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Сучасний антропоцентричний погляд на природу фольклору актуалізує 

необхідність застосування методик суцільного запису та “включеного спосте-
реження”, які дають можливість спостерігати явища фольклору в їх спонтан-
ному функціонуванні. Така збирацька позиція призводить до зміни критеріїв 
оцінювання якості записів і спонукає до роздумів про механізми дії традиції 
та усні основи поетики прозових творів. 
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“В фольклористичних дослідах найближ-

чого майбутнього почесне, коли не центральне 
місце займе аналіза з точними методами, що їх 
[наближатиме] до природознавчих, аналіза не 
так голих, побіжно зібраних текстів, як наочних 
фактів живого фольклору, фактів повної ваги і 
цілком надійного змісту”. 

Павло Попов “До питання про способи зби-
рати фольклорні матеріали” [4]. 

 
Протягом двох останніх сторіч фольклористи, зокрема українські, 

дотримувалися переважно “літературоцентричного” спрямування інте-
ресів. Ключові слова такого підходу (та критерії оцінювання якості за-
пису) – художність і оригінальність словесного тексту, його повнота й 
довершеність, а відтак і свідоме чи підсвідоме редагування запису в 
процесі збирання й подальшої едиційної практики. З огляду на це 
увагу збирачів привертав передусім пошук майстерних виконавців та 
фіксація мистецьки довершених текстів, виконаних, переважно, на 
прохання збирача. 

Такі настанови збирання вважали цілком прийнятними за часів, ко-
ли застосування технічних засобів було обмеженим, а запис робили від 
руки. Тому збирачі (часом навіть мимоволі) обирали респондентів та 
ситуації, які давали змогу зафіксувати “повні”, композиційно й стиліс-
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тично “найдовершеніші” тексти. Та й самі виконавці зазвичай вдавали-
ся до диктування [1], уповільнювали темп оповіді, зважаючи на те, що 
у процесі живого виконання збирач не мав можливості докладно й 
точно зафіксувати навіть вербальний текст (про відтворення записом 
особливостей виконання й поготів не йшлося).  

Диктовані та виконані на замовлення тексти, за спостереженнями 
дослідників [6, с. 206], можуть бути досконалішими, бо виконавці мали 
час на обдумування та укладанння й унормування тексту. При цьому 
саме́ усвідомлення того, що у момент запису текст записує збирач, а не 
сприймає безпосередньо аудиторія слухачів, може переключати увагу 
оповідача на вербальний текст, а не на майстерність його виконання. 

Поряд із сильним “літературоцентричним” струменем і в світовій, і 
в українській фольклористиці дедалі більшого поширення нині набу-
вають антропоцентричні спрямування, наріжним каменем яких є спо-
стереження спонтанного функціонування усного тексту та врахування 
виконавської природи фольклору й контекстуальних чинників, які так 
само, як і власне вербальний текст, визнають істотними змістоутворю-
ючими чинниками у процесі інтерпретації текстів та їх фіксації запи-
сом. Це не може не відбитися на завданнях, методиці та результатах 
збирацької роботи.  

Такі акценти збирацької роботи вимагають якщо не руйнування 
збирацьких стереотипів, то принаймні їх зміни. Істотні не тільки нові 
можливості адекватної фіксації усних текстів, а й внутрішня готов-
ність збирачів до їх застосування. У цьому разі йдеться про зміну ме-
тодологічних засад діяльності збирачів. Про те, наскільки усвідомлен-
ня цього важко прокладає собі шлях до реальної збирацької практики, 
свідчить промовистий приклад. Мало не сто років тому Павло Попов 
висловив думку про особливості запису казок, яка залишилася цілком 
сучасною та актуальною й досі, оскільки за весь цей час вона не була 
підтримана практикою збирацтва: “Одне діло чути й записати казку 
зимовим вечором в оточенні своїх людей і зовсім инше – записувати, 
коли її привселюдно оповідається перед цілою компанією з чужих 
людей. Нехай би як уважно стежили члени екскурсії за словом і рухом 
своєї «жертви» та присутніх тут слухачів із селян, з цього буде не дуже 
багато користи. <…> Уникати анкетизму в будь-якій його формі (не 
запитання ставити, а слухати мову так, як вона природно мовиться), це 
стало за правило навіть для діялектологів <…>” [4, с. 7]. Тож запрова-
дження принципів збирацтва, що враховували б обставини фіксації й 
мінімізували б вплив збирача [4, с. 6; 8] на те, яким постає текст у 
виконанні оповідача, залишається нагальною необхідністю й досі.  

