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Серед нової фольклористичної літерату-
ри мою увагу привернув збірник статей «Нові 
контексти фольклористичних досліджень» 
(«Nowe konteksty badań folklorystychnych»), ви-
даний у Вроцлаві Польським народознавчим 
товариством. У виданні вміщено студії відомих 
славістів, дослідників народного слова Яніни 
Гайдук-Ніяковської, Дороти Сімонідес, Петра 
Ковальського, Яна Кайфоша, Віолетти Вруб-
левської, Анни Бжозовської-Крайки та інших. 
Метою видання є з’ясувати, що сьогодні є пред-
метом фольклористики, її методи, інструмента-
рій, проаналізувати доцільність і продуктивність 
давніх і новітніх наукових підходів до проблем 
вивчення усної народної творчості. Пропонуємо 
увазі читачів стислий огляд цього видання.

Яніна Гайдук-Ніяковська, професор 
Опольського університету, у статті «Друга 

молодість фольклористики – вступ до диску-
сії» зазначає, що традиційна фольклористика 
виробила механізми дослідження різних куль-
турних середовищ і переконала в можливості 
використання її методів до вивчення явищ по-
пулярної і масової культури. Проте трапля-
ються непоодинокі твердження про занепад 
основних критеріїв фольклорного твору – 
усності, естетичності, народності. Це спри-
чинене зміною самого фольклору. Дискусія 
польських фольклористів з цього приводу три-
ває уже майже 20 років на сторінках видань 
«Etnolingwistyka», «Literatura ludowa» та ін. 

Сьогодні дослідники традиційної культури 
пропонують такі підходи й концепції: сучасна 
фольклористика є насамперед антропологі-
єю промовленого слова; плідним виявилося 
використання категорії народного мислення 
для інтерпретації явищ масової культури; ви-
никла категорія «культура народного типу», 
яку можна застосовувати для аналізу явищ 
культури різного часу, простору і суспільного 
середовища.

Перша теза вимагає зміни погляду на 
фольк лорний текст – його не можна ідентифі-
кувати з записом – від руки чи друкованим. 
Правдивим записом можна вважати лише ві-
деофіксацію. Звідси важливим є дослідження 
контексту виконання. Водночас професор Єжи 
Бартмінський застерігає, щоб не стало таке до-
слідження «вивченням контекстів без текстів». 
Усність фольклору – це потреба висловитися, 
оповісти, почути відповідь, тобто це спосіб 
буття у світі, спосіб пізнання дійсності, спо-
сіб моделювання світу. На усність впливають 
різні фактори розвитку цивілізації, зокрема 
поява фотографії як критерій наочної правди, 
поширення писемності як способу комунікації. 
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Важливо, що усність не лише співіснує з нови-
ми засобами, вона з ними співпрацює, вироб-
ляє нові модуси передачі інформації, творячи 
інформаційний дискурс. Причому однаково 
важливими є і подача інформації і її сприйнят-
тя, декодування. На останній процес впливає 
попередній досвід реципієнта, що у свою чергу 
сприяє творенню нових сенсів у культурному 
просторі.

Необхідно наголосити на сучасній ролі 
Інтернету в творенні культурного контексту. 
Сьогодні відома теза Вальтера Онга про вто-
ринну усність інтернет-тексту, для якого також 
характерні варіативність і відсутність автора. 
Для усності фольклору і вторинної усності 
гіпертексту є почуття причетності, оскіль-
ки почуте слово робить слухачів спільнотою. 
Водночас вторинна усність творить спільноту 
безконечно більшу – вона творить, за висло-
вом Маршала Мак-Люхана, глобальне село. 
Для фольклориста важливо, що ця вторинна 
усність є полем продуктивних фольклористич-
них ситуацій, дає змогу творити нові форми 
фольклору, а нові форми інтеракції людини з 
медіа впливають на взаємодію між людьми.

Телебачення, значення якого сьогодні важ-
ко переоцінити, схоже з міфом: воно творить 
свою картину світу, виконує функцію передачі 
і популяризації певної інформації, передбачає 
рецепцію поданої інформації. У цих процесах 
важливі сучасні наративи, які є предметом 
фольклористичних досліджень.

