральну шкоду, 

образу жертви, при цьому нанесення реципієнтові тілесних ушкоджень не 

обов’язкове. Окрім обрáз діями, виставляння когось у невигідному світлі, 

очорнення або публічне висміювання за певних обставин також агресивне 

[90, с. 29]. Щодо іноетнічних персонажів у першу чергу це виявляється у 

прагненні принизити опонента, профанувати його культурні, духовні 

цінності, релігію тощо. Є. Луньо зафіксував на Херсонщині меморат, в 

якому старий дід Муха давав поради молодому поколінню щодо вибору 

дружини саме в аспекті етнічної ендогамії: “Ти, козаче, вибирай жінку, як 

шаблю. Шаблю викує наш коваль, бо циган – хіба що батога зробить. Знай: 

Жидівка – злодійка, циганка – забаганка (для дурня), росіянка – засранка, всі 
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чорні – потворні, німкені – зелені, полячки – дурні качки. Ще багацько на 

світі різних дівок є. Одним словом, всі чужі – як вужі, хоч і не кусаються, а 

все одно гадюки! Наша українка – найліпша жінка…” [251, с. 107]. У 

фольклорі також акцентується на інакшому (іноді неприємному) запаху тіла 

(“Татарку навіть пес не обнюхує” [251, с. 106]), непривабливій зовнішності 

(“Козак зі смерті сміється, бо вона на Хайку похожа” [251, с. 104]; “У 

циган коні гарні, бо жінки погані” [251, с. 106]), глупоті. Ту можна 

пригадати чарівні казки, в яких фігурує Баба Яга і її реакція на прихід 

головного героя, у першу чергу проявляться в акцентуванні на іншому, 

незвичному для неї запахові тіла. 

Сучасний фольклор демонструє толерантніше сприйняття іноетнічної 

жінки. Дозволимо собі подати текст анекдоту, який яскраво репрезентує 

спостереження етнофорів про життя іноетнічних сусідів і віднайдення 

позитивних сторін у сімейно-побутовому плані: “Сыночек, тебе уже 18 

лет. Скоро надо будет жениться. Так ты стазу женись на украинке. /  – 

Мама, а почему? / – Понимаешь, сыночек, украинки хорошие хозяйки, 

хорошо готовят. Вот тебе и будет хорошо житься. Но через некоторое 

время ты с ней разведись и женись на еврейке! / – Мама, а почему? /  – 

Сыночек! Еврейки – хорошие мамы! Она хорошо воспитает детей! Но, 

когда состаришься, разведись с еврейкой и женись на цыганке! / – Мама, а 

почему? / – Ой, сыночек! Как они хорошо хоронят!.. Как они хоронят!..” 

[501]. У тексті зорієнтовано увагу на позитивних елементах у поведінці, 

звичках, стилю життя іноетнічних жінок, які, відповідно, можна отримати 

лише усвідомивши та сприйнявши іноетнічну Інакшість. Отже, цей текст 

демонструє трансформацію відторгнення етнічного Чужого і появу 

сприйняття етнічного Чужого як етнічного Інакшого. 

Сучасний фольклор, зокрема мережевий, апелює до традиційних 

етнічних сем, часто не вербалізуючи негативних конотацій прямо, а 

залучаючи асоціативний ряд, пов’язаний із традиційним смисловим ядром 
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опозиції «Свій / Чужий». Часто інтернет-мем має в основі демонстрацію 

опозиції Свій-Чужий, висновки про категорію Правильно-Неправильно, 

звичайно ж, має робити сам адресант. Відмінності між українками і 

росіянками з позиції актуального фольклору може продемонструвати такий 

мем, на якому вміщено два фото: українка – дружина бійця АТО після 

звільнення з російсько-терористичного полону і росіянку – дружину одного 

з затриманих ГРУ-шників, і текст: “Українка не відмовилася від полоненого 

чоловіка. Для росіянки це – не проблема. Чого не зробиш заради Росії” 

[446]. Також маємо демонстрацію: представниця Свого етносу є 

позитивною, хорошою, вірною, люблячою, а Чужого, – ґрунтуючись на 

реальні події, зображено у негативному. Важко не погодитися з висновками 

І. Сікорської [328, с. 6], що фольклорний образ жінки поєднує архаїчні і 

християнські погляди й цінності крізь призму актуалізації людинотворчого 

потенціалу жінки (прирівнювання до самої матінки природи). Фольклорний 

образ жінки характеризується динамічністю: постійно еволюціонує і 

модифікується залежно від історичних та соціальних чинників. 

Типізований, узагальнений, ідеальний образ жінки у фольклорі формується 

в річищі народного світогляду, менталітету і зберігає свою привабливість як 

зразок для наслідування. 

Звичайно, не можна говорити про реалістичність зображення 

іноетнічних жінок у текстах, зафіксованих укінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

Ці записи здебільшого демонструють негативне ставлення до іноетнічної 

жінки та прагненні зберегти етнічну “чистоту крові”. Натомість сучасні 

фольклорні записи показують толерантне ставлення та сприйняття 

іноетнічної жінки. Фольклорний образ жінки характеризується 

динамічністю: постійно еволюціонує і модифікується залежно від 

історичних та соціальних чинників. Типізований, узагальнений, ідеальний 

образ жінки у фольклорі формується в річищі народного світогляду, 

менталітету і зберігає свою привабливість як зразок для наслідування.   
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5.3. Етноконфесійна когнітивна домінанта в народній прозі 

України 

 

У духовному житті народу вагоме значення мають релігійні символи. 

Етнорелігійні символи часто глибоко заховані у психології цілої нації. Вони 

стають елементами підсвідомого представників етносу і створюють зв’язки 

з несвідомими релігійними та іншими інстинктами. 

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

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

аналізуючи явище мегаломанії щодо народної культури, зазначав, що в цей 

комплекс уявлень незмінно входять такі явища, як “націоналізація” Бога та 

деіфікація народу, тому зазвичай виникає уявлення про те, що в кожного 

народу є свій Бог-покровитель, і в цьому контексті “свій” Бог завжди 

виявляється наймогутнішим [70, с. 76]. Багатим інформаційним джерелом 

вивчення етноконфесійних стереотипів слугують фольклорні тексти, в яких 

фігурують представники різних конфесій. Серед таких фольклорних джерел 

чільне місце по праву належить творам народної прози. Т. Рильський 

наголошував на тому, що український народ кінця ХІХ ст. серйозно 

сприймав загальні положення християнської етики й зі щирою поетичною 

урочистістю ставився до релігійного культу. Так, загальновідома 

турботливість народу про зовнішній вигляд церкви. Дослідник зазначав, що 

йому відомі випадки, коли задоволення дуже нагальних економічних потреб 

громади відкладали в інтересах прикрашання сільської церкви, наприклад, у 

важкий, неврожайний рік більшу кількість коштів виділяли для цієї мети. 

Краса свого храму – це предмет гордості селянина [321, с. 44-45]. За 

дослідженнями, на початку своєї етногенези кожен народ створює власний 

пантеон богів. Запозичена релігія із часом може набути національних рис, а 

релігійні символи стають частиною національної символіки. Релігія – це 

форма суспільної свідомості, в якій суспільне буття та образ життя народу 
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відтворено у вигляді віри. Обов’язкова складова кожної релігії – вірування 

та притаманний їй релігійний культ. Зазвичай у ньому застосовують 

священні книги, авторство яких приписують самому Богові або його 

пророкам на землі (Старий Заповіт, Новий Заповіт, Талмуд) [200, с. 13]. 

Досліджуючи світогляд українців, Т. Рильський відзначав характерний 

дуалізм: поєднання міфологічного і релігійного начал. Поряд із глибокою 

релігійністю українця дослідник указував на віру в таємничі злі сили, які 

впливають на життя людей (відьми, антропоморфізовані хвороби тощо). 

Прикметна відсутність ототожнення конфесійної приналежності, 

етнічної приналежності та соціального стану. Т. Рильський наголошував, 

що вороже ставлення народу до панів-ляхів і до жидів мало не релігійну 

основу [321, с. 46]. Тут на перший план виходять соціально-економічні 

чинники. За його переконанням, українцям притаманна етноконфесійна 

толерантність. Хоча католицизм вважали панською релігією, а ксьондза – 

священиком шляхти, проте дослідження Т. Рильського засвідчує позитивну 

компліментарність і навіть своєрідний симбіоз між представниками цих 

етноконфесій. Дослідник стверджував, що в сім’ях чиншовиків (вільний 

безземельний селянин-орендар, який платив чинш за користування 

державними або поміщицькими землями у вигляді натурального чи 

грошового податку) часто змішувалися православні й католики, але це 

ніколи не бувало приводом для нарікань. Чиншовик-католик іноді 

приєднувався до православ’я, бо він небагата людина, їздити йому немає на 

чому, а ходити до костелу далеко, і це не стає приводом для його осуду в 

народному середовищі одновірців. Православна дівчина виходить заміж за 

католика й навпаки, і це не викликає жодних запитань. Приклад чиншовиків 

дослідник обрав не випадково, оскільки в цій групі простонародної маси 

частіше трапляються тісні зв’язки цих двох віросповідань. Хоча після 

звільнення селян шлюби в юридичному сенсі між селянами й чиншовиками 

почали укладати частіше, справа ця ще довго була новою й викликала подив 
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чиншовика, що “мужик ляхівку бере”. Водночас відомості про те, щоб із 

цього приводу порушувалося релігійне питання, відсутні. Серед народу 

навіть побутувала думка про деяку подібність цих віросповідань: католики, 

як і православні, “вирять йидного Бога и в Иисуса Хрыста, тилько в их 

инакше правиться”. Селяни пояснювали, що католицький священик читає в 

церкві те ж саме, що і православний, “тильки не з того кинця” [321, с. 46]. 

За свідченням Т. Рильського, до тих, хто сповідував юдаїзм, або “єврейську 

релігію”, українці також ставилися з повагою, так як “жыды вирять в 

йидного Бога”, до того ж це “дуже стара и дуже тверда вира”. Точне 

виконання євреями релігійних приписів та їх солідарність часто ставили за 

приклад” [321, с. 46]. Таким чином, дослідження Т. Рильського доводить, 

що приналежність до “іншого”, проте давнього віросповідання українці 

ХІХ ст. сприймають толерантно. 

Водночас у народному середовищі почало поширюватися “найбільше 

і найновіше явище у релігійній сфері за останню чверть століття – це, 

безсумнівно, штундизм” [321, с. 49]. Згідно з народною традицією зрада 

батьківської віри – один із найбільших гріхів. Тож не дивно, що до 

штундистів у спільноті сформувалося дещо специфічне ставлення. Проте, за 

дослідженнями фольклориста, штундисти також докладали зусиль, щоб 

обмежити спілкування поза межами своєї спільноти. Відсутність контакту 

між селянами-християнами і штундистами Т. Рильський пояснював 

відчуженням сектантів від життя села, відсутністю інтересу до справ усього 

світу. З боку православного християнина спостерігається негуманне, іноді 

жорстоке ставлення до сектантів, що підтримує цю відчуженість. 

Нерозуміння українців також викликало те, що “із сектантською вузькістю 

стоїть й усунення з життя безвинних розваг, які складають піднесену поезію 

для душі трудового життя народу. Витончений одяг жінки, улиця, світська 

пісня – і т. п. – усе це засуджується з сектантської точки зору» [321, с. 50]. 

Попри відмежування від громадського життя, сектантам усе ж доводилося 



296 

 

 

 

здійснювати якісь дії в соціальній сфері. Наприклад, штундисти 

заперечували хрещення дітей, але, усвідомлюючи, що хрещення – це 

громадянський акт, який визнає за новонародженим його законні права, 

вони охрещують своїх дітей. З цих же міркувань вони вінчаються в церкві 

[113]. За висновками науковців, у свідомості православних християн 

сформувалося уявлення, що штунди вірять в Ірода або ж поклоняються 

якомусь зооморфному Богові. Їхнє богослужіння полягає у викликанні 

цього персонажа із шаплика з водою. Важливо, що штундистський Бог 

виявляється безсилим проти сакральних християнських предметів – 

натільного хреста й ладану [68]. Проте й середовище сектантів також 

неоднорідне, наприклад, у мемораті, зафіксованому від “київського 

штундиста”, засуджується завзятість боротьби місцевих штундистів з 

іконами, оскільки “люде у тому зрослы”, і тому “не треба им зараз такым у 

вичи брызкати” [321, с. 51]. А. Горжалчинський указує на відсутність у 

релігійних віруваннях штундистів політичної та соціальної тенденції, однак 

наголошує, що це вчення може розвинутися і в інтелектуально більш 

розвинених шарах суспільства і стати початком негативного напряму в 

народному середовищі [113]. Отже, дослідження Т. Рильського засвідчує 

релігійність та етноконфесійну толерантність українців кінця ХІХ ст.  

Проте у тексті, зафіксованому М.Дикарєвим на Кубані у той же 

період, подається народний погляд на сектантів, з одного боку на початку 

тексту прослідковується своєрідна толерантність до них, проте пізніше 

проявляється і відторгнення та несприйняття вільне трактування релігійних 

настанов, також засуджується вірогідність інцестуального зв’язку: 

“Хлистуни́ такі-́ж лю́ди, як і ми, но тіки ра́зниця в тім, шо Хлистуни́ ни 

їдя́ть са́ла, мня́са, ни пють во́дки, і ча́сто собира́ют ця в яки́й нибудь оди́н 

дом і мо́ля(ць) ця Бо́гу. Тіл́ько вони ни нашо́му Бо́гу мо́ля(ць) ця, — своєм́у, 

кото́рого вибира́ють із числа́ се́бе. Та́кже і Богоро́диця у них ни Ма́тер 

Су́са Христа́, яку́ ми почита́єм за Богоро́дицю, а вони́ назива́ють 
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Богоро́дицей жі́нку того хлистуна́, яко́го ізибра́ли Бо́гом, от-та́к як у 

стани́ці Старощерби́нівці хлисту́ньским Бо́гом щита́ють міщани́на 

го́р(ода) Єйс(ь)кого Рома́на Лихачо́ва і Богоро́дицей його́ жи́нку (!). І вот 

коли́ вони́ схо́дят ця в яки́й-нибудь дом моли́(ць) ця Бо́гу, то по сириди́ні 

ха́ти становля́ть шапли́к і накрива́ють рого́жкую, а Богоро́дицю свою́ 

сажа́ють на по́куті. Пото́м хо́дять круго́м шаплика́, і через не́скілько 

вре́мені Бог вила́зить із шаплика́ і розда́єть їм ка́ждому по проску́рці. Вони́ 

коли́ прино́сять до-до́му проску́рки, то кладу́ть засу́шовать: пото́м на 

дру́гий день поди́ви(ць) ця, аж там лижи́ть кі́нс(ь)ке г...о́. ” [370, с. 4-5]. 

У казках-анекдотах натрапляємо на «розподіл» Бога: на нашого, 

німецького, московського, жидівського, хлистунського Бога, хлистунську 

Богородицю тощо. І, звичайно, ж фольклорна традиція демонструє 

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

обов’язковим намаганням принизити божественного покровителя опонента 

(ППС – 2102 * = АА *2102 А). Наприклад, німець, прагнучи профанувати 

“нашого” Бога, каже, що звуки грому – “то наш Бог сів верхи на вашого та 

й їде” [142, с. 55]. Проте використання нестандартного підходу допомогло 

сформувати гідну відповідь: “Та так йому й треба: нихай з д...ем не 

з’язуїцьця” [142, с. 55].  

Сюжет української народної казки “Чий Бог старший: наш чи 

жидівський” демонструє суперечку українця з євреями, у ході якої опоненти 

намагаються з’ясувати, чий Бог головний. Українця зачиняють на ніч у 

церкві, де він справляє природну фізіологічну потребу, а потім пояснює, що 

це і є свідченням того, що “наш” Бог переміг “жидівського”: “виходе ваш 

Бог, а згодом і наш. “Давай бицьця!” “Давай!” От ваш Бог як тьопне 

нашого – так наш і п.....в; а далі нащ Бог як розверницьця та як смальне 

вашого – так ваш аж ус....я. Ось хоч подивіться, коли не вірите” [142, с. 

54]. У намаганні довести слабкість, мізерність “чужого” Бога перемагає, 

звичайно, кмітливіший. 
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Представники всіх конфесій із давніх часів усвідомлювали силу й 

важливість молитви. В українській народній казці “Чия молитва старша” 

(ППС – 2102 * = АА *2102 А) українець із євреєм з’ясовують, чия молитва 

сильніша у протидії нечистій силі. Українець хитрощами змушує єврея 

дійти висновку, що “руське “Харовим” старше” [142, с. 45], християнська 

молитва сильніша і впливовіша, бо єврея налякало те, що “вилізло с 

підколись – чорна морда, довгий ніс, ше й дві кгукголки коло ніс, то я 

думало, що й мене ззість” [142, с. 45-46].  

Культові ритуали інших конфесій становлять собою об’єкт пильної 

уваги, при цьому оповідач зосереджується на дивних і неправильних з його 

погляду дій (увага акцентується на незвичних рухах і мовленнєвій поведінці 

під час молитви тощо). Дослідники вказують, що образи ритуальної 

поведінки “чужих” стають дефініціями дивної ненормальної поведінки [70, 

с. 103]. Типовий для українських народних казок мотив “святого 

подриганія” (ППС 18259 D* = 1694): попові (або іншому персонажеві) у 

лапоть падає вуглинка з кадила, і, намагаючись її позбутися, він починає 

дриґати ногою. Парафіяни й собі повторюють за ним чудернацькі рухи, 

вважаючи, що це обов’язковий елемент ритуалу. Важливий акцент на тому, 

що ці неправильні й дивні, з погляду оповідача, дії подобаються учасникам, 

адже згодом вони розповідають тим, кого не було в церкві: “– Было нынче 

святое подрыгание!” [142, с. 85]; подібне розгортання подій: “– Ти був 

учора у церкві? – Ні, не був. – Жалко: вчора було святе подриганіє” [142, с. 

86]; або: “А литвини дивляцця, та думають, що так треба, да й собі на 

землю, да давай ногами молоть... Піп тоді встає да й каже: – Ну, вже годі 

службу править: ходім додому обідать!” [142, с. 150]; іще приклад: “– Що 

гарний піп? – Да харош; харашо правіть, хараша абєдня була, з 

подриганієм!” [142, с. 149]. Низький рівень релігійної культури та поведінки 

в культових будівлях стає причиною здивування українця: “От приходять у 

церкву да й не натішацця: так-то вже хороше, да так чудно! (А вони з роду 
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тії церкви не бачили). Ходять по церкві у магерках, смальки курять, 

регочуцця. Сказано: не тямили, що воно служба Божа!” [142, с. 59]. 

З релігійного погляду зміна віросповідання, зрада батьківської віри – 

це великий гріх. Проте питання віри стає актуальним, коли шлюб беруть 

представники різних етносів і водночас різних конфесій. У тексті 

української народної казки зрадника змальовано в кумедній ситуації, 

зосереджено увагу на незнанні “чужого” ритуалу: “Семен став серед 

церкви, і дивиця, що люди роблять, те й собі робить. Коли це один мужик 

став христи(ць)ця і нечаїнно товкнув його (з)заду рукою: він подумав, що 

так треба (а Свириді його стояла бариня) він тоже її товкнув (і)ззаду. 