Антропоцентричний підхід спрямовує увагу збирачів на оповідача 
й процес виконання, доповнює традиційний інтерес дослідників до 
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вербального тексту увагою до виконавських і контекстуальних чинни-
ків та їх ролі у формуванні мистецьких рис усного тексту, що постає у 
виконанні перед зацікавленою слухацькою аудиторією. Ключовими сло-
вами такого підходу є виконавство та контекст, істотними стають такі 
концепти, як усність і спонтанність.  

Мета цієї розвідки – обґрунтувати необхідність актуалізації у сві-
домості сучасних фольклористів, а що найголовніше – у практиці 
збирацької роботи, методик суцільного запису та включеного спосте-
реження. Спробуємо довести, що пропонована зміна методичних домі-
нант має прагматичний сенс, а її втілення у практику продиктовано не 
романтичним захопленням, а здатне збагатити науку новими спостере-
женнями та висновками.  

Ці ідеї, давно сформульовані й вітчизняною, і зарубіжною наукою, 
досі не отримали належного застосування й стали надбанням пере-
важно історії фольклористики та її теорії. Навіть ті збирачі, які виявля-
ли увагу до живого виконання у ситуаціях вільного спілкування опові-
дача й аудиторії (Тарас Шевченко привертав увагу до розмов селян, що 
вони їх ведуть “шапок не скидаючи”; спостереження таких моментів 
живого спілкування високо цінував Іван Франко [7]), не могли втілити 
ці вимоги повною мірою через технічні обмеження. Навіть за часів 
появи фонографів, а згодом і магнітофонів, що стало певним проривом 
у методиці роботи, їх використання не відразу призвело до подолання 
стереотипів, сформованих попередніми етапами розвитку. Це було зу-
мовлено й небажанням фіксувати “неякісні” тексти (в тому числі й з 
метою економії плівки), яке спонукало до “підготовки” оповідача до 
сеансу, спроб збирачів уникнути втручання слухачів до процесу опові-
ді тощо. Натомість багато фіксацій, зроблених за умов спонтанного ви-
конання, видавалися неякісними через те, що технічний запис часто не 
містив усього тексту, коли, наприклад, виконавець розпочинав оповідь 
у побутовому спілкуванні неочікувано, “до слова” тощо, а збирач просто 
не встигав увімкнути магнітофон. Ця, здавалося б, суто технічна проб-
лема не є такою простою, як це може видатися, вона має істотний 
теоретичний сенс, бо її постання зумовлено питанням виокремлення 
тексту з потоку мовлення, концептами “початку” та “кінця” й пов’яза-
ними з цим рисами поетики текстів, про що ще йтиметься далі. 

Варто зазначити, що традиційні селективні методики збирання були 
органічно пов’язані з певними рисами документування текстів та їх роз-
шифрування. Застосування традиційних методик збирання і створення 
скриптури не забезпечувало усебічного документування фольклорних 
творів, а тому постачало дослідників джерелами, автентичність та точ-
ність яких була відносною. При цьому окремі риси поетики явищ 
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усної традиції просто залишалися не зафіксованими, не поміченими, а 
тому й не осмисленими в науці. 

 Важливо також відзначити, що послідовне дотримання принципів 
“літературоцентризму” логічно призводить до визнання “деволюцій-
ного” [9] принципу оцінювання напряму розвитку фольклорної тради-
ції і до визнання неминучості її занепаду, особливо ж враховуючи 
редагування текстів попередниками та практику їх едиційного “удос-
коналення”, яка дотривала до кінця ХХ ст. Дослідники вже не раз за-
значали, що запис часто втрачає порівняно з актом живого виконання, 
а тому виникала спокуса “відшкодувати втрати” шляхом редагування 
словесного тексту. Через це сучасні фіксації спонтанних виконань, 
зроблені за допомогою технічних засобів і документовані лише на рів-
ні лексики та синтаксису, можуть програвати порівняно з фіксаціями 
минулого, якщо брати до уваги тільки художні якості вербальної скла-
дової усних текстів. Причина цього полягає не в тому, що майстерність 
нинішніх виконавців менша (це може бути слушним лише щодо функ-
ціонування певних жанрів, а не до фольклорного процесу загалом), вона 
може критися в застосуванні сучасної методики фіксації та використан-
ні традиційних способів розшифрування тексту (лише в його вербаль-
ній складовій). Це й створює оманливе враження деградації традиції. 