Фольклористика презентує іншу перспекти-
ву осмислення поведінки людини, а тому може 
допомогти у дослідженнях сучасного світогля-
ду, масових психозів, процесів міфо логізації.

Відома польська фольклористка До-
рота Сімонідес висловила свої міркування 
щодо сучасного стану фольклористичної на-
уки в розмові з Яніною Гайдук-Ніяковською. 
У матеріалі під промовистою назвою «Мого 
фольклору вже немає. Чи це значить, що 
фольклористика вичерпала свої можливості?» 
Д. Сімонідес пояснює важливість вивчення 
досвіду поперед ників, ознайомлення із джере-
лами для подальшого розвитку науки. Причо-

му польові дослідження сьогодні, як і раніше, 
мають  першочергове значення.

Розвідка видатного польського народо-
знавця Петра Ковальського «Фольклорис-
тика на нових просторах: медійна антрополо-
гія» присвячена з’ясуванню нових завдань, які 
нині постають перед фольклористикою, етно-
логією, антропологією. Потреба зміни методів 
спричинена глибинними змінами самої культу-
ри, новими явищами в суспільній комунікації. 
Інтернет-мережа дає змогу творити спільноти, 
які формуються не за допомогою комунікації 
face to face. Існує певний збірний образ тієї вір-
туальної спільноти в уявленнях її членів. Це 
допомагає їм усвідомлювати себе членом цієї 
спільноти. Риси цієї структури є рисами on-line 
спільноти, яку й необхідно описати. 

Прикладом поєднання антропологічних, 
культурологічних і медієвістичних наук є до-
слідження Мирослава Філіцяка про мережеві 
ігри «Віртуальна площина ігор. Ігри мережеві 
і зміни суспільної культури» (Варшава, 2006), 
їх механізми творення, активність гравців, ви-
ходи за межі, встановлені авторами гри.

Для етнолога важливо з’ясувати соціо-
культурне значення кіно, телебачення, відео, 
радіо, Інтернету як частини щоденного життя. 
Важливо дослідити, як ЗМІ стають частиною 
щоденного життя, як втягують авторів і спо-
живачів цієї продукції в політику, економічні 
стосунки, як відбувається вплив на суспільні 
стандарти, міжнародну міграцію та інші куль-
туротворчі контексти. Це початок роботи. 
Далі – осмислення ЗМІ як суспільної прак-
тики, яка вивільняє потенційну активність, 
змінює стратифікацію, стимулює уяву. Саме 
практика сприйняття ЗМІ, трактування їх ав-
торами інформації і її споживачами як специ-
фічної суспільної комунікативної практики ви-
магає зміни засад дослідження текстів, які і є 
основою гуманітарних досліджень. Необхідно 
проаналізувати новий тип комунікативної си-
туації, коли давні концепції поетики і семіоти-
ки сприйняття втратили своє значення.

Сьогодні необхідно відпрацювати нову де-
фініцію тексту, який виходить за межі матері-
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альних обмежень традиційних форм переказу і 
будови лінійного тексту. Причому текстовість 
віртуального світу є щонайбільше експеримен-
тальним прикладом.

Молодий дослідник Ян Кайфош з Інсти-
туту етнології і антропології Університету в 
Катовіцах осмислює проблему «Фольклор 
як текст в обігу і його потенціал у конструю-
ванні дійсності». Метою його студії є визна-
чення світотворчого виміру текстів фольклору 
як текстів, що побутують у живому суспіль-
ному обігу, причому підставою фольклорної 
творчості є комунікація, у межах якої триває 
творення реплік, зміна, а також селекція тек-
стів, реальних, уявних і потенційних. Автор 
аналізує визначальні ознаки фольклору в по-
рівнянні з фундаментальними ознаками інших 
культурних текстів, зокрема літератури.