Вона обвирнулась та його по щьоці: він тоді плюнув в кулак, і ударив 

мужика, що стояв (з)заді його, і ударив так, що бідний мужик на Пол 

повалився, аж по всій церкві гул пішов. Тут Семена схватили за чесну гриву 

і вивели с церкви” [142, с. 95].  

Релігійний нігілізм циганів отримав відображення в українських 

народних казках. Наприклад, казкові тексти із сюжетом ППС – 2111* 

оповідають, що циган пішов до монастиря, бо “там его до отвала 

накормили блинами, варениками и рыбой, так как дело было на масленице. 

Очень понравилось цыгану в монастыре, он и рассудил: – Харч хорошая, 

жить можно: останусь и на весь пост” [142, с. 95]; інший текст подає 

пояснення рішення жити у монастирі: “Прийшлося раз циганові так 

скрутно, що нічого їсти і взять ніде. Міркував він собі, міркував, і 

надумався заступить у монастир, бо там і кормлять добре, і роботи нима 

ніякої” [142, с. 59]. В українських народних казках і легендах подано 

трактування, чому циганам не гріх божитися й не дотримуватися обіцянки – 

бо так їм призначено Богом: “св. Петро став на коня сідати і сповнив про 

цигана і питаї у Бога, як жити циганам. Бог і сказав: – Що знав, кажи: не 

знаю; шо чув, кажи: не чув; шо бачив, кажи: не бачив; шо брав, кажи: не 
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брав” [142, с. 99]; “– Казав, – каже, – Бог: що вибреше, що вимота, то те й 

його” [142, с. 56] та ін. 

Особливу групу етноконфесійних сюжетів становлять тексти про 

профанацію “чужим” Богом або культовим служителем “чуда” і викриття 

його фальсифікацій. Тим часом як “чужий” невдало повторює відповідне 

чудо, “свій” Бог чи священик може здійснити низку чудесних дій. 

Приміром, у легенді “Ісус і Магомет” є сцена подібного спору, проте якщо 

Ісус справді добуває з каменю воду, то Магометові спроба – це звичайна 

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

трьох місцях позаривать у землю бурдюги з водою і навернуть камінням. 

Думка, бач, така була, що він свого часу ударе по каменеві залізним 

дрючком (він завсігда ходив з ним), то камінь притисне бурдюг, а вода й 

поточицьця відтіль” [142, с. 85]. Викрити ж цю оману допомагає “нечиста” 

для мусульманина тварина – свиня, цим і пояснює народна герменевтика 

таку нетерпимість до неї. 

Сучасний фольклор подає тексти, в яких також відображено релігійну 

складову та представників різних конфесій. У ньому простежується типовий 

набір стереотипів, які закріплено за представниками різних етносів, що 

вказує на ототожнення етнофора і етноконфесії: “Как-то раз решили 

сходить пообедать вместе поп, мулла и раввин. Выпили, разговорились. Поп 

рассказывает, что однажды пришел к нему прихожанин и попросил, 

чтобы, когда он умрет, пусть положат ему в гроб 1000 долларов 

(пригодятся на том свете). Но церкви-то надо как-то жить, вот и забрал 

поп себе 100 долларов, а 900 долларов положил в гроб. Такой же случай 

случился и с муллой, но там мулла забрал 200 долларов, а 800 долларов 

положил в гроб. А раввин говорит, вот вы какие несерьезные люди, вам 

человека не жалко, вот я, говорит, честный, взял и положил в гроб чек на 

всю сумму в 1000” [447]. 
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Фольклорні матеріали демонструють, що в уявленнях носія 

культурної традиції про “чужу” віру, “чужого” Бога, “чужих” святих та інші 

“чужі” святині, погляд на ритуальні практики “чужих” конфесій домінує не 

об’єктивна інформація, а суб’єктивне бачення, яке сформувалося на основі 

етноцентризму. 

В українських народних казках зображено дивакуватість і 

несерйозність росіян у релігійному питанні. Так, побудувавши церкву, вони 

призначають попа, якого обирають доволі специфічно: “Давайте, господа, у 

загоне поймаем быструю лошадь; выведем ее в чистое поле, привяжем к 

хвосту борону и пустим ее в чистое поле – на чым загоне оторвется 

борона, тот и будет у нас священником” [142, с. 85]; або ж: “поставили й 

попа з руських такого, що нічого не зна він” [142, с. 185]. Несерйозно (як 

подає казка) вони ставляться й до проведення церковної служби: “– А сю 

книгу можете читати?/  – Ні, батюшка, і сеї не можемо! А не можете, ми 

і сю однесемо назад! /  Виносе він тоді карти: – А сю можете читати? / – 

Та сю трохи можемо читати! / – Ну, отсе й добре, що можете! Так 

давайте ж читати її. Отсе шостака, а отсе сьомака. Шостку б’є 

сьомака, а сьомаку – восьмака… ” [142, с. 55], а церковні свята сприймають 

лише як можливість повеселитися та добре поїсти: “А когда, батя, тот 

вєчєр будєт, што ні с лавкі слєзть, ні на лавку влєзть? / А він як обжерся на 

Свят-вечір куті, та й досі згадує” [142, с. 115], або ж у церкві росіянин 

вирішив купити свічки і торгується: “- Пастаіш, пастаіш да і за трі 

капєйкі аддаш! /  Йому все одно, шо на базарі” [142, с. 115]. Це питання є 

актуальним і для сучасних новотрів, акцентується увага на поверховому 

сприйнятті релігійних елементах та несерйозному дотриманні релігійних 

установок: “Ну вот, Новый год встретили, осталось в прорубь нырнуть, 

блинов поесть, яйцами побиться и л-е-т-о!!!” [Додаток  Т].  

Мотив незнання Святого Письма (“Справили руські обчеством 

Євангелію та пішли в церкву; от піп і чита: – От Матвія, святого 
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Євангелія чтеніє. – Што ти, батька, од Матвія-то читаєш, ти читай од 

обчества” [142, с. 71]) отримав своє відображення у сучасному новотворі з 

уведенням нових персонажів, проте збережено основну суть цього 

фольклорного твору – відображення неправильного трактування біблійних 

текстів: “В храм заходит хамоватого вида человек, бьет священника по 

щеке и, ехидно ухмыляясь, говорит: / - А что, отче, сказано ведь, ударили в 

правую щеку, подставь и левую. /  Батюшка, бывший мастер спорта по 

боксу, хуком члева отправляет наглеца в угол храма и коротко произносит: 

/ - Скаазано также, какой мерою меряете, такой и вам будет отмерено! / 

Испуганные прихожане: / - Что там происходит? / Дьякон важно: / - 

Евангелие толкуют” [Додаток У]. 

Вільне трактування біблійних заповідей на догоду владі притаманне 

для відгалуження православ’я: “Не убий (закреслено) РПЦ разрешает! Не 

укради (закреслено) Крымнаш“ Не сотвори себе кумира (закреслено) 

Путин бог! Не лжесвидетельствуй (закреслено)Наших войск там нет! 

Возлюби ближнего, как самого себя (закреслено) Хахлы, Чурки, Пендосы! ” 

[448] та й інші подібні “шедеври”. 

У системі народної культури конфесійній приналежності надається 

першочергове значення. У народному світоглядові конфесійна ознака часто 

слугує маркером етнічної приналежності, а свідомість конфесійної 

приналежності перекриває етнічну свідомість [69, с. 28]. Сучасні 

етнопсихологічні дослідження акцентують увагу на тому, що релігія – це 

організована форма групового психологічного самозахисту [279, с. 150]. 

Етноконфесійний аспект опозиції Свій-Чужий – один з основних факторів 

етнічної самоідентифікації. Українська народна проза слугує невичерпним 

джерелом дослідження етноконфесійних стереотипів. Порівняння 

відомостей про Своїх, Чужих та Інакших демонструє специфіку їх 

стереотипних образів, які зумовлені механізмом сприйняття іновірця з 

позиції Своєї культури.  



303 

 

 

 

На українську народну прозу великий вплив справила апокрифічна 

література. В українській казці функціонують образи Ісуса Христа, 

апостолів Петра й Павла, св. П’ятниці, св. Середи, св. Неділі. Домінантний 

христологічний образ народної прози – образ апостола Петра. Цікаво, що 

народна оповідальна традиція наділила його функцією покровителя 

українського народу. Так, в апокрифічній легенді, зафіксованій на 

Слобожанщині наприкінці ХІХ ст., розповідається про ті часи, коли “ще на 

світі не було хохлів і москалів, от Бог і послав Петра і Павла на те місто, 

де тепер Москва. Вони прийшли на місто і стали робить – Петро хохлів, а 

Павло москалів” [142, с. 101-102]. Можливо, саме тому образ апостола 

Петра у фольклорі наділений тими рисами характеру, які властиві 

українцям, – розвинутим почуттям особистості, протестом проти фаталізму, 

прагненням загальної справедливості, моральністю тощо. Його 

популярність в українському етнічному середовищі пояснюється 

надзвичайною націоналізацією релігійного образу.  

Приналежність до панівної конфесії для представників етносу 

виступає головною умовою того, що він є невід’ємною частиною “свого” 

народу. Саме тому у фольклорних уявленнях про “свою” віру і “свій” народ 

ознака конфесійності часто ідентифікується з ознакою етнічності [70, с. 80]. 

Українська народна казка фіксує, що в межах однієї конфесії – 

православного християнського віросповідання – представниками різних 

конфесій згідно з народним світобаченням опікуються різні святі. З 

фольклорного погляду, святі належать до різних етносів і тому на тому світі 

опікуються душами лише “свого” етносу. За народними уявленнями, після 

смерті душі українців забирає св. Юрій, а душі росіян – св. Микола. Душі 

людей, у яких “батько або мати руські, на тім світі їм міста не буде” 

[142, с. 70], їх називають “перевертнями” і вважають, що після смерті їх 

віддадуть чортам до пекла. Тобто поряд з етноконфесійним питанням 
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ідеться про дотримання етнічної ендогамії. У сучасних умовах урбанізації 

та міграції ця проблема, здавалося б, стала анахронізмом.  

Народна герменевтика іноді подає жартівливе трактування 

відмінності у зовнішності. Наприклад, різного кольору волосся у людей: 

“Того, що одні родять ця в день, і другі в ночі. /  - І справді, мабуть, так! А 

рижі коли? /  - Рижі? /  - Еге! /  - Рижі теж у день, тілько тоді, як дуже 

жарко” [370, с. 27]. Народна герменевтика відмінності в антропометричних 

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

апостолів тощо). Наприклад, світлий колір волосся росіян пояснюють тим, 

що зліпив апостол Павло “москалів з рудої глини: отим-то вони і руді” [142, 

с. 102], специфічну зачіску, дивну манеру стригти волосся тим, що: “– Наш 

Бог, наше й г…о! / Та й давай собі тім’я мазати. Так тим ото вони 

вистригають собі на тім’ї гуменце. Я не знаю, в якій се губернії москалі 

так вистригають” [142, с. 55]; рудуватий відтінок волосся представника 

єврейського етносу: “Тоді давай собі тим добром голови мастить, як давай 

мастить… Тим-то вони, бісові жиди, такі й руді” [142, с. 54]; специфічну 

фігуру дорослого росіянина тим, що “собака підняла ногу на груди москаля, 

а з грудей стала глина на пузо збігати. Оттого москалі стали пузаті” [142, 

с. 102].  

Характерну для кожного етносу форму носа також пов’язують з 

альтернативним вибором, але все ж закріпленим Божою волею: “Господь, 

перед тем как окончательно выпустить людей из Рая стал раздавать им 

носы (каждой нации по отдельному). Подходит к Нему русский и говорит: /  

– Мне, пожалуйста, нос картошкой и маленький, чтоб водку пить не 

мешал. / Ну такой и получил. /  Следующий подходит грузин и говорит: / – 

Вах! Минэ пажалуста нос такой жэ балшой как кавказские горы! /  И нос у 

него стал, как заказывал. Доходит очередь до еврея: / – Тут носы раздают? 

Мне, пожалуйста, два!” [489] та інші варіанти текстів, з цим мотивом. 
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Наведений приклад демонструє залучення й інших, менш задіяних 

представників інших етносів.  

Елементи Чужої культури, іноетнічні представники часто 

сприймаються етнофорами як щось загрозливе, небезпечне, навіть існує 

уявлення про їх тісний зв’язок із потойбіччям, із персонажами народної 

демонології. Дослідження засвідчують, що специфіка ставлення до Чужих у 

народній культурі полягає в поєднанні побутового й міфологічного планів (і 

превалює завжди план міфологічний), а уявлення про іноземців завжди 

звернені до “забобонної” перспективи [70, с. 37]. 

Аналіз фольклорної прози засвідчує, що часто в народній свідомості 

представники інших етносів асоціюються з нечистою силою, 

демонологічними персонажами. В українських народних уявленнях чорт 

може з’явитися в подобі Чужого: “хлопця такого, як орап” [269, с. 418], 

обертається на єврея на ім’я Нухим і лякає людей [107, с. 136]. Часто на 

етнічну приналежність указував одяг людини. Приміром, за дослідженнями 

Х. Ящуржинського, чорт міг мати вигляд “пана, одетого по-немецки” [392, 

с. 566]. Іноді смерть ототожнюють з іноетнічною жінкою “Козак зі смерті 

сміється, бо вона на Хайку похожа” [251, с. 104] та ін.  

Іноді в народних уявленнях представники Чужого етносу зображені 

таким, що їх боїться навіть чорт (“-Ой! Почкай, ой! Не свистай, бо заб’єш, 

та побила б тя лиха доля с твоїми грошми – іди, іди на безвісти” [142, с. 

38] або Змій (“Змій баче, шо діло не клеється, тоді с повозки, та – хода. А 

цигану осталась повозка і троє коний” [142, с. 59]), Чужий навіть може 

перехитрити Смерть, він “взяв чортів поперехрещував – вони й повтікали, а 

він сам став жить у пеклі” [142, с. 131-133]. Попри асоціацію Чужого 

етнічного з демонологічними істотами, нечиста сила розпоряджається 

інородцями. Дослідники висловлюють думку, що “чужі” вразливі для 

нечистої сили під час своїх свят. Згідно з уявленнями українців, поляків і 

білорусів, щорічно під час Судної ночі диявол краде з кожного села або 
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містечка єврея або ж єврейку [107, с. 124]. Так, М. Драгоманов зафіксував 

текст, у якому “чорт жида вхопив на судний день” [142, с. 62], тобто, у цей 

період вони є незахищеними від дій нечистих сил. 

Стійка асоціація про тотожність демонологічних персонажів та 

інородців (іновірців) підтримується уявленням про те, що в “чужих” немає 

душі, зокрема, нехрещених: “Нехристь і вночі тінь має; за ним чорт 

ходить” [142, с. 104]; “Нехристю що квітень. Що скітень: головне – запах” 

[142, с. 104]; “– Заправляйте йому, капсанові, міх і надміть його, невіру! – 

гукнув пан. Приставили жидові ковальського міха і подули йому так, що 

той і лопнув” [142, с. 53]. У фольклорних текстах нанесення іноетнічному 

реципієнтові тілесних ушкоджень іноді відображено з відразливою 

жорстокістю: “Тут єго і козаки подняли на три списі к горі. Од так школу 

подпалили, та всіх жидов як мух подушили” [142, с. 31]; або ж такий 

приклад: “Чоловік устав і почав його по пиці гатити, побив пику чисто. А 

жидівка побачила та й пита: – Чого то в тебе кров з морди йде? А жид: – 

Скази спасибі сьому чоловікові, що воно мене по пиці било, так я й сани 

спустило; а якби воно мене по пиці не било, то мене сани задавило!” [142, с. 

195]; чи дещо толерантніше: “Наконец цыган такого меду достал, что с 

дуба на землю упал. И так кум-мужик кума-цыгана угостыв, что кум-

цыган ни рук, ни губив не помастыв; и так цыган у кума-мужика меду 

розжився, что и здоровья решился” [142, с. 94] та ін. Іноді агресія 

обмежується лише вербальною образою, публічним висміюванням тощо, 

наприклад: “Ут тогди цигана почали люди закликати: – Ти дурний” [142, с. 

22] та ін.  

К. Юнг виділив такі основні архетипи: Персона (символ – маска), Тінь 

(символ – Сатана, Гітлер та ін), Аніма та Анімус (символи: аніма – Діва 

Марія, Мона Ліза; анімус – Ісус Христос, Дон Жуан), Самість (символ – 

німб святого, коло). Звичайно, К.Юнг увів термін Тінь, спираючись на 

проведені сеансів з конкретними людьми, які відчувають своє несвідоме. 
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Проте, М.-Л. фон Франц – дослідниці архетипових патернів у чарівній казці 

– стверджує, що у казках «немає нічого особистого, що виходить від 

комплексів людини, в якої було містичне бачення або ж активна уява, 

завдяки чому народилась та або інша історія, яка відхилилась від 

архетипових патернів» [364, с. 15]. На її думку, у казках існує патерн, який 

узгоджується з несвідомим кожної людини. Саме цим і можна пояснити 

популярність цього жанру. Тінь може розгледіти в собі людина за умови 

певної самокритичності – оскільки має особистісну природу. Проте 

виникають певні труднощі при дослідженні, коли вона постає як архетип. 

Тобто, у межах людських здібностей визнати відносне зло своєї природи, 

але спроба зазирнути в обличчя абсолютного зла виявляється рідкісним і 

приголомшливим досвідом [375]. Архетип Тіні проявляється у примітивних 

інстинктах і демонструє усе те, чого людина боїться, відкидає, заперечує, 

усе, що належить до звіриного начала – жорстоке, низьке, підступне, 

деструктивне, антисоціальне [89]. Юнг К. визначає Тінь як приховані 

тваринні якості особистості, які є соціально нетерпимими, аморальними 

[391].  

Певна частина специфічних рис, яка притаманна архетипу Тіні, 

сприймається як власні якості характеру, проте існують випадки, коли 

джерелом негативу, безперечно, є інша особа. Усе, що відкидається з 

власного психологічного арсеналу, може перейняти машкару ворожого 

сусіда, який неминуче викликає гнів і провокує ворожість. Людські 

войовничі інстинкти невикорінні – тому стан абсолютного миру 

неможливий [389]. Архетип Тіні є відомим мотивом релігії, міфології, 

фольклору. Міфологічне мислення зображає людину такою, яка складається 

з тіла і душ (у різних народів кількість душ варіюється (див.: П. Іванов 

“Народные рассказы о Доле”, 1892, В. Чєрнєцов “Представления о душе у 

обских угров”, 1959 та ін.). Найбільш “матеріальною” вважається душа-тінь. 

Після смерті людини ця тінь вирушає за тілом до могили. Проте іноді вона 
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може залишити цвинтар і намагається повернутися до світу живих, такі 

душі-тіні можуть завдавати людям фізичної шкоди. Відсутність тіні у 

народному світосприйнятті сприймається як приналежність предмету або 

істоти до потойбіччя (наприклад, відсутність тіні в упирів, відьом та інших 

демонологічних істот). За дослідженнями Дж. Фрезера, дикуни, зазвичай, 

вважають свою тінь, як і відображення у воді або дзеркалі, своєю душею 

або життєво важливою частиною себе. На думку фольклористів, 

зарахування представників інших народів до категорії “нелюдських” істот 

проявляється в універсальному комплексі уявлень, пов’язаних з 

міфологізацією етнічних сусідів. Оцінка “чужих” як ворожих та 

небезпечних істот бере початок з архаїчних вірувань про те, що прийшлі і 

не приналежні ближчій спільноті люди є представниками “іншого” світу і 

володіють надприродними здібностями [70, с. 47]. Лише представники 

“свого” етносу наділяються статусом “людини”.  