Виконані з певних методологічних позицій фіксації формували не 
лише оцінку стану традиції, а й розуміння механізмів її функціонуван-
ня. Дію традиції часто осмислювали як “шліфування”, і навіть попри 
те, що таке розуміння давно зазнало критичної оцінки, тексти часто 
визнавали за такі, що не “пройшли фольклоризації”, “не відстоялися” 
тощо. Однак “недосконалість” і “неповнота” тексту могли бути кон-
текстуально зумовленими, адже на рецепцію усного тексту впливають 
не лише риси його словесної складової, а також і його позатекстові 
зв’язки, слухацька аудиторія та її вимоги (наприклад, “неповні”, стислі 
тексти анекдотів відтворюють тоді, коли відомий твір треба лише на-
гадати слухачам). Персональні наративи, зокрема оповідання-спогади, 
часто більшою мірою залежать від обставин виконання, ніж від худож-
ніх канонів, а той самий традиційний сюжет, залежно від комунікатив-
ної мети й інтенції виконавця, може поставати в різних жанрових 
іпостасях. Саме такий підхід запропонувала Йоланта Луговська, роз-
виваючи ідеї Михайла Бахтіна [11]. 

У чому ж полягають особливості методики суцільного запису? Її 
застосування спрямовує увагу дослідника на отримання максимально 
автентичних свідчень про механізми дії традиції та її результати. Об’єк-
том спостереження в цьому разі стає спонтанний процес комунікації, 
зокрема його традиційні компоненти. На відміну від раніше застосову-
ваних методик, які були спрямовані на пошук “вершинних” виявів тра-
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диції, методика такого типу дає можливість дослідити усі спостережені 
фольклорні явища незалежно від їх змістових, тематичних, естетичних 
оцінок. Натомість надзвичайно істотними в цьому разі стають контекс-
туальні чинники та їх врахування. Особливо ж цікавими для дослід-
ника виявляються виконання у так званому натуральному контексті, 
тобто за природних умов спілкування. Присутність збирача суперечить 
успішному втіленню цієї вимоги, на це неодноразово вказували дослід-
ники. З цим явищем фольклористи стикаються повсякчасно у процесі 
польової роботи. Тому у випадку, коли спостереження живого спілку-
вання носіїв неможливе, бажано, принаймні, досягти “індукованого” 
контексту, який максимально наближений до природного, проте ство-
рений штучно [10]. 

Суцільний запис за природних обставин дає змогу зафіксувати 
тексти в живому комунікативному потоці. Прозові тексти в ньому мо-
жуть бути більш чи менш міцно пов’язані між собою та залученими у 
потік побутової комунікації. Міра такого зв’язку різна. Особливо це 
важливо для творів неказкової прози, які, на відміну від казок, прак-
тично злиті з сегментами тексту, що не мають фольклорних ознак. Тому 
такі твори зазвичай фіксували на прохання збирачів, а не у живому 
функціонуванні, а це, своєю чергою, впливало на форму їх презентації. 
Дослідники, чутливі до цих аспектів традиційної поетики текстів, уже 
неодноразово привертали увагу до таких явищ і висловлювали мірку-
вання, що тексти, зафіксовані у спонтанному виконанні, за традицій-
ними канонами можуть бути оцінені як менш досконалі. 

Під час розгляду явищ у живому спілкуванні доречна аналогія з 
потоком мовлення, окремі сегменти якого слухач виокремлює й інтер-
претує у процесі сприйняття. Недостатньо проникливий збирач, особ-
ливо ж за відсутності технічних засобів фіксації, вдається до виок-
ремлення текстів за надто інтуїтивними резонами, а відтак ризикує 
опинитися на місці героїв численних традиційних анекдотів про мовні 
непорозуміння (див. різновиди сюжетного типу СУС – 2051) через те, 
що виокремлення традиційного тексту з комунікативного контексту 
часто становить об’єктивні труднощі. Трохи нижче ми спробуємо про-
демонструвати, як уявлення про аморфність творів неказкової прози і 
відсутність у них пограничних формул, що сигналізують про початок 
та кінець тексту, стали результатом недостатньої уваги до процесу їх 
реального побутування. У цьому сенсі для адекватної інтерпретації 
явищ дуже важливою є увага збирача до реакцій аудиторії. До цього 
джерела розуміння тексту привертали увагу дослідники початку ХХ 
століття [2, с. 99], значну увагу приділяли проблемам інтерпретації та 
досягнення “порозуміння” між носієм і дослідником також зарубіжні 
вчені [3]. 
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Іншою рисою суцільного запису є відмова від здійснення “відсіву” 
текстів у момент технічної фіксації, натомість при документуванні 
бажаним є опис обставин виконання текстів, особливо ж тих, яким 
властиві сильні позатекстові зв’язки. 

