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В статье рассматривается антропоцентрическая парадигма 

современной фольклористики. Выступая как объектом, так и субъектом 

фольклорного процесса, человек – носитель этнокультуры – формирует и 

развивает научный интерес к фольклорным когнитивным процессам. 
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In the report we describe the antrosentric paradigm of modern folklore studies. 

The men is the object and the subject of folk process. He is  the exponent of ethno 

culture. So he forms and expands science interest into folk cognitive processes.   
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Нині гуманітарна наукова парадигма характеризується акцентом на 

проблемі антропоцентричності. Актуальність дослідження зумовлена спробою 



узагальнення антропоцентричного напряму сучасної фольклористики як 

прогресивного напряму дослідження фольклору. Л.Омельченко, В.Самохіна 

вказують на абсолютну антропоцентричність фольклорного тексту: його творцем, 

об’єктом та реципієнтом є людина [13, с. 72]. 

Питання антропоцентричності фольклорних жанрів привертає наукову увагу 

дослідників (наприклад, І.Царьова (антропоцентрична тенденції в обрядовій 

фразеології), Ю. Ковалюк (у галузі фразеології), Є.Керимбаев, Ж.Єргубекова (в 

епосі), О.Фролова (прислів’я і приказки), В.Видрін (здійснює спробу бінарної 

типологічної класифікації казкових сюжетів з позицій антропоцентризму), 

Г.Онищенко (вважає антропоцентричність характерною ознакою метафори-

загадки) та інші.  Найвагомішим, на наш погляд, найбільш повним та 

комплексним дослідженням беззаперечно є дисертація Л.Г.Мушкетик. Проте 

дослідження в якому акцентується на антропоцентричності як домінанти сучасної 

фольклористики відсутнє, що і зумовлює новизну нашого дослідження. Мета 

полягає у спробі теоретичного обґрунтування для застосування 

антропоцентричного підходу у процесі вивчення фольклорних текстів. 

Об’єктом є фольклор як репрезентація когнітивної діяльності, в центрі якої є 

людина. Предмет складає аналіз антропоцентричного аспекту фольклорної 

традиції України. 

Суть кожної національної культури, системи цінностей складає образ 

людини, її зовнішність і духовний світ. Ці естетичні ціннісні уявлення є 

результатом накопичення людських знань та досвіду за увесь період розвитку 

цієї культури. Саме тому людинознавчий або антропоцентричний підхід нині 

стає основним у всіх дисциплінах гуманітарного профілю [2, с. 7-8]. 

Л.Мушкетик відзначає, що “людина зараз не просто стає предметом посиленої 

уваги, “антропологізується” сама наука як така, у своїх принципових підходах, 

методах та конкретному інструментарії. Антропологічні дослідження стають не 

лише спробою пошуку шляхів, що могли б вивести людство з критичної 

ситуації, в яку воно потрапило через свою діяльність, але й методом пізнання та 

новою парадигмою людського існування в ситуації глобальної кризи людської 



екзистенції” [11, с. 3]. На думку дослідників, нині антропоцентричність 

реалізується в усіх формах духовної культури та фіксується у спеціальних 

знакових системах: у міфології, релігії, мистецтві, мові. Аналіз засобів 

вираження антропоцентричності допомагає осмислити проблеми людського 

фактора та мовних картин світу [8, с. 60]. Дослідники визначають  

антропоцентризм як центральну, головну складову Всесвіту і кінцеву мету 

світобудови, він є “фундаментальним світоглядним орієнтиром людства, 

загалом визначається як уявлення про людину як мікрокосмос, що містить в 

собі модель і водночас становить центр Всесвіту й кінцеву мету світобудови” 

[11, с. 35]. Є.Керимбаєв і Ж. Єргубекова у контексті дослідження сучасної 

лінгвістики вказують, що антропоцентрична парадигма зумовлює активізацію 

та орієнтацію дослідження етнокультурної специфіки мовної концептуалізації 

навколишнього світу людиною, особистісних та соціальних сторін людини, 

мовленнєвого пізнання, мовленнєвого спілкування і поведінки людини, а також 

когнітивних процесів збереження, передачі та інтерпретації знань і мисленнєвої 

діяльності [5]. На думку Є.Матвєєвої, підсилення антропоцентризму у галузі 

філології дозволить  розширити коло наукових інтересів та сприятиме 

розвиткові “пограничних” дисциплін, які реалізують взаємодію філології та 

історії, культурології, психології, біології, статистики тощо [10, с. 162]. 

С.Адоньєва наголошує, що фольклористиці від початку призначено 

медіальність, оскільки “медіальним є її предмет: дія, слово, ритм, зображення, 

жест – складові елементи фольклорного висловлювання. Фольклористика 

сьогодні – це мультидисципліна, в якій є антропологічний, теоретико-

літературний, культурологічний, соціально-психологічний елемет” [1]. 