Дослідник намагається з’ясувати фольк-
лорність текстів ЗМІ. Наприклад, газета, на 
відміну від книжки, не призначена до архіву-
вання, – сенсаційна стаття з’являється в ній і 
зникає, схоже до плітки чи чутки. Необхідно 
пам’ятати, що між літературою і фольклором 
існують ще проміжні і перехідні форми. Про це 
свого часу писали П. Богатирьов і Р. Якобсон. 
Якщо проаналізувати, наскільки точно тексти 
відображають дійсність, то міра селекції (зо-
крема, вибір композиції) і творчої інтерпрета-
ції фактів, чи то усний переказ, чи медійний, 
може бути різною. Крім того, усний переказ 
і медійна інформація можуть перебувати під 
взаємним впливом 1. Для фольклориста важ-
ливо пам’ятати, що джерелом відомостей, які 
перебувають у поточному обігу, може бути 
і реальна дійсність, і суспільна свідомість, а 
також механізми, через посередництво яких 
ця свідомість впорядковує реальну дійсність. 
Причому репрезентація світу в наративах за-
вжди характеризується вибірковістю і пошу-
ком, які полягають в акцентуванні на певних 
фактах і значеннєвих акцентах. Цей процес 
ніколи не є випадковим, – тут порядкує код, 
правила побудови образу світу.

Дослідниця взаємовпливів у слов’янському 
фольклорі, науковий співробітник Чеської 

академії наук Марта Шрамкова і лінгвіст-
ономаст Рудольф Шрамек є авторами статті 
«Традиція – метаморфоза поняття». У ши-
рокому розумінні традиція – це сукупність 
усталених норм, моделей і функцій, у межах 
яких певні явища (елементи, структури) реа-
лізовуються як частина народної культури, а 
також засади організації, суспільного поряд-
ку і системи цінностей певної групи людей. 
Протилежним полюсом до традиції є модер-
нізація, зокрема урбанізація, яка й спричини-
ла ситуацію, що явища, характерні для села, 
стали трактувати як народну культуру. Авто-
ри зробили спробу з’ясувати нові тенденції у 
розвитку традиції. Традиція змінюється, коли 
вона стає явищем неактуальним і набуває ре-
тардаційних рис, тобто послаблює свою функ-
ціональність. Водночас послаблення функціо-
нальності не означає анулювання традиції, яка 
й надалі наявна в системі цінностей спільноти, 
однак у змодифікованому і зміненому вигля-
ді. Часто залишається функціональним лише 
певний елемент традиції, який може виконува-
ти, наприклад, розважальну функцію. Він вже 
не є традицією, а лише нагадує про неї. Такі 
явища втратили нормативне значення і набули 
рис репрезентації. Вирвані з контексту тради-
ції, як живого складника суспільної свідомос-
ті, вони стали елементами іншого світу ціннос-
тей, який формує свої нові традиції. Фольклор 
перетворюється у фольклоризм.

Нові традиції постають у невеликих групах 
(у колективі однолітків, серед співробітників 
тощо). Іншою рисою цих традицій є значне по-
слаблення нормотворчої функції, вони не так 
глибоко закорінені в суспільній свідомості, як 
раніше в народній традиційній культурі. Нор-
мативність нових традицій не закладає важ-
ливої етичності і не сподівається на передачу 
в поколіннях; вони швидше означають індиві-
дуальну поведінку, а не загальний обов’язок.

У творенні нових традицій простежуються 
також певні риси голобалістичних тенденцій, 
про що пишуть і соціологи, презентуючи ти-
пологію способів використання вільного часу 
молоддю.

http://www.etnolog.org.ua



102

ISSN 01306936 * НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІЯ* 3/2013

Існує два основні способи виникнення но-
вих традицій: а) селекція певного елементу 
чи групи елементів традиції; б) зміна форми 
народної культури (трансформація елементів 
традиції і зміна їх функцій) згідно з новими 
потребами і цінностями суспільного життя.