Варто зазначити, що, попри різну етногенезу, різну релігійну 

приналежність у свідомості українського народу інородці часто 

ототожнювалися: “Москаль, лях, швед – всі разом – татари; не уникнути їм 

кари” [251, с. 106], аналогічна номінація існує і по відношенню до 

конфесійних уявлень: “Ксёндз, Жид та собака – усе віра однака” [356, с. 

169] та ін. У християнській традиції члени опозиції “Бог-диявол” є 

символами світла і пітьми, що, відповідно, вплинуло і на фольклорну 

традицію. То ж, відповідно, інородці у фольклорній традиції є наділені 

відповідною символікою: “За жидом і тінь ганяється” [251, с. 103], 

“Татарва і опівночі тінь має” [251, с. 103], “Нехристь і вночі тінь має; за 

ним чорт ходить” [251, с. 104]. З позиції православних українців обряд 

хрещення сприймається як залучення до істинної віри і приналежність до 

“свого” етносу. Служителів культу народна уява зображає відповідно: “Як 

священик був чоловіком святим, то вдарив палицею об камінь, і в його 

поточилась вода” [142, с. 57]. Мулла ж не вмів демонструвати дива і, 
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відповідно, не був святим. У фольклорній традиції сформувався стереотип 

про спорідненість інородців з чортом, дружні стосунки «Москаль з бісом 

порадились, та й на лихо понадились» [356, с. 37], брав участь в етногенезі 

етносу: «На один копил дідько всіх Ляхів строів» [356, с. 39], «Не дивись, що 

старий жид сивий, як лунь, він все одно з чорних» [356, с. 106] (в уявленнях 

народу чорне має негативну семантику: «Чорт чорний, а біс рябенький» 

[356, с. 23]). Наприклад, у підтекстовій примітці до топографічної легенди 

«Чорна могила», зафіксованої на Чернігівщини наприкінці ХІХ ст., читаємо: 

«Название “Чорна” означает символ, противуположный  символу св. 

креста; отсюда “Чорна могила”, т.е. не освященная крестом, знамением» 

[115, с. 135]. Дослідження кольорових характеристик “чужих” засвідчують, 

що саме зв’язок з нечистою силою і пояснює колір їхнього волосся та шкіри 

[70, с. 45-47]. Проте в єдиному випадку відсутність тіні має важливе 

значення і смислове навантаження, оскільки є уособленням духовної величі 

одного з християнських символів: “духовний шлях Христа, за Біблією, 

полягав у тому, що він відкинув свою Тінь і нічого не залишив дияволу, 

тобто став Світлом, в якому немає темряви” [174, с. 137]. Архетип патерн 

Тіні є феноменом колективного несвідомого, який має вплив на свідомість 

індивіду. Архетиповий патерн Тінь на матеріалах народної прози про 

інородців демонструє приписування системи характеристик, якостей та 

здібностей. 

Слід зазначити, що дослідники розрізняють види етноцентризму 

залежно від ступеня вияву етноцентричних установок: від доброзичливого 

(гнучкого) до войовничого [342, с. 43]. Згідно з теорією Б. Поршнєва, 

войовничий етноцентризм зумовлює міні-опозицію “вони – нелюди, ми – 

люди” [309, с. 158]. Етноцентризм в уявленнях і сприйнятті Чужого 

виявляється в зображенні його дивним, нерозумним, некультурним тощо. 

Поведінкові патерни Своїх оцінюють як “правильні” і “природні”, а будь-які 

відхилення від них – як “помилкові” й “неприродні”.  
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Одна з основних функцій етнічної культури – психологічний захист 

свого етнофору від впливу іноетнічної культури. Явище етноцентризму не 

варто оцінювати лише як позитивну чи лише як негативну якість. Іноді 

етноцентризму належить об’єднавча роль, функція підтримки позитивної 

етнічної ідентичності. 

У фольклорній традиції представники Чужого етносу часто зображені 

дивними істотами, які потрапляють у безглузді ситуації завдяки своїм 

нелогічним діям. Демонструючи когнітивні антипатерни на прикладі 

інородців, оповідач (як справжній етнофор) виконував подвійну роботу: по-

перше, висміював Чужого, по-друге, подавав Своїм приклад, як не треба 

чинити. 

У сучасному фольклорі також простежується типовий набір 

стереотипів щодо представників різних етносів, що вказує на ототожнення 

етнофора і етноконфесії.  
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5.4. Мова як етномаркер у фольклорній прозі 

 

Етномова слугує одним із найвагоміших етномаркерів, який дає змогу 

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

міфологічного мислення сформувалося сприйняття «чужої» мови як ознаки 

нелюдської природи, а звучання «чужої» мови характеризується як дивне, 

немилозвучне, наділене магічним негативом.  

На думку К. Тищенка, “кожна з етномов зрозуміла лише для членів 

свого етносоцiуму i водночас незрозуміла за його межами” [352]. Т. Белюга 

звертає увагу на діалектне мовлення, яке забезпечує фольклорним текстам 

своєрідну захисну оболонку, певним чином законсервовує регіональний 

текст, створює обмеження для розуміння та дешифрування немісцевим 

представником, обмежує можливість отримання інформації чужинцем [71, 

с. 133]. Тому можемо говорити про два діаметрально різні явища, які 

відбувається у суспільстві: про глобалізацію та “глокізацією” (локальний – 

місцевий), що сприяє посиленню уваги до етнічно-локальних джерел [349, 

с. 1-2]. Глокізація сприяє зростанню інтересу до фольклорі певного регіону, 

дає змогу репрезентувати традиційні фольклорні тексти, відбитки 

важкодоступних видань, архівні фотографії тощо. Маючи локальну 

специфіку, давній фольклор мав вплив на самоідентифікацію фольклорного 

середовища і групи, відповідний набір персонажів іноетнічних 

представників  у фольклорних творах. 

Н. Лисюк вказує, що сучасний фольклор фактично є двомовним, 

паралельно створюються та побутують україномовні та російськомовні 

фольклорні тексти, які входять до репертуару як монолігвів, так і білінгвів 

[244, с. 148]. Дослідниця вказує, що функціонування спільного 

«різномовного» фольклору, який послуговується кількома мовними кодами 

та соціолектами, виконує як розмежовувальну, так й об’єднуючу функції 

[245, с. 162]. Проте в інтернет-спільнотах починається процес “м’якої” 
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українізації, пропагування української мови. Відбувається розвіювання міфу 

про приналежність до еліти суспільства людей, які говорять “російською”, 

навпаки, ці люди мають комплекс малоросійства. Серед інтернет-новотворів 

можна виділити групу, які піклуються про чистоту мови, наприклад, тексти 

з дописом “Нічне жахіття філолога”, які подають зображення людини, яка 

плаче, і навколо неправильно написані слова (незнаю, виселка, нарот, сило, 

друх, зарас, мітенг і т.д.). До цієї ж групи належать і тексти, які проводять 

просвітницько-освітню діяльність, зокрема неправильне використання 

прийменника з географічними назвами. Це пов’язано з небажанням 

російського населення визнавати самостійність та незалежність нашої 

держави, багатовічне сприйняття нашої держави лише як колоніальної 

території (керуюсь тим, що прийменник “в/у” вживається з назвою держав, а 

от прийменник “на” з географічними назвами, які є частиною певної 

держави). Проте вперте небажання побачити очевидні реалії, а, можливо, й 

елементарна безграмотність проявляється у формулюванні “на УкраИне”, 

замість “в Україні”. Так само й дописи філологів про шляхи виявлення у 

мовленні слів-паразитів та методи їх знищення тощо. В умовах ведення 

військових дій Росії проти України на території Донеччини та Луганщини 

мовне питання постає дуже гостро, враховуючи головним лозунгом початку 

бойових дій був: рятування російськомовного населення. Наприклад, допис 

Назара Приходько спрямований на тих, хто “Це для тих, хто «Да 

большинство на фронте говорит по-русски». Українська мова – ефективна 

зброя на фронті! І всі притомні та нормальні – це знають” і, як приклад, 

перехоплена розмова російсько-терористичних вояків: “Там украинский 

язык, про Горловку что-то было. Между собой мужики трещали. Не 

понятно” [449], що підтверджує давню тезу про чужинність української та 

російської мов. 

Мова, мовлення, комунікативний процес характеризується 

специфічними етнічними рисами мовців. Т. Радбіль говорить і про 
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національну специфіку поведінкової стратегії загалом, окрім аналізу 

окремих мовленнєвих проявів поведінкової сфери. Різні культури по-

різному ставляться до того, що вважають ключовим у спілкуванні з іншими 

людьми. Етнопсихологи розрізняють висококонтекстні і низькоконтекстні 

культури. Тобто: на що звертається більша увага – на зміст повідомлення, 

тобто що говориться, чи на “контекст” спілкування, тобто як говориться, з 

ким і в якій ситуації відбувається спілкування. За цією ознакою 

протиставляється, наприклад, культури “індивідуалістичні західні” і 

“колективістські”, до яких належать більшість східних культур. Дослідник, 

спираючись на висновки Г. Тріадіс, в американській культурі високо 

цінується зміст спілкування, при дискутуванні американці намагаються 

відразу точно і чітко висловити основну ідею і головний аргумент, щоб 

спровокувати інтерес до іншої інформації. Разом з тим американці у 

повсякденному спілкуванні обмінюються “ритуальними” питаннями, які не 

вимагають чітких відповідей (наприклад, “Як справи?”). для ситуативно 

обумовлених і контекстно орієнтованих культур є характерною значна 

неконкретність і невизначеність дискурсу, бажання уникати категоричності 

в мовленні. Отже, вказані види національно-обумовленої поведінки, які 

виражені в словесних формах є певним чином організований “код” 

поведінки. Звідси цілком обгрунтованим є інтерес про елементи, про 

одиниці цього коду [315, с. 290-291]. Відповідно, такі “неписані” правила 

може знати лише носій цієї етнокультури, частину може знати людина, яка 

тісно спілкувалася з представником цього етносу. 

Науковці доходять висновку, що “чужа” мова в народній традиції 

сприймається як варіант “магічної”: іноземна мова незрозуміла, тому й 

ідентифікується як “заумна” мова демонологічних персонажів – 

“планетника”, чорта, русалки [70, с. 151]. Є. Левкієвська визначає “заум” як 

різновид ритуальної мови, яка є беззмістовним набором незрозумілих, 

перекручених слів, часто – намаганням імітувати мову чужоземців. Заум 
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застосовують у сакральних і магічних ситуаціях: для спілкування з 

потойбічним світом, для передачі мови нечистої сили тощо [238, с. 279]. 

Чужий виконує функцію маркованого елемента, котрий має значення в 

межах системи цінностей, яку носій кожної конкретної локальної традиції 

сприймає як Свою [70, с. 31]. Тому під час проведення захисних магічних 

дій, обрядів для забезпечення благополуччя й добробуту Своїх (нехай навіть 

у межах свого поселення) Чужим може виявитися будь-хто: і мешканець 

сусіднього села, і мешканець цього села, котрий з якихось причин не став 

учасником обрядодії. Скажімо, обряд, який у ХІХ ст. виконували для 

порятунку від епідемій та для убезпечення худоби від хижаків і хвороб – 

оборювання села – демонструє приклад автоматичної ідентифікації будь-

якої людини, котра не брала участі у проведенні ритуалу чи опинилася не в 

тому місці в табуйований час, як “чужої”: “Из жителей никто, кроме 

участвующих в этом обряде не рискнет выйти из хаты в день совершения 

обряда, зная, что вышедший, наткнувшийся на обряд, подвергается смерти, 

по правилам их, от которых не отступят совершающие обряд” [183, с. 187]. 

Процедуру оборювання села тут наділено функцією оберегу: здавна колу 

надавали магічне значення, воно захищало від проникнення злих духів з 

метою завдавання шкоди людям, худобі, майну, давало захист від стихії чи 

хижаків: “Стараются провести сохою сомкнутую черту вокруг села или 

скотных дворов, если скотина помещается изолированно в лугах, полагая 

что, нечистый дух уйдет за черту и перешагнуть за круг не посмеет”, 

“встречных проганяют за черту” [183, с. 186], “встречных гонят из круга, 

сопротивляющихся бьют” [183, с. 187]. Основою для віри в дієвість цієї 

обрядодії слугують віруваннях, наприклад, що “за пахотную черту смерть 

коровья не ходит” [157], або ж авторитетні свідчення учасників оборювання 

чи сусідів: “С начала совершения этого обряда никогда ни волк, ни лисица 

и др. звери не посещали их, а так же разные эпидемические болезни скота 

минуют их хутор” [183, с. 187]. У примітках зазначено, що відомості 
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зафіксовані П. Івановим у Куп’янському повіті на хуторі, який заселений 

росіянами, “а между малороссами в Купянском уезде обряд опахивания 

совершенно неизвестен” [183, с. 187]. На території Рязанської губернії 

обряд оборювання досить поширений (про що свідчать відомості з дев’яти 

сіл Рязанської губернії ХІХ ст.). Так, у с. Кузьмінському під час проведення 

обряду його учасники запитували зустрічних людей: “Чей человек? – 

Божий! – пропускают; нет ответа – бъют и иногда до смерти” [183, с. 186]. 

Мовчання в цьому випадку сприймали як характеристику демонологічного 

персонажа, зокрема лісовика: “Леший нем, но голосист, без шапки, волоса 

зачесаны налево, кафтан запахивает направо, бровей и ресниц нет”, “Шел, 

нашел, потерял! поговорка лешего издали, а сошедшись с человеком, он 

нем, бессловесен” [157]. Під час оборювання з бороною тричі обходять 

навколо села, несучи попереду ікону, а “вся толпа издает какое-то дикое 

мычание вроде пения” [183, с. 187]. Тобто, намагаються таким чином 

“відтворити мову”, яку, на їхню думку зрозуміють демонологічні персонажі. 

Отже, так відбувається спілкування з мешканцями потойбічного світу як із 

захисниками, до яких звертаються за допомогою, а також із небезпечними, 

злими силами з метою їх залякування й попередження про захисні дії. 

У народній традиції сформувалося сприйняття “чужої” мови як ознаки 

нелюдської природи, а звучання “чужої” мови характеризується як дивне, 

немилозвучне, наділене магічним негативом. Часто всіх інородців називали 

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

німими для українців. Наприклад, у “Словнику” Б. Грінченка маємо таке 

пояснення: “Німкеня: 1) Немая, 2) Немка” [331, с. 567], – тобто насамперед 

відбувається ідентифікація з німою людиною, а потім уже наведено 

тлумачення слова як етнічної приналежності. У текстах також акцентується 

на їх специфічному становищі – не-людини: “– Ти что за чоловік? /  А 

німець повідає: / – Я не чоловік, а німець” [142, с. 172].  
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І. Беньковський у коментарях до народних оповідей про національні 

типи вказує, що під номінуванням “німець” українці мають взагалі будь-

якого іноземця – англійця, француза і т.д. [72, с. 325]. Майже німими 

зображено у фольклорі Чужих, які намагаються навчитися говорити 

місцевою мовою (ППС 1699 = АА *2008 ІІ), при цьому перекручують і 

спотворюють її: “Хотів німець сказати: – Барин мій, барин, я тебе люблю, а 

ти на мене сердишся. Та: – Баран мій, баран, я тебе лупить, а ти на мене 

с...ш” [142, с. 114]. І. Манжура зафіксував казку, в якій хлопці-росіяни 

“навчилися” по-херам балакати (говорити німецькою мовою): “– Хер-брат! 

/ – Хер-чаво? / – Хер-падьом. / – Хер-куда? – Хер-до-дєвок” [142, с. 115].  

Регламентується вживання мови, яка імітує мову чужоземців, 

оскільки має вживатися лише за певних обставин та у відповідний час 

(виконання ритуалів, спілкування з представниками потойбіччя тощо): “А 

батько лежить на печі та: – Ах, сукини діти, а хер-плеті?” [142, с. 115] 

(важливий момент – те, що батько лежить на печі – центральному місці 

помешкання, яке відвідують душі предків; це підсилює несприйняття 

“чужої” мови). Сучасний новотвір є яскравою репрезентацією сюжету 

анекдоту ППС АА*2008 ІІ (=1699) і неправильна вимова створює комічну 

ситуацію: “В России китаец пришел в ресторан, по-русски ни слова, 

заказать ничего не может. В ресторан заходит русский, китаец думает: 

“Что сейчас русский закажет, то и я повторю”. / Русский:- Официант, 

щавель с яйцами, рака ко мне на стол, и сосисик на 15 рублей. / Китаец: - 

Офисант, шавели яйцами, раком ко мне под стол, и соси на 15 рублей…” 

[450]. І сучасний новотвір висміює прагнення іноетнічної особи за 

допомогою мови “долучитися” до певної спільноти, стати “своїм”. 

У зв’язку військовим вторгненням російських військ на схід України 

стосунки між українцями та росіянами стали ще напруженішими, ніж 

раніше. Відповідно, це відзначилося і в фольклорних новотворах. 

Наприклад, у тексті: “- Эх-х-хорошо у вас на Украине! / - Дякуємо. / - Нет, в 
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самом деле. Вы даже сами не подозреваете, насколько замечательная у вас 

страна. / - Приємно чути. / - Какая кухня! Борщ, вареники, и вот это, что я 

ем сейчас, как называется? / - Налисники. / - Как? / - Налисники. / - 

"Налисники"? Потрясающе просто. Звучит как секс! / - Смачного. / - А 

женщины! Я вот когда иду по улице, просто иду - банально фланирую, так 

сказать, то постоянно ловлю себя на мысли, что бесконечно влюбляюсь, 

понимаете... / - Так. / - Прям на ходу, верите? Как мальчишка! Так бы и 

жил здесь./ - А ось це зайве. / - Что? / - Нічого-нічого. / - Вот видите, не 

понял. А казалось бы, родственные языки... Да что там языки - культура 

одна, история! Но кухня просто божественная, невероятная кухня. Вот 

как называется то, что я сейчас ем? / - Щуряча отрута. / - Как-как? / - 

Щуряча отрута. / - “Отрута”? / - Так. / - Замечательно просто. 

Роскошная фонетика! / - Смачного” [451] маємо і опис основних категорій 

життя (кухня, жінки, природа тощо), що викликають захоплення в 

іноземців, і “гостинність” до непроханого гостя, що зумовлено 

відповідними історичними та життєвими реаліями.   