О.Кубрякова визначаючи антропоцентризм як особливий принцип 

дослідження, вказує що воно міститься у вивченні та функції у його 

життєдіяльності, тобто знаменує тенденцію “поставити людину на чолі” [6, с. 

149]. Саме антропоцентричний підхід і дає можливість зосередити увагу на 

знаннях, які спродуковані попередніми поколіннями та функціонують у 

кожного на рівні несвідомого і збережено у фольклорних творах. Досліджуючи 



питання лінгвокогнітивного моделювання фольклорного жанру, Ю.Емер 

акцентує на одній з базових теоретичних установок наукового знання кінця ХХ 

– початку ХХІ ст. є ідея антропоцентричності, яка сприяла появі та активному 

розвиткові функціонального, когнітивного підходів до описання існування 

людини у всьому її багатоманітні [15, с. 107]. Абсолютна (за визначенням 

Л.Мушкетик) антропоцентричність художнього тексту обумовлюється 

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” [11, с. 13]. За дослідженнями С.Нєклюдова, основною 

функцією фольклорної традиції є збереження, передача, відтворення у часі і 

просторі певних культурно значимих текстів в їхній “матеріальній” 

(субстанціональній) конкретності і структурній постійності. “Фольклор – це 

завжди відносно точне або відносно вільне повторення почутого, а 

фольклорний текст є більш-менш стійкою комбінацією елементів традиції, яка 

реалізується у кожному акті виконання” [12]. 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” [4, с. 33]. “У фольклорі людським фактором є фольклорна 

свідомість, котра у результаті відображувальної діяльності формує 



концептуальну картину фольклорного світу, що дозволяє людині ефективно 

орієнтуватися у ньому та використовувати його у своїх життєвих цілях” [13, с. 

72].  

Розуміючи фольклор як реальний суспільний процес, важливо розглянути 

його “усередині реального соціального життя”, завдяки аналізові 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 та порівняльних 

досліджень, контекстні описи спрямовуються на дослідження того, фольклорні 

виконання інтегруються у системі художньої комунікації у певному суспільстві 

[13, с. 75]. Варто враховувати також і суб’єктивні моменти у процесі трансляції 

фольклорного матеріалу. Наприклад, “основним у комунікативній ланці 

донесення до слухачів вироблених століттями моральних правил та законів є 

оповідач або казкар, який виконує дидактичну, спрямовуючу, регулюючу та ін. 

функції в казці – це так звана автор-функція (термін М.Бахтіна). Тут 

насамперед виявляється його внутрішній світ, думки, знання, потреби та 

бажання, пріоритети та установки, почуття й емоції. У створенні синхронного 

кодування – декодування народної казки вирішальну роль відіграють засоби 

естетики тотожності, які забезпечують те, що в кожному окремому творі 

з’являється бажане, очікуване, навіть знайоме. <…> Ставлення казкаря до 

сюжету та персонажів знаходить різне вираження у 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 у часовому вимірі теперішнього, тобто в одному часі з 

читачем, що сприймає оповідь. З іншого боку, основну частину казки 

організовано за законами безособового існування, а значить, вона належить до 

далекого минулого. Двопланова суб’єктна організація оповіді дає можливість 

оповідачеві розповісти про казкові події, не наголошуючи на їхній 

достовірності, відносячи їх до невизначеного минулого і коментуючи їх з 

теперішнього, з позиції сучасника читача” [11, с. 26]. То ж категорія 



варіативності характеризує саме внесок автора-функції , який, з одного боку, 

виконує роль медіатора – ретранслюючи фольклорну інформацію, з іншого – 

виступає у ролі інтерпретатора – вносячи (іноді несвідомо) певні корективи та 

роблячи нові акценти. 

У фольклорі людина виступає як у ролі об’єкту, так і суб’єкту. Як зазначає 

О.Лєщєнко, антропоцентричний підхід до людини-об’єкту передбачає розгляд 

можливостей та меж людського пізнання світу, осмислення буття та вираження 

результатів пошуку засобами мовлення. Трансформація антропоцентризму, 

модифікація його принципів знаходять еволюційне вираження у формах 

духовної культури, у філософських поглядах, у морально-етичних цінностях [8, 

с. 59]. Нині на зміну суб’єкт-об’єктного зв’язку прийшла суб’єкт-суб’єктна 

модель, оскільки глобалізаційні процеси ставлять нові вимоги перед 

етнофорами. Я.Чеснов зосереджує увагу на активній ролі суб’єкту у побудові 

картини світу. У фольклористиці цей суб’єкт майже безликий, його присутність 

прихована (неявна) або ставлення до нього відрізняється наївним реалізмом 

[14]. Індивід є 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 [4, с. 230-231]. За висновками В.Гончарова, 