Даніель Кадлубєц, дослідник слов’ян-
ського, зокрема польського і чеського фольк-
лору, діалектолог пише «Про моделювання 
історії у фольклорі». Він роздумує над тим, 
які діють залежності між фольклором і літера-
турою, як фольклорний переказ моделює істо-
рію, що вибирає з неї, затримує, а що опускає, 
що змінює і виправляє, які механізми народної 
творчості тут діють. Предметом дослідження 
стали відповідні жанри оповідного фолькло-
ру: оповіді про життя, жарти й анекдоти, іс-
торичні перекази. Так, автор, услід за своїми 
попередниками, замислюється, чи Чех, Лех 
і Рус справді були засновниками своїх наро-
дів і держав? Такі уявлення базуються на ві-
руванні, що кожен народ звідкись прийшов, 
причому мав свого вождя-проводиря. Схожі 
перекази відомі чи не всім народам Європи. 
Часто проводир був раніше рільником, якому 
довелося покинути свою роботу. Це пов’язане 
з уявленнями про орання і наступне сіяння 
як символ і водночас магічну дію добробуту, 
достатку, життя, плідності. Орання є також 
символом статевого акту, запліднення. Отже, 
переказ трактує постать монарха як зачинате-
ля народу, у його силі полягає переконання в 
майбутній урожайності, багатстві, удачі.

Розглянемо ще інший мотив – мотив 
останнього бажання. Він часто з’являється 
в оповідках про цигана, який просить перед 
смертю дозволити йому потанцювати, пробіг-
тися, покататися на коні. Зрештою втікає й 
уникає смерті. Образ коня не випадковий, – 
у багатьох народів кінь є помічником героя. 
Зрозуміло, що фольклорні тексти ніколи не 
були історичним джерелом у науковому смис-
лі цього слова, водночас вони, без сумніву, є 
важливим історичним документом.

Адаптація до локальних особливостей, кон-
кретизація, увага до долі звичайної людини, 

інтимна домашня атмосфера, опис внутріш-
нього життя героя, його психології, поведінки, 
увага до особливостей мовлення, темперамен-
ту, світогляду, ситуація, коли світ героя мак-
симально наближений до світу оповідача, коли 
навіть, унаслідок глибинної адаптації, відбува-
ється зміна жанру й історичний переказ стає 
оповіданням про власне життя, – ось харак-
терні риси поетики фольклорного оповідного 
тексту. Жанри фольклору (казка, переказ, 
жарт, оповідання про життя) відрізняються, 
між іншим, тим, що відображають різне став-
лення до дійсності, використовують її елемен-
ти на різному рівні узагальнення. Ідеться про 
різні способи моделювання дійсності, про різ-
ну міру правдивості. Перекази розповідають 
про щось близьке слухачеві, а казка викликає 
відповідні емоції не через високоартистичні іс-
торії, які презентують гуманістичні цінності, 
а через пошук змісту, притаманного для іс-
торичної свідомості носіїв, для етнічних умов. 
Закодовані в рідній землі, казки є феноменом, 
від якого не можна відірватися. Перекази роз-
повідають про історію місцевої справедливос-
ті, про етичні норми. Тому справедливе про-
кляття завжди досягає кривдника.

Чудовим і неймовірним є той факт, що за 
локальними оповідками криється цілий вели-
кий світ, основні етичні, моральні, історичні 
проблеми. Слухач переказу, оповідання праг-
не не довідатися, чи це було насправді, але 
переконатися, що так і повинно було статися в 
ім’я визнаних суспільством моральних, етич-
них засад, заради людської справедливості, 
а зрештою, і справедливості історичної. Іс-
торія тут стилізована, вона зазнала творчого 
осмислення, а тому не може бути джерелом 
історичним на рівні фактографії, хоча деякі 
факти затрималися тут надовго. Аналогічні 
процеси відбуваються в мові, де архаїчні ви-
рази збереглися дотепер завдяки тому, що 
стали фразеологізмами. Ще однією рисою 
фольклорного оповідного тексту є його увага 
саме до внутрішньо державної правди, тобто 
йдеться тільки про такі події, які мали вплив 
на життя народу, а водночас свідчать про його 
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розуміння, трактування історії. Історію не 
можна написати лише через факти політично-
го, господарського, суспільного розвитку, – 
історія повинна мати свою філософію культу-
ри, пізнання, виразником яких і є фольклор. 
Ось такий його зв’язок з історією, таке його 
історичне значення.