Як вважає О. Руда, за радянського часу штучне насаджування думки 

про максимальну наближеність, майже повну ідентичність української і 

російської мов призвело до непорозуміння та глузування з лексики іншої 

мови. Так, незнання української мови чи недостатня мовна компетенція 

етнічних росіян часто стає об’єктом анекдотів. “Джерелом комічності в 

таких анекдотах є міжмовна омонімія – завдяки «схожості» української і 

російської мов співзвучним лексемам приписується значення, яке побутує в 

одній із мов” [320, с. 51-56]. На противагу радянській ідеології, в 

українській фольклорній прозі увага акцентується на відмінності 

української та російської мов. Приміром, у зафіксованому М. Драгомановим 

анекдоті розповідається, що українець у знайдених росіянином “тапоре, 

каком-то кручёном мясе да пироге” [142, с. 71] не упізнав свої сокиру, 

ковбасу й паляницю. Так само і сучасний текст з гумором подає реакцію на 
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незнання української мови: “Застрял русский в лифте, нажимает на 

звонок, ему голос:  /  - Якщо Ви розмовляєте українською, натисніть один! 

Если Вы разговариваете на русском языке нажмите два! /  Ну тот с 

увереннсостью нажимает два, ему голос: / - Шо, москаляка, застряв?!” 

[453]. 

Незнання мови часто відображається у текстах з так званим “чорним 

гумором”, проте смисл залишився той самий – висміяти етнічного Чужого: 

“Дама из России, направляясь на отдых и не доехав километров 40 

остановилась так как спустило колесо. В растерянности, увидев двух 

«западенцев» на повозке, кричит: / -  Мужчины! Помогите! Что хочешь для 

вас сделаю. / Один слез с повозки, обошел машину и постучав по колесу, 

говорит: /  - Тре’ міняти. / Женщина испугано говорит: /  Только два! Коню 

делать не буду” [Додаток Ф]. Також у цьому прикладі маємо відповідне 

відображення нерозумної іноетнічної жінки, хтивої. 

В іншому тексті з гумором змальовано, як мужик “не розуміє”, про що 

говорить пан, проте на зауваження “– A tut by i czlowiek mog utopic sie (Так 

тут і людина може втопитися)” відповідає: “– Тут би й пана чорт узяв” 

[142, с. 42]. 

Популярний ще за радянського часу анекдот: - Куме, а ви чули, як ці 

кляті москалі називають наше пиво? / - Як?? / - Пі-і-іво! / - Тьху, повбивав 

би [453]. Або такий варіант, де неправильна назва національного блюда 

викликає негативні емоції: - Куме, а ви чули як кляті москалі наш борщ 

називають?/ - Як? /  - Щі-і-і-і-і! /  - Як? Як? /  - Щі-і-і-ііи!/ - Повбивав би! 

[454]. 

Цей мотив є актуальним і в сучасному фольклорі. В українському 

анекдоті по-своєму оцінили використання евфемізмів при описанні ситуації 

після введення санкцій проти Росії у відповідь на пряму агресію по 

відношенню до України: “Куме, а Ви чули, як москалі сраку називають? /  - 
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Тю! Срака вона й є срака!  /  - А москалі кажуть: економічєская парадігма! 

/ - Яка красива мова!” [505].  

Дискусія про “спільну” слов’янську колиску та спільність української, 

білоруської та російської мов і, відповідно, хибність цієї гіпотези отримує 

відповідь у сучасному новотворі: “В українсько-білоруських групах українці 

пишуть по-українські, білоруси відповідають по-білоруськи. А жителі Расеї 

біснуються, бо не розуміють слов’янської мови” [455]. 

Небажання вчити і знати мову країни, в якій проживають 

прихильники “руського міру” висміюється сучасним фольклором: “І сказаў 

Бог малпам: - Злазьце з дрэваў, вучыцеся, станавіцеся людзьмі і паводзьце 

сябе годна! /  Частка малпаў злезла з дрэваў, а частка засталася.  І спытаў 

Бог: / - Чаму вы не злазіце з дрэў і не хочаце быць людзьмі? /  А малпы яму 

адказалі: / - А мы не понимаем ваш белорусский язык” [456]. 

Для “своїх” слухачів оповідачі намагалися передати колорит 

мовлення представників іншого етносу, фонетичне пародіювання 

допомагало досягнути мовного натуралізму. Наприклад, росіян: “– Ето 

звєрь поєл нашу соль, давайте яво убйом! Прівяжитє к моєй ногє вєрьовку, 

ви отпустітє мєня у нору. Я схвачу звіря за уши і нагою дярну, тада ви і 

будєтє тянуть. От ви нас і витянітє, потом ми і убйом звєря” [142, с. 81], 

такий варіант: “– Вот, Жана, нас Господь любить і говорить до мєня, і 

говоріл, што ачістіть душі наші і тєбє, і мєнє, і діток нашіх” [142, с. 42]; 

євреїв: “– Та як зе він сюди по хворостині? А як зе він тут мостився?!... От 

соб його батькові й матері на тим світі добра не було!” [142, с. 53]; “– Ось 

на, Йване, прополосци ув роті, мозе луце буде, – і дає йому крючок горілки” 

[142, с. 50]; “– Ай-вай, люде, ци ви виділи сте таке чудо, дают гроши уже 

на другий завуд, а не хоче брати. Тадь же гроші-то мої, я собі їх 

задохторовав...” [142, с. 75]; німців: “– Со-з я-з ни знаю, сцо там роблять” 

[142, с. 59]; циган: “– А со я кому заподияв?! Я цыган-молодец, не 

содеревенский купец; хоть свою лошадь похвалю, то й продам, да продам. 
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На чузу, на чузу токого добра наказу, чо со хто не йде, то все: дрянь, 

дрянь!” [142, с. 95-96] та ін. 

Попри відсутність кордонів у мережі інтернету, проблема дивної 

поведінки представників іншого етносу все ж існує: констатуються 

безглузді вчинки, когнітивні антипатерни представників інших етносів. 

Наприклад, характерна така нотатка в газеті: “Нетрезвая автоледи украла 

жезл ГИБДД. При составлении протокола женщина выхватила жезл и 

убежала в лес, постоянно угрожая инспектору на татарском языке. А ее 

спутница в это время подкинула в патрульную машину дохлых кур” [457], – 

де найцікавіший, на наш погляд, акцент на погрозі інспекторові татарською 

мовою. На думку А. Налчаджяна, мова має величезне значення для 

збереження етнічної самобутності. Не слід забувати, що багато народів вели 

тривалі, часто кровопролитні війни, обстоюючи право говорити рідною 

мовою та ратуючи за збереження її чистоти [279, с. 164-165]. Культура 

загалом і мова зокрема формують особистість і національний характер. За 

дослідженнями, мова відображає і формує характер свого носія, вона – 

найоб’єктивніший показник характеру народу. Мова є “фонетичним, 

ритмічним і морфологічним виявленням народної душі” [329, с. 279]. Тому 

саме мова часто стає тим мірилом, яке демонструє приналежність особи до 

конкретного етносу.  

К. Тищенко зазначає, що “артикуляцiйнi етномовнi навички та 

етноментальнiсть попередніх поколінь кожна людина фіксує в мовній 

пам’яті, забезпечуваній структурами кори головного мозку, внаслідок 

тривалого засвоєння в дитячому вiцi у ширшому процесі виховання 

(соцiалiзацiї), який водночас обмежує тваринну в своїй основі поведінку 

дітей через мовленнєву суґестiю в соцiально зумовлену поведiнку людей як 

членiв етносоцiуму” [352]. Тому саме мова слугує показником 

приналежності людини до певного етносу. Відповідно, в анекдотах (як і в 

житті) носій мови намагається довести, що його рідна мова 
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найоригінальніша і неповторна: “Розмовляють англієць, француз та 

українець. Англієць: -У нас мова складна. Ми кажемо «Інаф», а пишемо 

«enough». /   Француз: / – О-ля-ля, у нас-то як складно! Ми говоримо 

«Бордо», а пишемо «Bordeaux».  / Українець: / – Та це усе дрібниці. Ось ми 

кажемо: «Шо?». А пишемо: «Повторіть, будь ласка»” [Додаток Х]. 

Ю. Крістева акцентує увагу на функції непристойних слів: вона 

аналогічна до розриву синтаксису ритмом – функції десемантизації. 

Непристойне слово, у трактуванні дослідниці, – це мінімальна позначка 

ситуації бажання, у той час як над незруйнованою ідентичністю 

сигніфікованого суб’єкта бере гору інстинктивний конфлікт, який пов’язує 

його з іншим суб’єктом. Таке слово “мобілізує сигніфікативні ресурси 

суб’єкта, пробиває йому оболонку значення, в якій утримує свідомість” 

[225, с. 145]. Загальновідома пристрасть росіян до інвективної лексики. 

Перші згадки про дивну звичку московитів уживати нецензурну лайку 

історики знаходять у джерелах іще 1480 р., тобто за часів Василя ІІІ. При 

цьому дослідники акцентують увагу не на слов’янському чи тюркському, а 

саме на угро-фінському походженні нецензурної лексики [163]. Т. Радбіль 

розглядає російський мат, плювання на землю під ноги в одному з 

суданських племен та усюдисуще О.К. і доходить висновку про подібність 

між ними. На його думку, усе це – різноманітні відображення якогось 

культурного принципу, який лежить в основі людського типу поведінки. 

Культура як колективна пам’ять і колективна свідомість виробляє певні 

механізми, які допомагають людині орієнтуватися у цьому світі і зберігати 

усе цінне, накопичене етносом протягом століть у боротьбі з природою і 

самою собою. Цей прихований і ніким не писаний кодекс поведінки все ж 

якимось чином кодифікується – “записується” у формі ритуалів, обрядів, 

стереотипів і тим самим отримує усі ознаки знакового явища. Усе це робить 

людський тип поведінки на землі поведінкою семіотичною. Російський мат 

справедливо сприймається як відсутність загальної культури і низький 
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рівень моралі людини і суспільства загалом. Проте дослідник пропонує 

задуматися: не може більша частина населення бути безкультурною та 

аморальною. Т. Радбіль вказує, що, мабуть, тут має місце такий важливий 

вид семіотичної поведінки, як анти-поведінка – особлива мовленнєва 

установка людини на переінакшування “верху” і “низу”, на свідому заміну 

тих або інших норм на протилежні. Т. Радбиль вказує, що вживання 

матюків, переодягання чоловіків у жіночий одяг (і навпаки), ритуальне 

ходіння уперед спиною перед уявною лінією перебігання чорною кішкою, 

інтернетівське “Аффтар жжот” з мови “паддонков” і запалювання 

телефонних будок мають спільне. Семіотична анти-поведінка має різні 

причини – сакральну, символічну, дидактичну. У випадку з російським 

матом це є вироджений і здрібнілий вид “карнавалізації” Бахтіна – 

ритуального осміювання існуючого порядку речей, що має привести його до 

відновлення. Мається на увазі не соціум, а загальні закони світобудови: у 

російському мовленнєвому менталітеті світ влаштований недосконало, і 

його різноманітне “освоєння” і травестування було нормою поведінки 

багатьох – від юродивих і скоморохів до проповідників і святих [315, с. 271-

272]. Сучасні інтернет-обговорення також засвідчують інтерес широких мас 

до цього питання, і часом виникає враження, що в росіян це становить 

причину для гордості: “Валентина Тарасова: – А правда, что русский 

матом объяснит, то итальянцу еще жестикулировать и 

жестикулировать? / Владимир Анатольевич: – Русская речь без мата 

превращается в доклад… я грубо не ругаюсь… мой мат чист, прозрачен и 

пахнет альпийскими лугами. / Dudu1953: – Он понятней есперанто, даже 

фрицы в войну (батя рассказывал) матерились по-русски, а то ведь у них 

страшне доннер веттер и нет ничего! / Геннадий Порохнеев: – Да у 

итальянца жестов не хватит! [458].  

Звичайно ж, така специфіка представників російської нації стала 

об’єктом народної герменевтики в анекдотах. Наприклад: “Сидять два кума 
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українця і говорять: / – Куме, от ти мені скажи. От нас – українців – 

менше! А кацапів стає більше і більше! Чому так?! /  – От дивися, от ми – 

українці – як сваримо на когось говоримо: щоб тебе могила взяла – і бере! 

Щоб тобі кров зійшла – і сходить! Щоб тебе шлях трафив – і трафляє! А 

от кацап так, чуть шо – «Й.. твою мать!» – і відразу кацапчик 

народжується!” [502].  

Цікаво, що практично всі жанри інтернет-фольклору ґрунтуються на 

стереотипах. Загалом стереотип має широкий спектр означень – від 

уявлення про стереотип як про соціокультурний концепт, роль якого 

полягає в економії зусиль у процесі пізнання світу, до трактування його як 

універсального етнокультурного маркера. Поняття стереотипу отримало 

розвиток на ґрунті соціології та соціальної психології. З початку ХХ ст. це 

поняття стало предметом аналізу з позиції фольклористики, етнології, 

історії культури та ін. Завдяки праці У. Ліппманна “Суспільна думка” 

(1922), в якій стереотипи визначено як “образи в нашій свідомості”, цей 

термін міцно закріпився в гуманітаристиці. У своєму дослідженні 

У. Ліппманн відзначив важливу особливість цього поняття – орієнтацію на 

ідеальний образ світу, який формується у свідомості представника 

суспільства. Стереотипне мислення полегшує сприйняття навколишнього 

світу, проте не завжди відповідає дійсності. С. Неклюдов, досліджуючи 

“сценарні схеми” життя, зазначає, що стереотипність “драматургії життя”, 

яка є завжди (особливо в суспільствах традиціоналістського типу), отримує 

відображення в моделях знання культурної традиції, зосереджених на 

різних її рівнях (вербальному і невербальному – речовому, акціональному 

тощо), – у “когнітивних корелятах” дійсності (фреймах, скриптах, 

прототипах), що виникають як результат обробки в пам’яті спільноти 

типових життєвих ситуацій. Дослідники висловлюють припущення, що 

фрейми мають більш-менш конвенціональну природу й тому можуть 

визначати та описувати, що в конкретному суспільстві є “характерним” або 
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“типовим”. Це особливо стосується деяких форм соціальної діяльності. 

Саме концептуальні фрейми (можна назвати їх “сценаріями”) певним чином 

організують нашу поведінку і дають змогу інтерпретувати поведінку інших 

людей [292, с. 26-36]. Є. Малишева “інструментом”, операційною одиницею 

аналізу культурологічно, ідеологічно та національно релевантних 

компонентів базових багаторівневих концептів дискурсу називає 

когнітивний (ментальний) стереотип. У зв’язку з вивченням стереотипів, у 

першу чергу когнітивних, надзвичайно актуальним є багатопланове поняття 

національного менталітету як національного способу сприйняття й 

розуміння дійсності, що визначається сукупністю когнітивних стереотипів 

нації [238]. Наприклад, за дослідженнями Т. Рильського, в уявленнях 

українців ХІХ ст. “легковажний француз” не ототожнюється з тим, хто 

серйозно й наполегливо працює над відкриттями в галузях виробництва, 

науки, мистецтва. Так само й англійці не можуть без допомоги машин 

зробити будь-що. Нині, зображуючи росіян, автори вдаються до таких 

типових характеристик, як уживання ненормативної лексики (“Группа 

потерявшихся в джунглях русских туристов была найдена по матерящимся 

попугаям” [Додаток Ц]; “Россия –это, когда ты слышишь оскорбления и 

мат чаще, чем свое имя” [459]; “В Америке после того, как покушали, 

говорят: / – Спасибо, Господу Богу, что дал нам эту еду. /  В России: – 

Е***ь, я нажрался, я щас сдохну!” [459] та інші).  

Зловживання алкогольними напоями є предметом своєрідної гордості 

серед росіян (“В России, чтобы поесть тортик с чаем, обязательно нужно 

3 часа бухать водку” [460]; “МитникиЄгипту і Тупеччини вимагають, щоб 

російські туристи фотографувалися на закордонний паспорт п’яними… 

Щоб було простіше порівнювати фотографію з оригіналом на 

паспортному контролі” [461]), схильність до крадійства: “В Японії 

винайшли робота, який ловить злодіїв. /  – В Японії за 5 хвилин зловили 100 
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злодіїв. / – В Америці за 5 хвилин зловили 200 злодіїв. / - У Россії за 5 хвилин 

хтось спер робота” [462] тощо.  

Бравада, яка часто загрожує і життю самого “героя” та й оточуючим, 

дотримання принципу “Какой русский не любит быстрой езды?!” при 

керуванні автомобілем (“– Зачем ты по обеим сторонам смотришь? Здесь 

же одностороннее движение? / – Чувак, это Россия – я бы еще и наверх 

посмотрел!!!” [Додаток  Ч] (при чому нині можна зустріти подібний мем із 

зазначенням українських міст); “Только в России обочина считается 

полноценной полосой” [463] та ін.).  

Величезні природні багатства, велика територія і поряд – соціальна 

несправедливість і така ж соціальна незахищеність пересічного 

громадянина привертає увагу й самих росіян (“В Кувейте на счет 

родившегося ребенка государство кладет 20000$, и сумма вклада кастет 

вместе с ребенком. В России при рождении человека на него кладется хер, 

и чем старше человек, тем на больший хер он вправе рассчитывать” [464]) 

тощо.  

Доволі часто темою для створення різноманітних мемів, 

демотиваторів тощо стає своєрідна кмітливість росіян, яка подеколи 

перебуває на межі здорового глузду, нелогічні вчинки і дії, безглузді 

витівки. Російські дослідники подають узагальнений опис характеру 

російської людини (наголошуючи, людини-як-держави) – схильність до 

необдуманої бравади, сміливості, молодецтва, що отримало відповідне 

відображення: людина на краю прірви, зачепившись за неї лише ногами, 

читає газету “Русский экстрим”; людина готується до стрибка над прірвою, 

як з трампліну, проте його лижі і ноги по щиколотки загрузли у землі. 

Спираючись на роздуми Ф. Іскандера, Н. Чудакова, пояснює необдумані дії 

людини-як-держави на краю прірви (період економічних або політичних 

криз): бравада, яку зумовлює туга, можуть цю тугу хоча б частково 

заспокоїти [374]. 
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Для характеристики українців найчастіше використовують закінчення 

відомого анекдоту:  “Хохла спрашивают, съест ли он килограмм яблок. / –

 Зъим, – следует ответ. / – А пять килограмм? / – Зъим. / – А десять? / – 

Зъим. / – А вагон? / – Зъим. А що нэ зъим, тэ понадкусиваю” [465]. У 

фольклорній свідомості закріпився стереотип про жадібність українця. Саме 

цей анекдот став приводом для жартів про логотип “Apple” – надкушене 

яблуко: “Перший комп’ютер у кімнаті Стіва Джобса спаяв виходець з 

України Стівен Возняк. Надкушене яблуко на логотипі Apple примушує 

пригадати жарт про українську ментальність: “як не з'їм, то понадкушую!”. 

У жарті є доля правди – без українця в Apple не обійшлося” [164]. В 

інтернет-обговореннях ця тема також виринає, зокрема, на зауваження 

інтернет-користувача з ніком Bosi.com “Стив Джобс был хохол. Потому он 

яблоко если не съел, то понадкусывал ˂….˃ Если серьезно, то Стив Возняк 

до сих пор числится сотрудником Эппл, и естественно у него в зубах 

остался кусочек надкусаного Яблока (сумма в несколько сот млн. долларов, 

если не ошибаюсь), но от дел он уже давно отошел” [466].  