суб’єктами є людство (етнос, соціум), різноманітні спільноти людей і, 

відповідно, окремо взяті особи. Важливим є уточнення, що суб’єктами 

когнітивного розвитку виступають носії культури [3, с. 31-32].  Беручи до уваги 

наукові висновки С.Васильєва, Д.Ліхачова, В.Телія, О.Лєщєнко відзначає, що 

суб’єкт у своєму прагненні пізнати або пояснити навколишній світ пропускає 

його крізь призму власного світовідчуття, результатом чого є сплав об’єктивної 

реальності та особистого сприйняття [9]. Суб’єкт є носієм “творчої діяльності, 

продуктом якої є простір знаків, значень та смислів, що структурують 

принципово новий позаприродний світ культури. У свою чергу суб'єкт 



фольклорного простору – це носій традиційної складової культури, 

відповідальний за неперервність та оновлюваність традицій як умов 

ноосферного розвитку [4, с. 46].  

Вбачаючи у фольклорній культурі живий організм окрім її рухливості, 

адаптивності і системності, варто наголосити на цільовій самостійності усієї 

народної культури, її здатність передувати багатьом соціальним і ментально-

психічним установкам, які формують особистість [14]. Досліджуючи 

контекстний підхід, О.Івановська, вказує, що саме він “зумовив прогресивні 

кроки в розвитку фольклористики, бо саме розуміння необхідності 

дослідження контексту народної творчості вже виводило фольклорне явище за 

межі вербального тексту. Б.Путилов, відносячи до сфери фольклору “явища й 

факти вербальної духовної культури у всій його багатоманітності”, все ж 

зауважував, що важко зрозуміти фольклорний текст “як слід”, не враховуючи 

умови та обставини його виконання. Залежність тексту (щоправда, як 

самодостатньої одиниці) від акту виконання, глибинного його значення й 

походження визнається Путиловим, хоч і не визначається як функціональна 

категорія” [4, с. 27-28]. Аналіз концептів про людину на основі епічного 

фольклорного матеріалу демонструє, що концепти людини обов’язково 

враховують та відтворюють ціннісну орієнтацію етносу і людини, виявляють 

ціннісну орієнтацію етносу і людини, виявляють світоглядні особливості 

конкретного етносу (людини) у певний історичний період [5]. 

Можна по різному підходити до виділенню ознак у народній культурі, але, 

безсумнівно, вона є живим організмом, який може перероблювати як архаїку, 

так і нововведення [14]. Л.Мушкетик акцентує увагу на притаманності казці 

універсальності, “у ній відобразилися загальнолюдські цінності й ідеали, 

вивірені, відшліфовані багатьма поколіннями думки і прагнення. 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. ” [11, 

с. 14].  

На думку Є.Матвєєвої, антропоцентризм у філології дозволить подолати 

предметні і методологічні відмінності, які протиставляли гуманітарне знання 

природничому у науці ХІХ – ХХ ст. Людина як “мірило усіх речей” є тією 

звʼязуючою ланкою, яка поєднує різні галузі знання в єдину наукову картину 

світу. У той же час увага до фактору особистості забезпечує наявність 

аксіологічного аспекту, дозволяє вибудовувати шкалу значимості наукового 

знання, яка не зводиться виключно до утилітарності [10, с. 162]. Структури 

свідомості або, інакше, ментальний світ людини визначає смислову (ментальну) 

і вербальну конфігурацію та лінгвоментальні особливості фольклорного тексту. 

А отже, одним із перспективних підходів вивчення фольклорного слова є його 

розгляд залежно від “структур пізнання, які породили тексти”. Фольклорний 

текст і слово (словосполучення) у тексті фольклору можуть розглядатися як 

вербальні реалізації семіотичних кодів концептуальної картини світу [5]. У 

світлі когнітивної парадигми фольклорний текст – це складний знак, з одного 

боку він висловлює колективне знання про дійсність, а з другої – втілює 

індивідуально-авторську картину світу. Когнітивний підхід до вивчення 

фольклорних текстів отримує популярність наприкінці ХХ ст. [8, с. 266].  

У фольклорі особливим чином відбувається кодифікація емоційних, 

ментальних, психічних проявів людини, які у подальшому ретранслюються як 

життєвий досвід. Фольклор не є статичним, він характеризується динамікою: 

фольклорні знання, фольклорний досвід перебувають у постійному русі, 

оскільки є вагомим джерелом для збереження етносу. Сучасна фольклористика 

демонструє іманентність антропоцентричного спрямування фольклорного 

когнітивного процесу – в центрі якого перебуває людина-етнофор як суб’єкт та 

об’єкт фольклорної картини світу.   
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