Завідувачка кафедри культурології і 
фольк лористики Опольського університету 
Тереза Смолінська роздумує над пробле-
мою «Сучасний homo narrans. Виклик для до-
слідників фольклору». Розповідання, а тому й 
трансмісія усно переказаних розповідей, на-
лежить до відвічних потреб людей. Сьогодні 
культура народного типу перебуває в одній 
течії з культурою популярною, яка дуже інтен-
сивно розвивається, а також у безпосередньо-
му контакті зі ЗМІ, тому у фольклористиці 
дедалі частіше порушують проблеми, пов’язані 
з е-фольклором і е-культурою; розвивається 
течія досліджень «історії промовленої» (oral 
history). Це особливо важливо брати до уваги, 
оскільки традиційно фольклористи фіксували 
матеріал, типовий для поколінь, які відходять, 
так звані «старожитності», причому це був ма-
теріал на замовлення, а тому без фіксації при-
родного контексту його виконання. У сучасних 
польових записах і теоретичних дослідженнях 
учені намагаються фіксувати матеріал від різ-
них вікових груп, зазначати про умови запису-
вання, інформувати про ситуації усної транс-
місії, пам’ятати про з’ясування функцій того чи 
іншого жанру фольклору. Звідси – поява тер-
мінів на зразок «фольклоротворча» ситуація, 
«медіатор», а також актуальність використан-
ня відеотехніки в польовій роботі.

Принципові зміни в трансмісії фольклору 
примушують дослідників порушувати нові 
проблеми, як-от «Від казкаря, інформатора, 
оповідача на конкурсі до сучасного фестиваль-
ного виконавця (міського)»; «Сучасний опові-
дач-актор чи талановитий відтворювач?» та ін.

Віолетта Врублевська з Торуня у студії 
«Фольклор у середовищі попкультури» роз-
думує над фольклорною складовою в рекламі, 
новочасними способами функціонування тра-

диційних фольклорних жанрів на конкурсах і 
різноманітних фестивалях, святах, концертах. 
Це суттєво впливає на зміну статусу фолькло-
ру. Тепер його вже не можна трактувати лише 
в категоріях народності, тобто усності. Під 
впливом експансії медійних засобів (преса, 
радіо, Інтернет, мобільний зв’язок) – сьогодні 
можна звернутися до ширшої і різноманітної 
аудиторії, аніж було це можливо в минулому. 
Крім того, кожен може стати співавтором, 
«оповідачем» і навіть збирачем народних чи 
квазінародних текстів.

Традиційний фольклор у перетвореному ви-
гляді стає одним із видів попкультури, шукає 
вираження в усіх можливих сферах культури. 
Це, за Марком Краєвським, тип вираження 
культури репетиції, що базується на носталь-
гічній пам’яті. Остання постає як вияв суму за 
тим, що минає, що пов’язане зі спокоєм, приро-
дою, вільністю, простотою, моральними якос-
тями, навіть із життєвістю і фізичною силою. 
Це підтверджує, зокрема, реклама олії і пива, 
яка використовує народні образи. Завданням 
такої реклами є викликати відчуття родин-
ності, близькості. Це спроба нав’язати образ- 
антипод до сучасності, яка є постійно змінною 
і поспішною. Інша справа, що ті ж медіа в ін-
шій рекламі пропагують нові тренди й віяння. 
Водночас відомо, що розчарування, яке вини-
кає внаслідок спроби узгодити суперечності, є 
найкращим стимулом здійснення покупок.

Сьогодні фахівці пропонують нові принци-
пи визначення фольклорного жанру. Підста-
вою для цього слугує, зокрема, технічний засіб 
для існування цього жанру. Отже, можна ви-
ділити фольклор масовий (поп-фольклор), а в 
ньому інтернет-фольклор, фольклор преси, те-
лебачення, радіофольклор, телефонний фольк-
лор. Істотною рисою цього виду є не безпосе-
редній контакт, а через певний технічний засіб. 
Інший вид – фольклор вулиці, насамперед це 
графіті. Ще один вид – усний фольклор, що 
існує у живому слові і може черпати з ресурсів 
традиційного фольклору.