Також фольклорне відображення українців характеризується 

змалюванням негостинності із домішкою жадібності: “Хохол сидит дома у 

окна и ест сало. Мимо по улице проходит сосед. /  Сосед: – Петро! /  

Петро: – Га? /  Сосед: – А що це ти там робиш? / Петро: – Та ось, сало 

iм… / Сосед: – Га… А менi даси шматочок? /  Петро: – А чого ж, заходь! /  

Сосед сунулся было в калитку – а там огромный волкодав. /  Сосед: – Та в 

тебе ж собака злий! /Петро: – Та отож…” [467]. У цьому тексті маємо 

відображення як Своєї, так і Чужої території: вікно будинку належить до 

Свого, обжитого простору, вулиця ж належить до символіки Чужого, 

зовнішнього простору. То ж і сусід, з  одного боку – Свій, бо живе поряд, 

але і має маркування Чужого – бо перебуває за межами комфортного, 

обжитого, Свого простору.  

http://botinok.co.il/user/30031
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Л. Копаниця наголошує на психологічних атестаціях українця, 

зокрема на “меланхолійності, побожності, ліризмі, деякої міри скептицизмі, 

високому почутті гідності власної особистості та індивідуальності” [219, с. 

137]. Доречно згадати і про своєрідний гумор. Так, О. Дей зазначав: “Гумор 

– яскрава риса національної вдачі українського народу. Вона щедро 

проявляється в усіх галузях духовного життя українців, особливо ж у мові й 

народнопоетичній творчості” [160, с. 5]. Фольклорні тексти демонструють 

яскраві зразки українського гумору: “Садится хохол в поезд, заходит в 

вагон, нашел свое купе. Открывает дверь, а там три негра сидять. Хохол: 

– Ой, хлопцы! А шо тут горело?” [468]. Цікаво відображається своєрідне, 

нестандартне мислення українця: “Поставили українського хлопця 

охороняти склад зі зброєю. Підходять до нього: – А чё вы тут охраняете? / 

– Кулемети, автомати, гвинтівки… / – А чё  ж ты мне все это 

рассказываешь? Может я лазутчик? / Автоматна черга. – Ти бач, яка 

скотиняка!” [469]. Такі дії сучасних персонажів нагадують трікстерські 

витівки, є типовим прикладом казкового блазня, який прикидається глупим, 

нерозумним, щоб висміяти інший персонаж.  

Існує народна думка, що українці в хитрощах обігнали навіть євреїв: 

“Де хохол пройшов — там жиду робити нічого!” [470]; “Коли хохол 

народився — єврей заплакав” [471] та ін. Звичайно, у різних місцевостях 

хитро-розумним етносом може виступати й інший народ, наприклад: “Де 

вірменин пройшов, там єврею робити нічого”; “Де татарин пройшов, там 

ні хохлу, ні єврею робити нічого!” – хоча більшість опитаних додають, що 

не помічають за представниками цих етносів особливої хитрості. Водночас 

у сучасному фольклорі знайшла відображення російська жадібність (на 

противагу поширеному стереотипу про «широку російську душу»): “Когда 

японцы увидели, что русские туристы после заваривания чая кладут 

чайный пакетик в рот и высасывают остатки, они поняли, что за 

Курильские острова Россия будет бороться до конца!” [472], хоча з іншого 
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боку, територія Сибіру “передається” у користування та освоєння 

китайцями. 

В умовах нинішньої непростої геополітичної ситуації народ 

намагається привернути увагу до викривленого зображення життя та побуту 

українців за допомогою мас-медіа: “По телеку сказали, что западные и 

восточные украинцы разные народы, и лучше им жить раздельно. Хорошо, 

что буряты, чеченцы и русские один народ” [473]. Або ж такий приклад, в 

якому відображено небажання усвідомити прагнення українців жити у 

власній країні без “старшого брату”: “Переписка между украинцами и 

россиянами в интернете выглядит примерно так: / россиянин: «Какая у вас 

в Украине погода?», / украинец: «Сейчас + 18 ºС, солнечно» / россиянин: 

«Нет! У вас ветер и дождь! Я по телеку своему вижу!» / украинец: «Но у 

нас действительно ясная солнечная теплая погода…» /  россиянин: «Нет, 

вам пендосы мозги промыли! Нам лучше знать, что у вас дождь и 

холодно!»” [474].  

Постійне маніпулювання, підтасовування фактів, навіювання через 

ЗМІ неправдивої інформації має катастрофічні результати – руйнуються 

родинні, дружні стосунки, поглиблюється прірва у людських взаєминах 

демонструє такий варіант: “Разговор с жительницей России (бывшей 

однокурсницей) /  - Не читайте украинские СМИ! Они все врут про войну на 

Донбассе! Там нет российских солдат, там идет гражданская война. /  - 

Мы и без СМИ знаем, что там происходит. С войны приезжают 

украинсике солдаты и рассказывают правду! Это вы не верьте своим 

брехливым СМИ. /  - А мы берем информацию не из СМИ. Наши солдаты 

тоже приезжают и рассказывают нам, что творится на Донбассе! / - 

Упс… А что это ваши солдаты делают на Донбассе? Их же там нет!!! / - 

Да пошли вы  в ж..у, майданутые!!! Не можете дискутировать, как 

нормальные люди! Одна агрессия в голове! Вы зомби!” [475]. 
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В усіх можливих засобах масової інформації поширюється 

неправдива, часто абсурдна інформація, яка має на меті продемонструвати 

російському населенню потрібну для російської державної ідеології 

“картину подій” в Україні (наприклад, розпинання трирічної дитини 

українськими військовими, убивство снігурів, якому нібито вчать в 

українських школах, тощо). Нагнітання обстановки, створення образу 

кровожерливого українця російськими ЗМІ отримує відповідний відгук у 

свідомості росіян, що відображається у фольклорі: “Українська дівчина 

вийшла заміж за кацапа. Під Різдво приїхали на село до батьків. / Дівчина 

каже: – Піди прогуляйся, на людей подивись. / Той відповідає, що боїться. / 

– Та ти візьми пляшку, зайди в якусь хату та кажи від порогу: «Христос 

народився!». / То ж пішов кацап, а за 5 хвилин прибігає, очі витріщив, весь 

переляканий. / Жінка пита: / – Ти чого?/ А кацап відповідає: – Зашол в дом, 

сказал как ти учіла, а оні всє подняліся і как закрічат «Славім єго!». Я 

іспугался і єлє-єлє убєжал!” [476]. Інший варіант було вміщено в соціальній 

мережі Facebook на сторінці “Видання про події у Львові “От-От” 10 січня 

2015 р.: “Російські туристи, які приїхали на Різдво до Львова, / тільки на 

другий день перестали втікати, / почувши «Славімо Його!»” [477].  

Подібність звукової форми міжмовної омонімічної пари (російське 

“словим” («поймаем») через притаманне їхній вимові «акання» – 

наближення звуку «о» до «а» звучить як українське “славімо” (“давайте 

славити”)) сприяла появі цього анекдотичного тексту. Утім сюжет, який ліг 

в основу сучасного анекдоту, відомий давно (ППС 1699=АА*2008ІІ): ще 

М. Сумцов відзначав наявність анекдоту із цим сюжетом в українській, 

російській і німецькій фольклорних традиціях, беручи до уваги, зокрема, 

дослідження чеського колеги І. Полівки слов’янських, германських і 

романських варіантів [345, с. 142-144]. Інший сучасний твір, уводячи у текст 

чергове заперечення присутності російських військових (зокрема етнічних 

бурятів, яких російські ЗМІ намагаються подати як донбаських і луганських 
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трактористів та шахтарів) демонструє подібну розв’язку: “Сидят под 

Донецком ГРУшники. Жрать нечего, гумконвой все не идет. Зовут 

ополченца. / - Слышь, задроченец, иди туда, к укропам, и возьми у них 

похавать. /  - Братцы, так как же! Не губите, бурятушки! Я же русский! 

Они же меня... / - Та не ссы! У них сейчас Рождество. Заходишь в любой 

блиндаж и смело нагло говоришь, тока громко: "Христос рождается!" Они 

тебе сразу сала навалят, горилки там, каши с медом. Давай, пшел, а не то 

стрельнем... /  Закручинился ополченец, да делать нечего, и правда 

стрельнут. Полез на украинскую сторону по минным полям. /  Ждут 

буряты-грушники. Нет ополченца день, два...Приползает через неделю. 

Ободранный, обмороженный, израненный. / - Ты где был? Где сало? /   - 

Ооой, братцы. Захожу я значит в хату. Сидят значит. Все такие в белых 

вышиванках, оружие начищено, сверкает. Стол от еды ломится, а укропы 

песни поют. Ну я от страху как крикну "Христос рождается!!!!" А они мне 

хором в ответ: "Славимо его!!!" / - И че?!!! / - Че, че... Ну и хер они меня 

словили...” [478]. 

Можна сказати, що анекдот з фінальною фразою «Нехай щастить» і 

його невірно-комічне трактування анекдотичним персонажем російського 

походження, став класикою цієї групи анекдотів. У ролі персонажів були і 

прості водії, і керівники держав, проте фінальна фраза: “Е-е-е, москалику! 

То для вас – не**й шастать! А для нас – нехай щастить!!!” [479] 

залишається незмінною. Тут маємо акцент на відмінностях української і 

російської мови та й інші важливі аспекти, які добре пояснюють слова О. 

Шимченка: “може се зовсїм не людська вигадка, а народ переняв її у 

«хахломаніов і досужих панічей», як величають деякі російські писменники 

інтелїгентних Українцїв за те …що вони хотять бути людьми, а не 

московськими попихачами і мавпами” [382, 3]. Також зустрічаються й інші 

не менш колоритні інтерпретації чужої мови:  “Украдено у Irina Nisanovska. 

Это вам не нехай щастить)))). Моя коллега из российских немцев, поведала, 
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что с детства чувствовала, как на западной Украине негативно относятся 

к русским… Я удивилась, как она, прожив всю жизнь в Омске, могла это 

почувствовать… Оказывается в возрасте 12 лет эта курица с подругой 

была на экскурсии во Львове. Загулявши по городу они решили узнать время 

у местного дяди. А он не ответил на вопрос «который час», а обозвал их 

«две гадины»… Нормально. И вот теперь, через 30 лет мне пришлось ей 

объяснять, что это 2 години, 2 часа, а не оскорбление” [480]. 

Сучасні новотвори подають у стилі Кісєльова псевдоновини: “У 

Львові банда бандерівців побила палками російських туристів під гаслом: 

«Не я б’ю, верба б’є!»…” [481], як бачимо, відбувається маніпулювання 

свідомістю телеаудиторії і надається хибне трактування відображенню 

обрядовим святковим діям. 

Ідентифікація за фразою, яка нині є загальновідомою (цей сюжет 

анекдоту відомий давно, проте цей приклад якомога яскраво доповнює 

попередній приклад інтернет-тексту): “Народила росіянка, полячка та 

українка. Дітей переплутали. Батьки вирішують що робити. / Українець: - 

Слава Україні! /  Одна дитина випрямилась. /  - Це мій!  /  Пішов. Поляк взяв 

іншого малюка. Росіянин: /  - З чого взяв, що це твій? /  - Коли українець 

крикнув “Слава Україні”, мій посміхнувся, а твій обісрався” [482]. 

Тим часом росіяни, намагаючись віднайти в чужому оці порошинку, 

не помічають збільшення кількості трудових мігрантів, які не є 

представниками титульної нації: “Пока россияне волнуются о судьбе 

русского языка в Украине, самыми распространенными языками в Москве 

становятся таджикский и узбекский” [483]; “В Москве провели 

социологический опрос «Как вы относитесь к приезжим в столице?»: 10 % 

ответили: «Понаприезжают, шагу ступить негде!», 20 %: «Лишь бы вели 

себя нормально». 70 %: «Пускай приезжают в наш красывый сталица! 

Пачиму нэт!?»” [484]. 
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Прикладом відторгнення Чужинності й формування Інакшості (яка 

межує зі Своїм) слугує такий текст: “Я вот, например, Русский и живу в 

Москве, уважаю Украину, уважаю УПА. Ношу шарф УПА, который купил в 

Киеве. Русские, которые пишут в этом треде, вы срете принципиально или 

же действительно такие невежды? Вы были в Украине? Я оттуда 

уезжать не хотел обратно в Москвабад. Там чурок почти нет, чисто и 

красиво. А у нас б***ь... косорылые черные морды и все засрано. Чем вы 

гордитесь-то? Я уважаю братские славянские страны, чту тех, кто 

воевал против совка. Братья украинцы, не думайте что все русские – 

быдло. Есть и нормальные” [506]. Користувач під ніком Nika68 в інтернет-

обговоренні стереотипів про українців пише: “… Мы все владеем хорошо и 

русским и украинским языками, (без всякого акцента), акцент есть только 

у русских говорящих на украинском.... ˂…˃ извините, то, что у Вас 

получится со стереотипами......Все будут дураками, грязными, хитрыми и 

жадными и т.п......, но разве это так? И еще: для украинца, хохол это 

очень обидно... никогда Вы от украинца не услышите обидное для русских 

коцап....!!!!! Было все это неприятно и обидно читать. Итог: стереотип 

не верен” [507]. Наведені приклади доводять використання фольклорних 

шляхів поширення інформації для навіювання необхідних негативних 

настроїв та розпалювання міжетнічної ворожнечі. У традиційних текстах та 

сучасних новотворах етносоціумного спрямування чітко прослідковується 

ідентична проблематика побутування діади Свій-Чужий для взаємин 

українець-росіянин. Та поряд із цим бачимо і спроби налагодження 

фольклорної комунікації, прагнення побудувати міжетнічний полілог, 

пізнати етнічного Чужого.  

У традиційних текстах та сучасних новотворах етносоціумного 

спрямування чітко прослідковується ідентична проблематика побутування 

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

етносів.  

http://forum.ruswiss.ch/user/27724-nika68/
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5.5. Харчовий код у системі етноідентифікації 

 

Культура харчування в різних народів формувалася століттями, 

накопичений досвід передавали від старших поколінь до нащадків. Тому і 

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

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

дотримання певних заборон на час, період або ж кількість певних страв та 

продуктовий набір, що регулюється малозрозумілими табу для іноетнічного 

представника. Проте ці заборони / табу мають багатовікову історію, яка 

вироблялася протягом віків для забезпечення життєдіяльності 

представників народу в природних умовах. Дослідники вказують, що 

система травлення представників кожного етносу краще сприймає саме той 

набір продуктів, який є притаманним для історичної батьківщини цілого 

етносу.  

У народній традиційній культурі харчовому коду надається суттєве 

значення і, відповідно, дотримання або ж недотримання вимог харчового 

коду дозволяє розглядати людину крізь призму Свій-Чужий. На думку 

англійського антрополога М. Дуглас, харчові заборони в різних народів 

допомагають зберегти народ як єдину групу, яка відрізняється від інших 

[287]. Важливу роль у визначенні конфесійного Чужого в народній культурі 

відіграють сюжети, які мають книжне коріння й беруть початок від 

пам’яток апокрифічної літератури. Такі легенди відображали своєрідне 

“поле напруги” в міжконфесійних відносинах, полеміку або конфліктні 

ситуації, а також ілюстрували етіологію заборон. Спроектовані в галузь 

релігійних практик, деякі із цих сюжетів ставали опорною базою для 

мотивування заборон, які сприймались як унаочнені вияви сутності “чужої” 

релігії [70, с. 194].  

Загальновідомо, що в іудаїзмі та ісламі свиня вважається нечистою 

твариною, тому адептам цих релігій уживати свинину суворо заборонено. У 
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цьому зв’язку у фольклорній прозі поширений сюжет про спорідненість 

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

різних версіях існує практично у всіх слов’янських народів (як у 

православних, так і в католиків) і пояснює ті або ті конфесійні особливості 

вказаних віросповідань. При цьому основним зовнішнім показником 

“жидівської віри” (іудаїзму) або “турецької віри” (мусульманства) для 

слов’ян слугує невживання в їжу свинини іудеями та мусульманами (на 

цьому, власне, і базується стереотипне уявлення про спорідненість і навіть 

тотожності цих двох релігій) [70, с. 194]. 

В українській фольклорній традиції також побутує сюжет, який 

трактує спорідненість євреїв зі свинею. Євреї, бажаючи випробувати Христа 

(“переконатися, чи Ісус уміє чудеса творити” [142, с. 103]), заховали під 

корито єврейську жінку з дитиною і попросили його вгадати, що 

знаходиться під коритом: “Коли ти бог, то згани, що тут під коритом?” 

[142, с. 103]; “Ани, ти такий пророк, то вгадай, що ту с-під коритом?” 

[142, с. 216]. Христос відповів: “Свинья с поросятами”. Коли євреї підняли 

корито, замість жінки вони побачили там свиню. Народна герменевтика, 

спираючись на фольклорні тексти, подає таке трактування харчового табу: 

“С тех пор свинью называют жидовской теткой, и жиды не едят свиного 

мяса, как своего тела” [373, с. 53]; або ж: “Від тогда жиди перестали 

свинину їсти, бо гадают, що нинішні свині від тої жидівки походять” [142, 

с. 103]; “Те тому жиди тепер не їдять свинини” [142, с. 216]. Такий сюжет 

про перетворення добре відомий у європейському фольклорі, хіба що окремі 

версії мають більш раціоналізований характер. Наприклад, на території 

Білорусі зафіксовано оповідь селян, що євреї згадують про свиню тоді, коли 

присягають рабину в синагозі [70, с. 195-196], хоча, як відомо, вони не лише 

не вживають свинину, а й не говорять назву цієї тварини, використовуючи 

евфемізми. Попри заборону мусульманам уживати свинину, на території 

немусульманських країн вони її все ж їдять. Табуювання вживання свинини 



335 

 

 

 

представниками єврейського етносу не вписується в рамки сучасного життя, 

тому можна побачити такі продукти харчування, як “Кошерня свинина” 

(випускається під наглядом відділу корату равинського суду), горілка на 

маці кошерна “Еврейский стандарт” та ін. Можна припустити, що це 

типовий маркетинговий хід (у першу чергу спрямований на споживача, який 

має іншу етнорелігійну приналежність). 

Фольклорні записи дають змогу означити вживання свинини як 

етнокатегорію, яка допомагає встановити, хто знаходиться поряд – “свій” чи 

“чужий” (пригадаймо чарівні казки, в Баба Яга, перш ніж допомогти 

героєві, парить його в бані і, найголовніше, годує: вживаючи її їжу, він 

демонструє приналежність до “своїх”). 