Переакцентування збирацьких інтересів з пошуку й добору найдос-
коналіших словесних текстів на вивчення механізмів функціонування 
традиції та дослідження усних основ поетики передбачає передусім 
пошук відповідей на декілька теоретичних питань, а не на створення 
антологій чи публікування текстів для широкого читацького загалу. 
Відповідно змінюються й критерії оцінювання досконалості записів: 
місце естетичного критерію чи новизни тексту заступає автентичність 
та точність запису й наявність контекстної інформації. Однак привер-
нення уваги дослідників до можливостей суцільного запису та вклю-
ченого спостереження не передбачає витіснення однією методикою 
іншої. Натомість ця пропозиція спрямована на збагачення наукового 
арсеналу і створення можливостей вибору інструментарію, що якнай-
краще відповідає тій чи іншій меті збирача. 

Зафіксовані за методикою суцільного запису тексти дають науково 
вивірений матеріал для вивчення формульного стилю фольклору, для 
розуміння таких рис усної традиції, як повтори, вставні наративні сег-
менти, а також для розгляду стереотипності персональних наративів та 
низки особливостей усної поетики, що часто залишаються поза ува-
гою дослідників при застосуванні інших методик запису. Кожне з цих 
питань заслуговує спеціального обговорення, у цьому ж разі йдеться 
про можливості, які відкриваються перед дослідниками. 

Істотною перевагою суцільного запису є можливість не лише спо-
стерігати тексти в спонтанному функціонуванні, а також зафіксувати 
багатоманітні варіативні способи втілення традиційних творів, не ли-
ше “повні”, “антологічні”, довершені естетично, а й ситуативно зану-
рені тексти, чия привабливість для слухачів зумовлена саме їх відпо-
відністю ситуації та запитам аудиторії, про що красномовно свідчить її 
реакція. 

Саме суцільний запис дає розуміння реального співвідношення ак-
тивної та пасивної складової репертуару (якщо перша виявляється у 
спонтанному побутуванні творів, то остання – лише при опитуванні) і 
його сюжетного наповнення, а також дає змогу зафіксувати явища, які 
ще не набули поширення або ж є регіональними (до таких, наприклад, 
належать своєрідні утопічні розповіді про минуле, особливо ж у сере-
довищі переселенців із забруднених унаслідок Чорнобильської ката-
строфи територій).  

Наведемо лише один із прикладів, що виразно засвідчує продук-
тивність застосування методики суцільного запису, зокрема у вивченні 
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неказкової прози – міфологічних меморатів та фабулатів (так званих 
билиць і бувальщин). Виокремлення цих жанрів залишається диску-
сійним, проте не підлягає сумніву продуктивність розрізнення спога-
дів та фабульних оповідей. Суцільний запис, що дає можливість спо-
стерігати функціонування тексту в процесі спонтанної комунікації 
оповідачів з аудиторією, простежити, як у діалозі виникає та чи інша 
тема, як відбувається її наративне оформлення, водночас засвідчує 
наявність рис поетики неказкової прози. Дослідники досі не звернули 
на них належної уваги саме через те, що не мали у своєму розпоря-
дженні зібраних з відповідною мірою точності записів. Твердження 
про специфіку ставлення билиці до дійсності, що полягає в наявності 
установки на достовірність, стало вже нині доволі тривіальним. При 
цьому дослідники так само одностайні в запереченні рис традиційного 
стилістичного оформлення її текстів [5, с. 8]. Натомість “аморфні” 
тексти билиць, які під час спілкування безпосередньо “виростають” з 
живих діалогів, часто мають своєрідні формульні маркери початку й 
кінця, які можна зблизити з ініціальними та фінальними формулами 
казки. Окрім функції виокремлення тексту з комунікативного потоку, 
наразі можна відзначити й іншу – ці формульні сегменти відбивають 
своєрідність ставлення творів до дійсності. Для билиці це зазвичай 
упевненість у достовірності оповіді, ґрунтована на тому, що в ній 
ідеться про події, свідком яких був сам оповідач, у той час як буваль-
щини – фабулати, їх зміст не закорінений у власному досвіді і тому 
сумнів у їх правдивості цілком закономірний для оповідача. Порівняй-
мо ініціальні та фінальні формули билиць: “А це було́ пра́вда, то́чна 
пра́вда, <…> це не брехня́, що ві́дьма, пра́вда”1; “Це, ка́же – то́чна була́ 
пра́вда”2; “Це лі́чно було́! Це пра́вда <нерозб.> була́!”3 Їх зіставлення з 
пограничними формулами бувальщин засвідчує виразне тяжіння би-
лиць до констатації достовірності оповіді, бувальщин – до висловлення 