Музикознавець Кристина Турек аналізує 
проблеми, що постали сьогодні перед музич-
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ною фольклористикою внаслідок економіч-
них, культурних і цивілізаційних змін, у статті 
«Музична фольклористика і зміни сучасної 
культури». Актуальними залишаються за-
пис, архівація (інвентаризація) і дослідження 
музичної народної традиції, причому важливо 
фіксувати нові явища так званого фолькло-
ризму, які функціонують у різних суспільних 
середовищах і угрупуваннях. Важливе осмис-
лення суспільної музичної освіти (дошкільної, 
шкільної, позашкільної), утвердження почут-
тя поваги до фольклору як культурної цінності.

Відома фольклористка з Люблінського уні-
верситету ім. Марії Кюрі-Склодовської Анна 
Бжозовська-Крайка у своїй розвідці «Фольк-
лористика в діаспорі – американська перспек-
тива» підсумовує здобутки американської 
фольклористики у дослідженні польської усної 
народної творчості. Американських учених 
цікавить насамперед питання про залежність 
між поняттями «фольклор» і «етнічність», а та-
кож проблеми: етнічний фольклор і фольклор 
етносу, етнорегіональні культурні форми.

Болгарська фольклористка Катя Михай-
лова з Інституту етнології і фольклористики 
Етнографічного музею Болгарської академії 
наук у статті «Сучасна болгарська фолькло-
ристика» підсумувала здобутки народознавчої 
науки в її країні від 1970-х років і до сьогодні. 
Вона, зокрема, зазначає, що діяльність Інсти-
туту фольклору, який було створено 1973 року, 
розвивалася у чотирьох основних напрямах: 
документування, збереження, дослідження і 
популяризація фольклору і народної культури 
болгар на батьківщині і за її межами, а також 
інших етнічних груп, що проживають у Бол-
гарії. Найвідомішою серією публікацій творів 
усної народної творчості є «Сборник за народ-
ни умотворения» (СбНУ), який було започат-
ковано 1889 року професором Іваном Шішма-
новим. У цій серії було видано болгарський епос 

(1971), балади і міфологічні пісні (1993–1994), 
казки (1994), загадки (1970, 1984), пісні (1983, 
1991, 2003–2004), гайдуцький і революцій-
ний фольклор (2001) та ін. Упорядники завжди 
дбали про збереження автентичності матеріа-
лу, будь-які корективи були недопустимі. Сьо-
годні записи болгарського фольклору доступні 
для широкого читача на інтернет-сторінках 
www.bas.bg/folklor; http://musicart.imbm.bas.bg/
default-bg.htm; balkanofolk.com та ін.

Словацька фольклористка Зузана Про-
фантова у своїй студії «Фольклористика в 
Словаччині. Результати досліджень на пере-
ломі тисячоліть і перспективи їх майбутнього 
розвитку» підсумовує зміни, що відбулися за 
останній час у фольклористиці, де триває зміна 
предмета дослідження, зміна типових структур 
і тематичного розрізнення фольклористичних 
знань. Ці процеси спричинені глобалізацією, 
яка впливає на людську цивілізацію загалом; 
постмодернізмом, який є живою формою світо-
гляду освіченої частини суспільства; аудіовізу-
алізацією (фільми, телебачення, медіалізація 
комунікації), яка є суттєвим чинником транс-
формації культурно-цивілізаційних параметрів і 
самої психіки сучасної людини і спричиняє по-
слаблення інтересу до слова написаного.

Основним центром фольклористичних 
студій є Інститут етнології Словацької акаде-
мії наук. Існують фольклористичні осередки 
в Університеті Коменського в Братиславі на 
кафедрі етнології і антропології; в Університе-
ті святих Кирила і Мефодія в Тернаві; в Уні-
верситеті Константина Філософа; у Пряшів-
ському університеті. Найвідомішим часописом 
словацьких етнологів і фольклористів є «Сло-
вацький народопис».

Рецензоване видання оснащене інформаці-
єю про авторів розвідок (с. 207–212), також 
іменним покажчиком (с. 213–216). До кожної 
статті подано анотацію англійською мовою.

1 Детальніше про це див.:  Hajduk-
Nijakowska  J.  Proces folkloryzacji tekstow w 
dyskursie informacyjnym wspolczesnej kultury 

newsow // Tradycja i wspowczesnosc. Folklor – 
jezyk – kultura. – Bielsko-Biala, 2009. –  
S. 139–145.
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