На противагу євреям і мусульманам більшість слов’ян-християн 

уживають свинину, оскільки Бог благословив її: “Христос и велел есть 

свинину, но только три раза в год: в Пасху, в Рождество и в Крещение” 

[373, с. 202]. Виняток становлять представники деяких відгалужень у 

християн, зокрема ті, які дотримуються норм Старого Заповіту. Звичайно, 

не можна сказати, що українці (як і всі слов’яни) постійно вживають м’ясо 

свині, та й загалом скоромну їжу. В українській народній традиції існують 

заборони на вживання скоромної їжі, проте це пов’язано не з релігійним 

табуюванням конкретних продуктів, а з періодичним дотриманням посту 

кілька разів на рік (ці періоди чітко визначаються церковним календарем) та 

в деякі дні тижня – понеділок, середу і п’ятницю). Приміром, на 

Слобожанщині вважалося великим гріхом їсти в середу скоромне: “Так 

могут делать только “бусурмане, мухамеды, турки, нехристы, жиды” 

[177, с. 7]. У текстах сучасного фольклору про українців увагу часто 

акцентовано на кулінарній пристрасті до вживання сала; наприклад, ідеться 

про цукерки або солодкі батончики з назвою “Сало в шоколаде”, гасла на 

зразок “Не їси сало?! От падлюка!!!”, демотиватори з написами: “Ні грама 

сала москалям!” тощо. Любов до сала згідно зі стереотипами в українців 
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переважує навіть любов та повагу до батьків: “Лист студента-українця до 

батьків: «Вишліть сала! Здрастуй, мамо!»…”. Або ж анекдот, який 

зображає українця жадібним і негостинним: “У купе поїзду заходить 

українець. А там уже сидить негр. Через деякий час негр дістав банани і 

почав їсти. От українець і говорить: «Шо ти їси? Дай попробувать!». Негр 

відповідає: «Це банан, пригощайся». Ну, українець з’їв банан, через деякий 

час дістав сало і починає їсти. Негр говорит: «Шо ти їси?», українець: 

«Сало», а той: «Дай попробувать…». На що українець відповідає: «Шо 

його пробувать?! Сало як сало!»” [485]. Подеколи кулінарна пристрасть до 

сала межує з відсутністю здорового глузду: “Переезжает хохол через 

границу. Таможенники его спрашивают: / «Ну, дядька, чего везешь? 

Может, наркотики, золото?». / «Золота немае, а що це таке 

“наркотики”?». / «Ну, как бы тебе объяснить – это то, от чего тащатся 

и балдеют». / « А, це. Так от його тут цилый клумок». / «Где? А ну-ка 

посмотрим… Тю, так это ж сало! Какое ж сало наркотик?» / «Може, це и 

не наркотик, але я вид нього балдею…” [486], тобто бачимо гіпертрофоване 

зображення харчового вподобання цілого етносу. 

Інший текст демонструє, звичайно ж, у комічній формі, як 

представник одного етносу, скуштувавши улюблену їжу іншого етносу, та 

“отримав нові здібності” (хоча маємо відображення латерального мислення 

і, відповідно, роль хитрого блазня виконує етнічно Чужий): “В вагоне едут 

еврей и украинец. Достал еврей рыбу, а украинец кусок сала порезал. Еврей 

лизнет рыбку, украинец съест кусок сала. Через некоторое время украинец 

говорит: «Что это ты ешь?», а еврей отвечает: «Это такая рыбка, когда 

ее хотя бы раз лизнешь, то сразу станешь умным!». Вот украинец и 

говорит: «Дай мне кусочек этой рыбки!». На что еврей отвечает: «Дай 

мне кусок сала, а я тебе дам лизнуть рыбки!». Украинцу очень хотелось 

поумнеть и, скрипя сердцем, отдал кусок сала. Еврей дал лизнуть рыбку и 

быстренько съел сало. Через некоторое время украинец говорит: «Слушай, 
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а ведь ты меня надурил!!!», на что еврей ответил: «Как надурил?! Видишь, 

действует: один раз лизнул и сразу как поумнел!!!»” [487]. 

Сучасні фольклорні тексти відображають пристрасть різних народів 

до певних продуктів, за якими одразу можна зрозуміти, про представника 

якого етносу йдеться. Наприклад, за росіянами закріпився стереотип 

любителів горілки, уявлення, що вони можуть її вживати великими 

обсягами і не п’яніти: “Русская семья в представлении американской: 

«Дорогая, я дома!». «Почему так поздно?». «По дороге медведь ногу 

вывихнул – пришлось водкой отпаивать». ˂…˃ «Ладно, иди, сынок, и не 

забудь написать вечером отчет в КГБ! А по пути домой не забудь купить 

водки – она заканчивается». «Дорогая, что-то жарко! Выключи, 

пожалуйста, атомный реактор». «Сейчас водку допью и выключу, а ты 

пока сыграй на балалайке” [488]. Цю категорію маркування етнічності 

намагаються підтримувати й у переписці в одній із соціальних мереж, при 

чому для демонстрації суто “етнічної” характеристики, акцент відбувається 

на рівні списрного напою, що має засвідчити 1) приналежність саме до 

цього етносу, 2) продемонструвати перевагу саме цього етносу: “Максим 

Оуен: Как Американец, я представляю завтрак русского человека так: 

Стол, бутылка водки, черный хлеб, рядом медведь с пулеметом и возле 

дома танк. / Алексей Коронов: Чё за бред? Почему бутылка одна?” 

[Додаток Ч 1].  

Деякий час тому Республіку Білорусь сприймали як “острівець” 

радянщини, країну тоталітарного устрою. Проте введення в сусідній 

Російській Федерації низки заборон, зокрема на деякі продукти, з метою 

оздоровлення нації (як це декларують депутати Держдуми), відразу 

отримало відповідне віддзеркалення у фольклорній свідомості: “Туры 

свободы в Белоруссию: покупка европейской жрачки, курение сигарет на 

глазах милиционеров, сквернословие и доступ к WiFi без паспорта” [489]. 

Щодо білорусів сформувався стереотип про їхню кулінарну пристрасть до 
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картоплі (який отримав відображення в етнонімі «бульбаш»). В 

українському фольклорі ранжування цього кулінарного пріоритету 

білорусів увиразнено поширеним анекдотичним сюжетом про президента 

О. Лукашенка, який по телефону керує перебиранням картоплі 

колгоспниками: «Велика…дрібна…середня…»). На заборону ввозити до 

Росії українську картоплю інтернет миттєво відреагував серією мемів із 

Countryballs: “Россия запретила ввоз украинской картошки. Россия 

запретила импорт картофеля из Украины с понедельника, 16 июня. 

Россельхознадзор ввел запрет на импорт картофеля из Украины, сообщает 

Lenta.ru со ссылкой на Интерфакс. Countryball: Свята бульба! Я же теперь 

обогащусь!” [490] та багато інших жартів, мемів, які мають акцент на 

кулінарному вподобанні картоплі у будь-яких виглядах. 

Останнім часом Китай усе потужніше заявляє про себе на світовій 

арені у багатьох економічних галузях як потужний виробник (“Все, что ни 

делается, все делается в Китае. Все, что ни происходит, происходит в 

Америке. Все, что ни случается, случается в России” [Додаток Ш], “На 

сегодняшний день в мире сложилось устойчивое разделение функций: 

Китай производит товары, Америка печатает деньги, Россия создает 

проблемы” [491]).  Така різновекторна активна діяльність отримала 

фольклорне пояснення з позиції харчового коду: “Евреи и арабы не едят 

свинины. Индусы не едят говядины. Русские не едят лягушек, саранчу и 

летучих мышей. Европейцы почти не едят первое. И только мудрые 

китайцы е***ат все подряд…” [Додаток Щ] та інші інтерпретації харчових 

вподобань та заборон. В умовах глобалізації суворе дотримання харчових 

заборон відійшла на задній план, представники різних етносів куштують їжу 

іноетнічних сусідів. 

Звичайно, більшість релігійних харчових заборон мають суто 

утилітарне підґрунтя. Проте із часом раціональні витоки цих заборон 

загубилися, вони втратили свою прив’язку до буденного життя та отримали 
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релігійне забарвлення, тобто сакральне значення. Дослідження фольклорних 

свідчень про іноетнічні харчові вподобання та заборони – важливий етап у 

процесі вивчення фольклорної картини світу, адже ці знання допоможуть 

краще зрозуміти іноетнічних сусідів і налагоджувати міжетнічний полілог.  
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5.6. Фольклорний когнітивний патерн “Божа воля” в народній 

прозі про долю народів 

 

Традиційна і сучасна фольклорна проза демонструє активне 

побутування етногонічного мотиву. Мотив “Доля народу” вияскравлений у 

народних казках, анекдотах і легендах ХІХ ст. у записах В. Гнатюка (“Як 

Бог роздавав народам долю”, “Доля народів”), Б. Грінченка (“Кому швидше 

їсти хліб”, “Видкіля Литвини взялися”), М. Драгоманова (“Циганська доля”, 

“Походження поляка”), П. Іванова (“Чому циганам не гріх божитися”, 

“Походження хохлів і москалів”), І. Рудченка (“Циган і Юрій”), 

Вл. Маркевича (“Відки взялися цигани?”) та ін. 

Це явище доволі легко пояснити підвищенням інтересу до питання 

міжетнічної взаємодії, міжетнічної комунікації, змін у геополітичній та 

соціальній сферах, впливом міграційних процесів. Тривале співмешкання 

представників різних національностей, національних меншин на одній 

території зумовлює і стимулює прагнення іноетнічних сусідів пізнати іншу 

культуру, дізнатися про її побутову та релігійну складову. На основі 

отриманих відомостей відбувається осмислення та переосмислення 

культури, сприйняття або відторгнення інорідного елементу. Етіологічну 

легенду визначають як прозовий текст про походження явищ природи та 

суспільного життя (термін уведено в науковий вжиток 1963 р.) [206, с. 120-

128]. До етіологічного різновиду легенди належить етногонічний легендний 

мотив – про походження народів, відмінності та характерні ознаки 

представників цих етносів. Звичайно ж, записи українських апокрифічних 

легенд з етногонічним мотивом демонструють народний погляд на 

походження різних етносів, пояснення долі певного народу, власне 

трактування характерних рис зовнішності та специфіку поведінки, яка 

притаманна представникам цього етносу, харчові та релігійні табу тощо. 

Досліджуваний етногонічний мотив є притаманним етіологічним легендам, 
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часто зустрічаються і у казках, анекдотах. М. Качмар вказує на наукову 

цінність українських етіологічних легенд, які поєднали “у собі міфологічне 

бачення чужинця (інородця, іновірця) та пізніші історичні впливи (умови 

співжиття різних етносів)” [206, с. 647].  

Питання, чому різним народам випала різна доля, цікавило людей із 

давніх-давен. Існує чимало досліджень, предметом яких стала проблема 

долі людини як такої, натомість долі цілого народу присвячено незначну їх 

кількість. Деякою мірою це пояснює проблему класифікації текстів 

народної прози на цю тематику. Г. Булашев один із перших виокремив 

тематичну групу “Українські легенди про походження та характеристичні 

особливості деяких народностей”, використавши у своєму дослідженні 

зібрання текстів П. Іванова, В. Іванова, Б. Грінченка та ін. Сучасні 

дослідниці М. Лановик і З. Лановик, трансформувавши наукову 

класифікацію М. Грушевського, виокремлюють відповідну групу текстів у 

масиві космогонічних легенд. На думку авторок, до цієї групи примикають 

етногонічні легенди, в яких подаються народні пояснення різних 

національних історичних подій без апелювання до Біблії. Етнічна спільнота 

набуває типових групових рис, які неможливо звести лише до множини 

особливостей окремих осіб, котрі входять до її складу. Поєднання 

характерних психологічних властивостей, їх неповторний комплекс створює 

своєрідний внутрішній дух певної групи, яким кожна з них відрізняється від 

інших [235, с. 13]. Тому доцільно під час дослідження фольклорної 

репрезентації долі народів послуговуватися ідеєю передвизначеності, згідно 

з якою існує якась особа, яка долею призначена встановлювати те, що має 

обов’язково статися. 

 Дослідження фольклорного трактування долі дає підстави визначити 

такі основні джерела наділення долею: Доля материнська (відповідає ідеї 

природженості, талану), Доля батьківська (ідея випадкового щастя, 

фортуни) та Доля Божа (ідея передвизначеності, рокової Долі). У 
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фольклорних текстах, які стали об’єктом нашого дослідження, головний 

мотив – прихід представників різних етносів до Бога, який і визначає їхню 

долю. Призначення долі одному етнофорові визначає майбутню долю 

всього етносу, що і закріплюється у творах фольклорної прози України, 

окреслюється межами фольклорного когнітивного патерну Божої волі й 

подає відповідне фольклорне трактування у текстах.  

Питання Долі народу вияскравлені в народних казках, анекдотах і 

легендах ХІХ ст. у записах В. Гнатюка (“Як Бог роздавав народам долю”, 

“Доля народів”), Б. Грінченка (“Кому швидше їсти хліб”, “Видкиля 

Лытвыны взялыся”), М. Драгоманова (“Циганська доля”, “Походження 

поляка”), П. Іванова (“Чому циганам не гріх божитися”, “Походження 

хохлів і москалів”), І. Рудченка (“Циган і Юрій”), Вл. Маркевича (“Відки 

взялися цигани?”) та інші. 

Л. Дунаєвська вказує на близькість структури апокрифічної легенди 

до новелістичної казки та історичної легенди. Міфологізм проявляється в 

наявності міфологічного колективу (Бог, апостоли Петро і Павло, святі 

Миколай, Юрій тощо). У гумористичній казці вони часто потрапляють у 

кумедні ситуації, у легенді ж вони виконують Божу волю [167, с. 64-65]. У 

текстах етносоціумного спрямування з етногонічним мотивом вони є 

своєрідним підтвердженням передвизначеності Богом долі народу.  

Сучасні етнопсихологи встановили, що, з одного боку, кожен індивід 

вважає себе членом етносу, а з другого – сам етнос як велика група 

особистостей набуває певних соціально-психологічних рис і характерних 

форм поведінки [279, с. 286]. Прихід представника етносу до Бога визначає 

призначення долі цілому народові, саме тому до Всевишнього приходить 

один представник від кожного народу. Єврей у Бога попросив щастя, 

роботи, проте їх уже розібрали інші, і “дав му Господь зо готівку, жеби собі 

купив фіглі: шваблики, ігли, всілякі папірчики, всіляку фарбу, пантлінчата і 

ножи, жеби ходив по валалі помежи хлопів і помежи жони, оби їх чаловав, 
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а з нима фігльовав” [142, с. 19], “і так тепер жиди з-зат фіглі живуть” 

[142, с. 19]. Таке трактування долі єврейського народу підтверджується 

науковцями ХІХ ст. Зокрема, Е. Іоффе говорить про важкий талан 

єврейського народу: відсутність власної території, втрата державності, 

розпорошення по світі, відсутність національного життя та інші труднощі – 

усе це не зломило духу єврейського народу. На думку дослідника, 

призначення єврейського народу бути розпорошеним – це не біда й не кара 

Божа, а навпаки – служіння Богові [189]. 

За українськими повір’ями та легендами пристрасть до брехні доволі 

сильно розвинена у представників соціальної групи – солдатів – та 

представників етнічної групи – циганів і росіян. Існувала думка, що 

самолюбство і честь змушують військового дотримуватися висловленої 

брехні, не відступати від сказаного, навіть якщо це загрожувало смертю. 

Проте любов до грошей, прагнення мати зиск виявляється сильнішим і 

самолюбства, і честі, тому тільки гроші у змозі змусити зізнатися у брехні. 

Українці пояснюють схильність циганів до брехні тим, що їм дозволив сам 

Бог [179, с. 87]. А. Налчаджян досліджує за допомогою яких механізмів, 

наприклад, самі цигани дають тлумачення власному злодійству і створюють 

про себе позитивний автостереотип “месника”. На його думку, це 

відбувається за допомогою двох захисних механізмів: проекції і 

раціоналізації. Також використовується у цьому процесі стереотипізації 

також і механізм інтроекції – своєрідної проекції на себе певних рис і 

мотивів. Ці захисні процеси є неминучими, оскільки мотивація 

стереотипізації є захисною: цигани фрустровані, їх вважають крадіями, і 

вони знають, що порушують закон і мораль країни, тому мають мотив 

психологічного самозахисту. У таких випадках захисні процеси 

породжують автостереотипи, які як результати процесів психічного 

самозахисту можуть використовуватися у готовому вигляді у наступних 

подібних ситуаціях [279, с. 237]. На думку І. Франка, перетворення 
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апокрифічних легенд на гумористичні перекази та анекдоти – типове явище 

фольклору [359, с. 329]. Наприклад, у ХІХ ст. на Слобожанщині зафіксовано 

оповідь, у якій простежуються відголоски класичної старовини з домішками 

апокрифічних легенд. Вона розповідає про вихід Мойсея та євреїв з Єгипту 

та їх перехід через Чормне море (Чормним морем називають водойму, води 

якої розійшлися і пропустили Мойсея та єврейський народ, щоб ті втекли 

від переслідувачів): “Когда войско Фараона потонуло в Чермном море, все 

утонувшие обратились, мужчины – в водяных, а женщины и дети – в 

русалок, и партиями разбрелись по морю и по рекам” [142, с. 68]. 

Слобожанський текст підтверджує уявлення про зв’язок іноетнічних 

представників із нечистою силою, зокрема пояснює походження водяників і 

русалок від єгиптян. Проте досліджуваний текст демонструє не етногенез 

від нечистої сили, а навпаки – демогенез від інородців. 

Ставлення до циганів з боку представників українського етносу 

фольклорна традиція пояснює так: “А то ж як не дать: я не дам, другий не 

дасть, третій, як же йому жить у Бога, де він візьме? Аже ж йому з 

голоду, значить, треба пропасти; на те він циган – такий уже його хліб” 

[142, с. 69]. За висновками О. Бараннікова, циганські ватажки вважають 

себе нащадками єгиптян. “Серед селянства такий погляд поширюється через 

те, що майже всі цигани і тепер вважають себе за єгиптян. У моїх 

мандрівках для дослідження циган багато разів доводилося чути, як цигани 

дуже пишаються тим, що вони – єгиптяни” [65, с. 1]. Зафіксований 

Вл. Маркевичем фольклорний текст демонструє, що Бог, апостол Петро та 

апостол Павло дійшли аж “до великого краю за горами, за морями, до 

самого Ягипту” [142, с. 103]. Одного з місцевих помічників, який украв 

зароблені ними гроші й не зміг оживити царівну, Бог “випросив від смерті, 

але зробив єго циганом” [142, с. 105]. А схильність до злодійства та 

крадіжок отримала в народі таке пояснення: “Значить, циган при Богові 

начав мотилижничати, потому-то вони і тепер такі мотоличі і вори” 



345 

 

 

 

[142, с. 100]. Коли народам роздавали долі, циган прийшов останнім: “но 

циганин-сигінятко не постиг, бо вже Бо[г] долю роздав, яку мав. – Но, – 

кажи циганин, – то-то би лем бити. / Но, циганин ы ннесь б’э клепачом 

все” [142, с. 19].  

На Слобожанщині зафіксовано текст, в якому долю призначає не сам 

Бог, а його постійний супутник у земних мандрах святий Петро. Саме його 

воля вирішила долю двох етносів: “Цьому чоловікові бути хохлом-

хліборобом: він вік буде хліб робити. <…>А цьому чоловікові бути 

москалем, і він буде лапті плисти і в лаптях ходити” [142, с. 102]. Тобто 

маємо певну трансформацію у процесі наділення народів долею, проте це 

відбувається з відома й дозволу Бога: “Роби з ним, шо тобі угодно” [142, с. 