                                                 
1 Записали Олександра Бріцина та Інна Головаха 9 червня 1995 року в 

селі Плоске Носівського району Чернігівської області від З. Литовки. Фоно-
запис – Наукові архівні фонди рукописів і фонозаписів Інституту мистецтво-
знавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН Украї-
ни (далі скорочено: ІМФЕ). – Ф. 14–10. – Од. зб. 1777. 

2 Записали Олександра Бріцина та Інна Головаха 10 червня 1995 року в 
селі Плоске Носівського району Чернігівської області від В. Хоменко. Фоно-
запис – ІМФЕ. – Ф. 14–10. – Од. зб. 1773. 

3 Записала Олександра Бріцина 1 серпня 2011 року під час експедиції 
Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних 
катастроф (далі скорочено: ДНЦЗКСТК) у селі Малоглумчанка Ємільчин-
ського району Житомирської області від Данюк Єви Дмитрівни. – Архів 
ДНЦЗКСТК. – Ф. Ємільчине–2011. – Спр. Бріцина. – Файл D7,S1. 
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сумніву в реальності відтворених подій, цілком виправданого й зрозу-
мілого, коли йдеться про відтворення незвичайної події, про яку роз-
повідають усі, проте виконавець не був її свідком: “Отаке було, розго-
вори. Чі воно правда, чі ні…”1; “Було, чула таке, то колись казали, шо 
таке було, а чи правда воно…”2; “Ето так кажуть. Ну… а чи правда, чи 
ниправда, ни знаю”3. 

Сподіваємося, що цей приклад є досить наочним, аби привернути 
увагу до того, як способи отримання матеріалів для подальшого аналі-
зу можуть впливати на далекосяжні загальнотеоретичні висновки. Тож 
майже через сто років після публікації слова Павла Попова нарешті 
звучатимуть оптимістично: “Тепер давні синтетичні методи вже замкну-
ли логічне коло свого розвитку і тісно підвели до студіювання живого 
фольклору: 1) в органічних комплексах; в його динаміці, а не тільки в 
статиці; 3) у всебічній аналізі його конкретних явищ і процесів” [4, с. 8]. 

Зміна домінант у збирацькій роботі допоможе перейти від непро-
дуктивних “плачів” з приводу сучасного занепаду фольклорної тради-
ції до активного пошуку й усвідомлення її незнищенної суті, поки 
існує виконавець та його зацікавлена аудиторія. 
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TO THE PROBLEM OF FIELDWORK METHODOLOGY: 

ORAL PROSE 
 

Olesya BRITSYNA 
 

Modern folklore theory is strongly influenced by anthropological approach. 
This makes necessary the supervision on the alive folklore process and leads to 
actualization of the concept of “vacuum cleaner” collection and inclusive observa-
tion in field work. This resulted the shift from aesthetic criteria in evaluation of 
quality of recorded text to its authenticity and also provokes reflexions about 
mechanisms of tradition and poetics of oral prose.  

Key words: natural context, performance, inclusive observation, “vacuum clea-
ner” collection. 
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К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ 
НАУЧНОГО СОБИРАНИЯ ФОЛЬКЛОРА: 

НАРОДНАЯ ПРОЗА 
 

Олеся БРИЦЫНА 
 
Антропоцентризм, характерный для современных взглядов на природу 

фольклора, актуализирует необходимость применения методик сплошной 
записи и “включенного наблюдения”, которые дают возможность анализиро-
вать явления фольклора в их спонтанном функционировании. Такая позиция 
собирателей ведет к изменению критериев оценки качества записей и прово-
цирует размышления о механизмах традиции и устных основах поэтики про-
заических произведений. 

Ключевые слова: натуральный контекст, исполнение, методика “сплош-
ной” фиксации, включенное наблюдение. 
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