102]. На апостола Петра як на улюбленого й шанованого українцями 

святого у фольклорній традиції покладено обов’язок створення цього 

народу. У легенді “Походження хохлів і москалів” українця зробив апостол 

Петро з тіста, а росіянина – апостол Павло з рудої глини. Готового українця 

вхопив собака, то апостол Петро “як розженеця сразу, як ухвате собаку за 

хвіст, а та собака як попре по полях на Україну. Петро як учисте її 

палюгою по ребрах, а вона як плигне через яр – та й став там хохлацький 

хуторок. Тут Петро і остався, а собака заховався у лободу і образовав там 

цілу слободу. С тих пор стали хохли жити по хуторах та по слободах” 

[142, с. 102]. За дослідженнями Г. Булашева, у литвинів є подібний мотив 

створення людини, проте в ньому відмінність у походженні має 

внутрішньоетнічну диференціацію: акцентована увага на соціальній 

стратифікації суспільства (людина, зліплена Богом із глини, – це литвин, а 

людина, зліплена чортом із пшеничного тіста, яка до того ж побувала у 

шлунку собаки, – це литвини-бояри, багатії [86, с. 154]), а отже, 

спостерігається внутрішньоетнічна діада “свій-інакший”: литвини-бояри – 

етнічно “свої”, проте литвини (людиська) маркують їх як “інакших”, 

відмінних від них самих. Мотив створення людини з тіста й подальшого 
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поїдання її собакою наявний і в тексті про проходження поляка “Де поляк? 

Собака ззіла. Пішов Господь та на мосту і догнав, як ухвате її за вуха, як 

ударе об міст, вискочив пан Мостовицкий, як ударе об землю – пан 

Земковецький” [142, с. 70]. У записах Б. Грінченка є текст “Видкиля 

Лытвыны взялыся”, в якому етнос також створений із тіста: апостол Петро 

із пшеничної муки “та й злипыв галушку, а с тыейи галушкы зробыв 

чоловика и настромыв його на тын, на колок, сохнуты” [142, с. 122]. У 

ППС опис сюжету -777**=К 777 подає виготовлення Богом панів з 

пшеничного тіста, а мужиків – з глини, тобто “походження” з хліба можна 

трактувати як вищість походження, так би мовити, елітарність, близькість за 

походженням до Ісуса (пригадаймо, що хліб є символом життя, у 

християнстві в обряді причастя хліб і вино означають психофізичне начало 

людини). 

Цікавим є не лише ототожнення представника іншого етносу з 

нечистою силою, а й взагалі думка про походження інородця від нечистої 

сили або ж його створення чортом, що є залишками давніх уявлень про 

небезпечність іноетнічного представника, про його зв’язок з нечистою 

силою “Разъ захотыв чорт сотворыты подобного соби. Взявъ вин накидав 

в котелъ, въ смолу разного зилля и ставъ варыты. ˂…˃ Варывъ – варывъ – 

попробовавъ – и выйшовъ ляхъ. «Ще недоваривъ» - каже чортъ и зновъ 

ставъ варыты. Варывъ – варывъ – зновъ попробовавъ – и выйшовъ нимецъ. 

«Ще чуточку не доваривъ»  – почавъ знову варыты. Зновъ попробовавъ – 

выйшовъ татаринъ. Отъ-отъ ище капельку – и буде якъ разъ подибный на 

мене – и давай дали варыты. Нарешти попробовавъ ще разъ, – вже 

остатній – выйшовъ жидъ. «Переваривъ»  – крыкнувъ чортъ; це вже 

выйшовъ хитрійшый и мудрійшый од мене, – вже передавъ” [72, с. 325-326]. 

Фольклорист вказує, що в інших варіантах перевареними виявляються 

“німець”, а “жид” трохи недовареним, тобто, на побутування цього тексту 

та персонажний склад і, відповідно, більшу симпатію до представника 
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певного етносу та при відображенні його у фольклорному тексті має вплив 

регіональний аспект та рішення оповідача-ретранслятора.  

Сучасні інтернет-меми подають трактування недоброзичливого 

характеру теперішніх росіян, їх зверхність по відношенню до представників 

інших народів і, відповідно, можна побачити ставлення представників цих 

народів: “Винить кацапов нет причины: в том их беда, а не вина, Богу не 

хватило глины, и он слепил их из говна” [Додаток Ш 1]. Цей текст 

демонструє продовження фольклорної традиції пояснення специфічних 

характерних рис представника іншого етносу або ж і внутрішньоетнічну 

Чужинність. Також, бачимо традиційний мотив створення одного етносу – з 

глини, проте інший на підставі реальних подій трансформувався та отримав 

інше навантаження. Прикладом демонстрації внутнішньоетнічної 

Чужинності може, на наш погляд слугувати такий інтернет-мем, в основі 

якого лежить той самий мотив сворення людини Богом: “В начале сотворил 

Бог серое небо и Марсово поле. И населил Бог Питер питерцами, и сказал 

им плодиться и размножаться и наполнять Питер. А финны и москвичи 

произошли от обезьяны” [Додаток Щ 1]. У цьому тексті маємо трактування 

внутрішньоетнічної Інакшості, відчудження від іноетнічних сусідів.   

Цікаво, що в умовах сьогодення спостерігається внутрішньоетнічна 

Інакшість навіть на рівні міста як локусу. Наприклад, “Москва это короче 

город гномов: у нас любят бабки, много денег, везде бородачи и крутые 

подземные дворцы-метро. Питер – это эльфы: какие-то полупокеры с 

зашкаливающим самомнением, тонкой чувственной натурой и локальным 

патриотизмом. Остальная Россия населена орками” [492]. Орки (істоти з 

давніх західноєвропейських казок) за допомогою сучасної масової культури 

є популярними у творах жанру фентезі (книги, фільми, ігри тощо), дехто й 

взагалі трактує їх як істоти вигаданої раси. В сучасних умовах орк отримує 

значення етноніму та фіксується у фольклорних новотворах (наприклад, 

такий: “Сидимо з подругою в кінотеатрі, дивимось третього Хоббіта. І 
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тут епічний український переклад: “Орки хочуть захопити Схід!” / Голос з 

задніх рядів повний відчаю: “Бля, і в них та ж сама ху@ня...” [493] тощо). 

Дослідження засвідчують, що у процесі формування будь-якої групи 

людей, котра зберігає своє існування протягом деякого періоду, на тлі 

досить частої взаємодії її членів у ній виникають загальні явища, сукупність 

яких образно можна назвати груповою психікою [279, с. 7]. Водночас 

фольклорна характеристика представників “різних національностей свідчать 

про глибоку народну спостережливість і, попри всю свою стислість, 

виблискують мальовничою яскравістю барв, іскристим гумором <…> 

Характеристики різних народностей позбавлені будь-якої упередженості. Не 

жаліє український народ і себе в цих легендах, а іноді навіть згущує барви, 

вказуючи на різні недоліки” [86, с. 146]. Л. Шурко виділив такі наукові 

концепції, які розглядають поняття простору і  часу як фундаментальні 

категорії культури: 1) філософський аналіз проблематики – ґрунтується на 

фізичній картині світу і проявляється у найзагальніших властивостях 

матерії; 2) соціологічні концепції – будь-який простір – це простір 

суспільства і для суспільства; 3) літературознавчі концепції орієнтовані на 

визначення мистецької цінності простору і часу у структурі художнього 

твору як наратива та поетично-образної системи. Розрізняють моделі 

“реального” та ”вигаданого” художніх просторів, “статичних” та 

”динамічних” топосів; “глобальних”, “широких” та “вузьких” локусів, які 

здатні створювати середовище для динаміки сюжетних ліній, що у 

поєднанні з параметрами художнього часу розкривають внутрішній світ і 

зовнішні вчинки персонажів; 4) лінгвістичні просторово-часові концепції 

для розгляду граматичних ознак просторово-часових позначень у мовній 

картині світу, для аналізу граматичних категорій та граматичних класів на 

вербального позначення та розмежування; 5) фольклорно-етнографічні та 

культурологічні концепції просторово-часової організації землі і соціуму – 

через набір бінарних опозицій формується т. зв. “локально-темпоральний 
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словник” певної етнічної культури, до його складу входять географічні 

назви, елементи ландшафту, елементи простору, які пов’язуються з 

культурною діяльністю людини та елементами часової організації [386, с. 4-

5].  Художня творчість, акумулюючи в собі всі сфери життя, поєднуючи 

минуле і сучасне й зазираючи в майбутнє, створює певний універсум 

людського й народного буття, де безкінечна численність явищ, глибинних і 

видимих, виштовхує на поверхню щось добре знайоме, яке вже було раніше, 

але разом з тим неочікувано нове [98]. Зокрема, творчості Т. Шевченка 

притаманна інтерпретація глибинних смислів народного світогляду, його 

спадщина демонструє результати творчого осмислення етнічних символів, 

які мають вагоме значення як для української нації, так і для інших етносів. 

У світоглядній системі українського народу зафіксовано уявлення, згідно з 

яким доля народу – це Боже рішення, Божа воля, що дає підстави 

виокремлювати фольклорний когнітивний патерн “Божої волі” у фольклорі. 

Водночас український народ не відкидає віри в Долю-випадок. За 

висновками фольклористів, випадок не можна передбачити за жодних 

обставин. Навіть якщо його визначено наперед, він запланований Долею, то 

в цю частину Долі жоден смертний не може зазирнути [181, с. 362]. Проте 

ця царина і складає найбільше зацікавлення людини. Наприклад, яскравим 

прикладом авторським кодуванням фольклорних цінностей є творчий 

доробок Т. Шевченка – важливе джерело дослідження ретрансляції за 

історичною вертикаллю фольклору, закодованого в етнічних символах, для 

вироблення засобів самозахисту й самозбереження етносу, його історії та 

культури. Його творчість пронизана загальнолюдськими, національно-

культурними (етнонаціональними й інонаціональними) та індивідуальними 

символами. На думку В. Погребенника, “специфіка творчості Т. Шевченка 

виявляється у мистецькому осмисленні контактів держав і етносів, часто 

конфліктних стосунків, у ствердженні української національної тожсамості 

та будуванні порозуміння між народами і традиціями” [307, с. 64]. У вірші 
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Т.Шевченка “У Бога за дверми лежала сокира” простежується фольклорний 

мотив долі народу. Цей твір перегукується з текстами української народної 

прози, в яких ідеться про Долю цілого етносу, якою його наділив Бог. Проте 

у вірші Т. Шевченка наявний і вплив “власної волі”: мотив Божої кари за 

крадіжку сокири. Цікавий в аспекті символізму предмет крадіжки: з одного 

боку, сокира – це символ влади, виправлення помилок, принесення жертви, 

допомоги (відповідно, у Бога за дверима зберігається божественний символ 

влади); із другого боку, історично за сокирою закріпився символ 

бунтарства, боротьби за кращу долю [150]. Якщо говорити про одну з 

універсальних світових космогонічних моделей – образ світового Древа, то 

Шевченкові слова відображають руйнацію цілісної структури: “Та й потяг 

по дрóва /  В зелену діброву; / Деревину вибравши, та й цюк!” [381, с. 390] . 

Таке свавілля зумовило сумні наслідки, що і залишилося у свідомості та 

поезії визначного поета: “Пустиня циганом чорніла: /  Де город був або село 

– /  І головня уже не тліла, /   І попіл вітром рознесло, /  Билини навіть не 

осталось” [381, с. 390]. Цей мотив нищення дерева перегукується з 

сучасними реаліями і ця проблема є актуальною й сьогодні. Нехай в умовах 

сьогодення нищення лісу, бездумне вирубування дерев, на перший погляд, є 

суто прагматичним і буденним, проте має глибоке значення – прагнучі 

збагачення, люди забувають про духовне, про вічне, найголовніше, псують і 

нищать українську землю. Національні символи неминуче впливають на 

формування національного характеру, тобто належать до постійних 

чинників етногенезу, функціонують на рівні підсвідомості у представників 

етносу. 

Отже, народна герменевтика подає трактування долі народу як 

Божого рішення, Божої волі, тобто передвизначеності, що дає підстави 

говорити про фольклорний когнітивний патерн Божої волі у народній прозі 

про міжетнічну взаємодію. Досліджувані тексти демонструють пояснення 

“важкої” або ж “легкої” долі цілому народові вибором та прихильністю та 
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поблажливістю Вищих сил. Так само, як й етногненез фольклорна традиція 

трактує з власної позиції, керуючись не лише культурно-історичними 

фактами, а й суто побутовими реаліями, специфікою побудови та 

функціонування міжетнічного полілогу між конкретними представниками 

різних етносів, сприйняття або ж відторгнення інокультурних фольклорних 

компонентів на буденному, прозаїчному рівні. 

Досліджуючи фольклорний когнітивний патерн Божої волі ми не 

можемо оминути  питання народного погляду на українську землю та 

трактування цього феномену у фольклорній прозі України. Академічний 

“Словник української мови” подає такі дефініції до слова земля: “1. Третя 

по порядку відСонця велика планета, яка обертається навколо своєї осі і 

навколо Сонця. // Місце життя і діяльності людини. 2. Верхній шар земної 

кори / земляна поверхня, площина, по якій ходять. 3. Речовина темно-

бурого кольору, що входить до складу земної кори. 4. Суша (на відміну від 

водяного простору). 5. Ґрунт, який обробляється і використовується для 

вирощування рослин. 6. Країна, край, держава” [332, с. 557]. Проте 

фольклорна традиція подає уявлення про землю, що тісно пов’язані з 

поняттям свого роду, Батьківщини. Трактування категорії українська земля з 

позиції фольклорного когнітивного патерну Божої волі і є результатом 

Божого рішення. В. Маслова вказує, що категорія простору 

характеризується протяжністю світу, його зв’язністю, безперервністю, 

структурністю, тривимірністю (багатовимірністю)  і т.д. Як найважливіша 

форма світу і життя у ньому людини, простір багато представлено у мові, 

свідомості, культурі, міфології мовної особистості [263, с. 87-88]. Тому, 

компонент українська земля має значення: Богом дана територія; 

Батьківщина; локус, комфортний для здійснення життєдіяльності етнофора 

тощо. Наприклад, народна традиція дає власне трактування поєднання та 

взаємозв’язку етноприв’язки та долі народу. Зокрема. українцеві (русинові) 

дісталася нелегка доля, для забезпечення життєдіяльності доводиться важко 
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працювати, оброблюючи землю та живучи з землеробства: “Та ти будеш з-

за роботи жити, русине” [142, с. 19]; “Одвів го у руський край, де пудла 

земля, що все треба робити, кидь хоче жити” [142, с. 19]. Досліджуючи 

угорських русинів, Ю. Жаткевич вказує на неоднорідність цієї групи, яка 

має відмінності у мовленні та у звичаях. Навіть на рівні цієї групи чітко 

прослідковується опозиція Свій-Чужий: “Жителї північної і середної полоси 

не дуже симпатизують з собою, бо уважають себе з осібна за дуже мудрих, а 

сусїдів за дуже дурних” [170]. Це є типовим прикладом 

внутрішньоетнічного етноцентризму та демонстрації внутрішньоетнічної 

діади Свій-Інакший (або ж Свій Чужий). Появу такого явища можна 

пояснити внутрішньоетнічними та зовнішньоетнічними міграційними 

процесами, зокрема, в умовах локусу міста відбувається змішування 

різноетнічних та різнорелігійних звичок, світосприйняття, світобачення, 

уявлень тощо.  

У народній свідомості закріпилося сприйняття і відповідне 

відображення у фольклорній прозі образу пана як щасливчика, людині, якій 

усе дається легко. Наприклад, уУ фольклорній традиції Кальвіном 

номіновано представника українського панства, який, уподібнюючись 

панам-шляхтичам, приймав католицтво. Тож, відповідно, Бог наділив його 

таким таланом: “Поведу тя, Кальвіне, на добру землю; принесе ти вода 

риби, усе будеш їсти риби, м'ясо і кочанину” [142, с. 18].  

Як уже розглядалося, ППС -777**=К777 панів Бог створив з 

пшеничного (тобто, білого і дорогого) тіста, так само, важливу роль відіграв 

собака, який з’їв пшеничного чоловічка-пана. Апостол, розгнівавшись, 

почав вибивати людей із тварини, примовляючи: “И, Господы! Буде йим 

мисто и понад Десною и за Десною” [142, с. 122] – визначаються і 

наділяються багаті землі, які мають доступ до прісної води, тобто – 

забезпечується природними ресурсами і водоймами для нормальної 

життєдіяльності. 
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У сучасному фольклорі питання розподілу долі та території для 

етносів також є актуальним і важливим. Так само у свідомості українців 

закріплено сприйняття, що рідна українська земля наділена Богом. При 

чому побіжно вказується і на певну “несправедливість” по відношенню до 

українців, яка, проте, компенсується гарною і багатою землею (на 

противагу, можемо пригадати землі Ізраїлю, які є малопридатними для 

землеробства й малозабезпеченими водними ресурсами. Хоча, так само 

межують з давніми супротивниками): “Українська земля – найлучша і сама 

родюча. Нам, українцям, повезло, що ми маємо такий скарб. / Коли Бог 

роздавав народам землю, то забув про українців. Вони прийшли до нього і 

кажуть: “Боже, як же ж так, Ти забув про нас?”. Бог подумав і дав нам 

землю, яку залишив для себе – найкращу і найродючішу! / Тому у нас, в 

Україні, такі гарні врожаї і земля, яку даже німці вивозили вагонами в 

Германію!” [503]. Тобто, на цьому прикладі бачимо насильницьке 

захоплення землі і, відповідно, сприймається як захоплення Чужим 

уособлення Матері. 

Земля є однією з основних стихій (поряд з водою, вогнем і повітрям); 

центральною частиною Всесвіту (небо – земля – потойбіччя); символ 

жіночого начала. Символи етногенезу тісно пов’язані з певними 

територіями: деякі гори, річки, озера та інші природні об’єкти отримують в 

уявленні народу духовну сутність, одухотворюються і з часом стають 

символами. У процесі символізації географічних об’єктів відбуваються 

цікаві психічні процеси: образи цих об’єктів підсвідомо пов’язуються з 

деякими архетипами, що й формує національні символи з глибоким 

психологічним змістом [279, с. 145]. Етнічні символи географічного 

походження містять у собі відомості про давнє життя народу, його досвід 

співжиття з іншими етносами. У цьому аспекті найвагомішим символом для 

Т. Шевченка є Україна. У його творчій рецепції образ України спирається 

на фольклорно-пісенну систему з усталеними етнічними просторовими 
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реаліями (Дніпро, пороги, степ, могили, буйний вітер та ін.). Варто 

зазначити, що Т. Шевченко добре знав пісні про Україну – як поширені в 

усній традиції, так і вміщені в тогочасних збірниках українського 

фольклору: “Привітай же, моя ненько, / Моя Україно, / Моїх діток 

нерозумних, /  Як свою дитину” [381, с. 51].  

Сучасні новотвори про українську землю з фольклорним патерном 

Божої волі також містять і мотив вибору, впливу власного бажання і 

прагнення представників певного етносу: “Покликав Господь Бог француза, 

американця й українця до себе й каже: / - Ось вам по коню скачіть й 

можете набрати собі стільки землі, скільки захочите. Коли зупинетесь то 

буде ваша межа. / Сів на коня француз, не поспішаючи їде, побачив 

красивий краєвид, зупинився. Міркує – там поставлю будинок, там розіб’ю 

виноградник, мені вистачить. / Сів на коня американець, скакав пів-дня. 

Зупинився. Думає – там буде моє ранчо, ту землю здам в аренду, а ту 

продам. / Заліз на коня українець. Скакав три дні, загнав коня. Побіг. біг, ще 

один день. Впав, повзе. Знемагаючи, знімає шапку, кидає поперед себе й 

каже: / - А то буде, під помідори… ” [494]. 

Розподіл і закріплення території за кожним етносом, а також і 

сприйняття розмірів локусу, визначеного для забезпечення комфортного 

життя людини-етнофору має комічне відображення у фольклорі: “Сказав 

Бог одного разу англійцеві, французові і українцеві, що дасть їм стільки 

землі, скільки вони зможуть пройти або проїхати. / Проїхав на коняці 

англієць 1 кілометр. / Француз – 2 кілометри. / Українець їхав-їхав на коневі 

поки той не здох. Кинув коня, побіг. Закінчилися сили – вже ледве-ледве 

повзе. Зняв капелюха, кинув його і каже: / - А оце буде на помідорчики [495]. 

У фольклорних текстах кінця ХІХ ст. зафіксовано текст “Кубань – 

золоте дно”, яке містить бачення про багаті українські землі і, відповідно, 

причину прагнення московитів приїхати у цей край: “Наслу́хались росій́ські 

Москалі́, що на Куба́ні золоте́ дно: гро́ші – хоч лопа́тою гриби́, іх, мов, там 
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і ку́ри ни клюю́ть. Заману́лось їм розбагаті́ти. Пішли́ вони́ на Куба́нь, і 

ті́льки що пириступи́ли гряни́цю Куба́нської о́бласти, коли-се́ – лижи́ть 

сторубльо́ва бома́жка. Оди́н Моска́ль за́раз же хоті́в її підня́ть, а дру́гий 

до йо́го кричи́ть: “Незама́й! Пусть лєжі́т! Нє сто́їт рук мара́ть – із-за 

такіх́ пусьтяко́в нагіна́тса: да́льше пайдьо́м – бо́льше найдьо́м!”. Поки́нули 

вони́ ту бома́жку, і пішли́ да́лі. Іду́ть вони́ та йду́ть, ідуть та йду́ть. Іду́ть 

вони де́нь – нима́ нічо́го, ідуть дру́гий – нима́, тре́тій, читве́ртий – нима́ 

тобі́ ни гриця́! Харчі́в у їх ни було́, припада́ заробля́ть гро́ші по лю́дях. 

Пороби́лись вони́ там скі́льки – ни со́лоно здало́сь їм. От той, що ни вилі́в 

брать сторубльо́вки і ка́же това́ришеві: “Ні, ма́буть, ході́м, бра́те, 

ві́зьмем оту́ бома́жку!” І пішли́ вони́. Коли до то́го мі́ста – а бума́жку вже 

кат спік” [370, с. 27]. Подібне пояснення маємо і в сучасних умовах, що 

зумовило військову агресію Росії по відношенню до України, захоплення 

територій та руйнування монументальних споруд й розкрадання державного 

та приватного майна. 

Фольклорний текст, який подає пояснення деяких стереотипів, 

закріплених за представниками певних народів: “Урок в українській школі. 

Вчителька питає дітей: / - А яка така нація найбільше любить гроші, 

золото, банки? / - Жиди! / - А яка така нація за пляшку горілки будь-яку 

роботу зробить? / - Москалі! / - А яка така нація за гріш батечка, мамочку 

продасть? / Тривале мовчання, потім голос із задньої парти: / - Зате як 

співаємо!!! [496]. Проте маємо також й інший варіант, в якому маємо іншу 

фразу: “- А яка така нація за землю батька вб’є?” гіпертрофовано й 

уразливо жорстоко подає трактування та пояснення любові українців до 

української землі.  

Отже,  в свідомості українців закріплено фольклорний когнітивний 

патерн Божої волі, що подає трактування та тлумачення ставлення до 

концепту землі і любов до української землі, уведення цього образу до 

фольклорних творів.   
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Висновки до розділу 5 

 

До процесу декодування, з’ясування та осмислення глибинних 

смислів, дослідження закодованої у вигляді архетипів, символів, концептів, 

патернів долучаються науковці з галузі фольклористики, семіотики, 

лінгвофольклористики, лінгвістики, психології та ін.  

Питання дослідження інтерпретації, тлумачення вербалізований або 

візуалізований результат ментальної діяльності людини належить 

герменевтиці. Дослідники вирізняють філософську, філологічну, 

лінгвістичну психоаналітичну, фольклорну герменевтики. Проведений 

аналіз фольклорного матеріалу як результату ментальної діяльності людини 

та аналіз результатів фольклористичних досліджень дозволяють говорити 

про окремий напрям – народну герменевтику. Народна герменевтика тісно 

пов’язана з когнітивним процесом, містить результати пізнання та освоєння 

буття.  

Питання наукового дослідження народної герменевтики належить до 

малодосліджених, проте дискусія щодо визначення та трактування назви 

уже відбувається у наукових колах. Зокрема, використовується номінування 

“життєва герменевтика” (М. Бахтін), фольклорна або морософська 

герменевтика, герменевтика по-російськи (В. Айрапетян), народна 

герменевтика (С. Нікітіна) тощо.  

Ми обстоюємо думку про диференціацію понять «фольклорна 

герменевтика» (тлумачення фольклорних утворів із позиції 

фольклористики) і «народна герменевтика» (тлумачення фольклору як 

знакової системи, яке ґрунтується на світогляді, досвіді попередніх поколінь 

і сучасних знаннях), оскільки наукове трактування буденних і сакральних 

речей і подій дещо відрізняється від народного. Народну герменевтику 

визначаємо як спосіб тлумачення природних, фізичних, буттєвих явищ і 
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процесів; фольклорну – як метод декодування семантики фольклорного 

тексту та пізнання прагматики його функціонального призначення.  

Інтерпретація фольклорних явищ у фольклорній та народній 

герменевтиці має характерні відмінності та своєрідну специфіку від 

інтерпретації в усіх інших герменевтиках. Для трактування та інтерпретації 

явищ фольклорного процесу треба знати глибинні фольклорні значення, 

етнічні коди, символи, патерни тощо, оскільки народ подавав власне 

трактування явищ, подій всесвіту, народні світогляд і світосприйняття, 

тлумачення життєвих подій людини тощо. Також варто розмежовувати 

фольклорну і народну герменевтики, оскільки фольклорна герменевтика є 

суто науковим тлумаченням та трактуванням явищ фольклорної традиції.   

Народна герменевтика представлена різновидовими і різножанровими 

текстами, навіть за умови вільного трактування або ж тлумачення якогось 

явища важливим є посилання на авторитетне з народної точки зору 

джерело. 

Подаючи власне трактування речей, інтерпретування подій народ 

стимулював процес “кодування” або ж “розкодування” етноважливої 

інформації. Прикладами народного трактування є народні уявлення про 

походження флори та фауни, сімейного устрою, віку людини та інших 

аспектів життєдіяльності людини.  

Найбільший інтерес становить різні аспекти життя іноетнічного 

сусіда, зокрема, сакральні питання, переважно релігія, побутові та харчові 

табу або уподобання, сімейний устрій тощо. Ці теми завжди привертали 

увагу, що в подальшому зумовлювало власне трактування дивного та 

незвичного. Жанри фольклорної прози України подають трактування 

інорідного елементу з позиції власних світоглядних позицій, пропущений 

крізь призму власну культуру. В аспекті нашого дослідження за приклади 

народного тлумачення міжетнічної взаємодії правлять тексти фольклорної 

прози про походження народів (етногонічний легендний мотив, який 
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присутній не лише у текстах апокрифічних легенд), Долю народів, 

антропологічні відмінності представників різних етносів, сприйняття 

іноетнічної жінки, специфіки національної кухні, характерні риси побуту 

та ін. Виявлений у текстах народної прози України фольклорний 

когнітивний патерн Божої волі подає розуміння, сприйняття та пояснення 

наділення представникам певного етносу схильності до якогось виду 

діяльності (і відповідного успіху у справах), територія у значенні 

Батьківщини є рішенням Бога.  

До головних компонентів іноетнічного життя, які становлять інтерес 

та отримують власне трактування у творах народної прози України, можна 

виділити такі: іноетнічна жінка, сімейний устрій, мова і мовлення, 

харчування, релігія, професійне вподобання, Доля народу, походження 

народів, характерні ознаки у зовнішності та у поведінці.  

Наприклад, окрему велику групу становлять тексти етноконфесійного 

спрямування, демонстрацію профанації “чужим” Богом або культовим 

служителем і викриття його фальсифікацій при демонстрації “чуда”.  

До основних функцій етнічної культури належить психологічний 

захист свого етнофору від негативного впливу іноетнічної культури, що 

сприяє формуванню етноцентризму. Проте етноцентризм не варто 

розглядати лише як позитивний чи лише як негативний прояв психологічної 

діяльності, оскільки іноді він виконує об’єднавчу роль, функцію підтримки 

позитивної етнічної ідентичності. 

У фольклорній прозі закріплено відображення представників Чужого 

етносу як дивних, недолугих та незрозумілих істот, вони потрапляють у 

безглузді ситуації завдяки своїм нелогічним діям. Подібні когнітивні 

антипатерни, в яких діють інородці, ретранслятор (оповідач) висміює 

етнічного Чужого та подає членам Свого етносу приклад, як не треба 

чинити. 
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Культура харчування в різних народів формувалася століттями, 

накопичений досвід передавали від старших поколінь до нащадків. Тому і 

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

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

Дослідження фольклорних свідчень про іноетнічні харчові вподобання та 

заборони – важливий етап у процесі вивчення фольклорної картини світу, 

адже ці знання допоможуть краще зрозуміти іноетнічних сусідів і 

толерантно сприймати відмінності в їх культурі та побуті, типі 

світосприйняття.  

Встановлено, що народна герменевтика подає трактування долі 

народу як Божого рішення, Божої волі, що дає підстави говорити про 

фольклорний когнітивний патерн “Божої волі”.  

Тексти фольклорної прози демонструють народне пояснення “важкої” 

або ж “легкої” долі цілому народові вибором Вищих сил, прихильністю та 

поблажливістю Бога до представника певного етносу. Так само, як й 

етногненез фольклорна традиція трактує з власної позиції, керуючись не 

лише культурно-історичними фактами, а й суто побутовими реаліями, 

специфікою побудови та функціонування міжетнічного полілогу між 

конкретними представниками різних етносів, сприйняття або ж 

відторгнення інокультурних компонентів на буденному, прозаїчному рівні. 

Цікавою є демонстрація внутрішньоетнічного етноцентризму та показ 

наявності внутрішньоетнічної діади Свій-Інакший (або ж Свій Чужий). 

Появу такого явища можна пояснити внутрішньоетнічними та 

зовнішньоетнічними міграційними процесами в середині етносу, наприклад, 

в умовах локусу міста відбувається змішування різноетнічних та 

різнорелігійних звичок, світосприйняття, світобачення, уявлень тощо. 

Розглянута категорія українська земля, яка представлена у текстах 

фольклорної прози України з фольклорним когнітивним патерном Божої 

волі засвідчує  сприйняття території України як Боже рішення, є виявленням 
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Божої волі. У свідомості українців закріплено фольклорний когнітивний 

патерн Божої волі, що подає трактування та тлумачення ставлення до 

концепту землі і любов до української землі, уведення цього образу до 

фольклорних творів.   

Результати дослідження, висвітлені у межах цього розділу, 

відображені у таких публікаціях автора дисертації: [117], [119], [12],[128], 

[129], [130], [131], [132], [133], [135], [136], [137], [140], [143], [154]. 
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У Висновках підсумовано основні результати дослідження.  

Дослідження творів народної словесності із залученням 

когнітивістики дало можливість розширити методологічну базу 

фольклористики й дослідити глибинні механізми творення, збереження й 

передачі когнітивних структур, які зафіксовані у фольклорі. Залучення 

когнітивного підходу в дослідження фольклорного тексту збільшить 

можливості фольклористики щодо вивчення процесів акумуляції, конверсії, 

ретрансляції і продукування фольклорних знань у всіх його виявах. 

Вивчення фольклору з позицій когнітивістики дає підстави визначити 

фольклорний текст як специфічний вид ментальної діяльності, аналіз якого 

уможливив репрезентацію народного знання та особливості обробки 

інформації. 

Окреслено основні характеристики патерну: 1) він є продуктом 

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

підлягає трансформуванню; 3) має специфічні якості, притаманні лише 

цьому патерну; 4) відіграє роль регулятора когнітивної діяльності людини; 

4) слугує пізнавальною моделлю. Отже, фольклорний когнітивний патерн 

можна визначити як базову незмінну (або майже незмінну) репрезентацію, 

формотворчий елемент, зафіксований у ментальності етнофора, що 

зумовлює специфічне бачення фольклорної дійсності.  

Запропоновано визначення міжетнічного полілогу у культурі як 

процесу соціокультурної взаємодії, учасники якої отримують і сприймають 

іноетнічний фольклор, елементи матеріальні і духовні та ретранслюють їх 

уже з позицій своєї традиції з обов’язковим збереженням власної етнічної 

компоненти. 

Фольклорні твори репрезентують народне бачення і трактування як 

буденних явищ, так і глобальних філософських проблем буття людини, тип 
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мислення та світосприйняття, результати пізнання світу, досвід попередніх 

поколінь тощо. Сприймаючи фольклор як реальний суспільний процес, 

важливо розглядати його в режимі реального соціального життя. 

Враховуючи новітні шляхи поширення й популяризації фольклору, 

необхідно залучати до процесу його дослідження й сучасні новотвори. 

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

дисертант використовує термін етнічний «Інакший», детермінуючи його 

посутню відмінність від уживаного у літературознавчому тезаурусі, де він 

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

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

«не_Чужий».  

Параметрування концепту етнічного «Інакшого» є принциповим для 

дослідження міжетнічної комунікації у фольклорі. Усвідомлення етнічної 

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

стосунків, встановити їх значення для налагодження міжетнічного полілогу 

в умовах сьогодення. Так, персонаж народної прози, який наділений 

колективною субꞌєктністю ознаками «Свій» (локус, віра, мова, харчовий 

код) на потребу сюжетної програми може змінити патернальну структуру 

(відмовившись хоча б від одного з маркерів ідентичності – мови, віри чи 

батьківщини) та набути характеристики «Інакший». Водночас, «Інакшість» 

може мати й позитивні конотації, коли йдеться про «Чужого», який 

продуктивно засвоює іноетнічну культуру, не відмовившись від власної. 

Отже, цей процес не має статичного, незворотнього характеру: сприйняття 

етнічної «Інакшості» у фольклорній свідомості характеризується 

динамізмом, ґрунтується на реальному процесі побудові міжетнічного 

полілогу. 

Моделювання образу етнічного «Інакшого» у фольклорній прозі 

базується на сприйнятті відмінностей у духовному, культурному, 

матеріальному аспектах життєдіяльності представників іншого етносу, на 
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усвідомленні відсутності загрози або дискомфорту у спілкуванні та 

співіснуванні.  

Дослідження міжетнічного полілогу в народній прозі України 

продемонструвало трансформацію традиційної фольклорної опозиційної 

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

фольклорна художня система відрізняється від літературної своєю 

відкритістю та динамізмом, тож патерни можуть змінюватися і породжувати 

нові у процесі текстової трансляції. 

Уявлення про етнічного «Чужого» простежується в міфологічному 

контексті фольклорної прози. У цьому образі найчастіше постають 

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

обставин маркуються спільнотою як «Чужі» (неучасть в обрядодії, незнання 

сакральної інформації тощо). У традиційних етнокультурах наявна 

своєрідна ієрархізація «Чужих»: деякі інородці та іновірці виявляються 

менш «Чужими,» ніж інші, тобто етнічно «Інакшими» (відіграє роль 

близькість або віддаленість культур, традицій, історичної долі народів, 

конфесійний аспект тощо).  

У дисертації простежено тенденцію сучасного фольклорного 

текстотворення до продукування коротких прозових форм. Класичні прозові 

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

репертуару (переказ, легенда), казка транслюється здебільшого через 

посередника (книжка, ЗМІ), а зміна способу трансмісії частково 

змодифікувала її функцію (її адресатом стала дитяча аудиторія). Зꞌясовано, 

що розгорнуті наративи поступово відходять із практики усної комунікації, 

цілісні оповіді поступаються місцем фрагментованим наративним кліше, 

текстам-сигналам, які не так передають інформацію, як указують на неї та її 

джерело.  

Отже, у дисертації запропоновано здійснювати едицію фольклорного 

матеріалу за таким принципом: 1) класичні фольклорні жанри; 2) новотвори 
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з традиційним смисловим ядром. Так, фольклорна проза, в якій знайшов 

відображення міжетнічний полілог, представлена традиційними жанрами 

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

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

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

комікси, графіті тощо).  

Когнітивність є важливою ознакою фольклору, що поєднує в собі 

принципи, методи кодування, декодування, трансмісії традиційних ідей за 

історичною вертикаллю та горизонталлю з доповненням новими 

елементами етноважливої інформації. Фольклорне текстотворення 

відбувається довкола традиційного смислового ядра. Отже, сучасні модерні 

форми колективної активності (мурали, графіті, меми, флеш-моби тощо) 

демонструють всього лише зміни формальних ознак, зберігаючи традиційну 

функцію – маркування людиною освоєного простору; віртуальне життя у 

світі інтернет-мережі є своєрідною формою масової комунікації, яке можна 

порівняти з усенародним карнавальним життям. Тексти ж, які містять в 

основі фрагменти патернальних смислоструктур й ідентифікуються як 

«Свої», мають ознаки фольклорних. 

Міжетнічна комунікація у фольклорній прозі представлена суб’єкт-

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

обмінюються значущою в культурному аспекті інформацією, інтерпретуючи 

її в контексті своєї традиції; відбувається уведення власного етносу до 

комунікативного простору в позитивному або ж негативному ракурсі.  

У контексті дослідження міжетнічної комунікації у фольклорних 

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

цих категоріях можливий відхід від етнічної Чужинності та моделювання 

етнічного Інакшого, що є свідченням інтолерантності.  

У дисертаційній праці запропоновано дефініції: 1) народна 

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

фольклорного тексту та пізнання прагматики його функціонального 

призначення).  

Народна герменевтика у фольклорній прозі міжетнічної тематики  

оприявлюється в інтерпретації етнічних сем – своєрідній системі кодування 

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

одного боку, є способом самопізнання, самоідентифікації та репрезентації 

себе світові, з іншого – слугує барꞌєром від проникнення у свій культурний 

простір чужинця (представника іншого етносу).  

Доведено, що до основних компонентів семіосфери «іноетнічного» у 

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

етикет, сімейний устрій, доля народу тощо).  

На сучасному етапі розвитку людства існує безліч джерел інформації 

про міжнаціональні взаємини та шляхи покращення міжетнічного полілогу, 

та все ж, на наш погляд, фольклору в цьому процесі належить одне з 

чільних місць.  

Вивчення патернальних структур фольклорної прози із залученням 

методик когнітивістики допомагає збагнути зміст світобачення народу-

творця різних епох. Тому перспективним бачимо порівняльне дослідження 

когнітивних патернів народного епосу й обрядового фольклору, що дасть 

більш повне уявлення про концептуальну картину світу українства. 

Проведене дослідження не вичерпує усієї глибини та багатоаспектності 

порушеної проблеми міжетнічного полілогу в українському фольклорі, 

однак окреслює перспективу подальшого фольклористичного і загалом 

гуманітарного її вивчення.   
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