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ABSTRACT
Over the past few years, the Internet network has spread across all social strata of 
Ukrainian society, primarily through mobile Internet. A variety of social networks 
on the Internet have become especially popular, which promotes the spread of 
multimedia artistic creativity. Today network literature, network folklore have 
become a reality, which needs scientific reflection.
Purpose. The purpose of the article is to find out main typological characteristics 
and topics of the latest Ukrainian folklore in network communication.
Methods. The research has been conducted with the use of comparative-historical 
method (comparative) to determine the form of external and internal contacts, 
influences of intercultural reception on the network folklore artistic paradigms, on 
the process of plots migration etc. Variety of themes, motives, ideas, genres as 
well as genre variations, plots and images of Ukrainian network folklore have been 
considered within the comparative-typological approach.
Results. We can define Internet folklore (post folklore, medieval folklore, folk-
net, network folklore, folklore on the Internet, e-folklore, cyberfolklore, etc.) as 
multimedia folk art in Internet communications. The definition of Internet folklore 
as hybrid oral folklore in the context of new communication opportunities based 
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on Internet technologies is an essential part of the phenomenon perception. In this 
case, the distribution medium (Internet) is the priority, and it becomes a generator 
of forms, genres, types of folklore communication. One of the greatest benefits of 
the Internet is multiculturalism in user’s communications, as well as the topicality 
of themes and issues of folklore texts distributed through the network. Internet 
folklore works are spread in waves, often it depends on the general political 
situation in Ukraine.

Keywords: network folklore; internet folklore; multimedia folklore; intercultural 
communication; multiculturalism.

Новітній український фольклор  
у мережевій комунікації: типологічні 

характеристики та тематика

АНОТАЦІЯ
За останні кілька років інтернет-мережа розповсюдилася серед усіх соціальних 
прошарків українського суспільства насамперед завдяки мобільному 
інтернетові. Особливої популярності набули різноманітні соціальні мережі 
в інтернеті, що сприяють поширенню мультимедійної художньої творчості. 
Сьогодні реальністю стала мережева художня література, мережевий 
фольклор, що потребують наукового осмислення.
Мета – з’ясувати основні типологічні характеристики та тематику новітнього 
українського фольклору в мережевій комунікації. 
Методи. Дослідження було проведено за допомогою порівняльно-
історичного методу (компаративного) для визначення форми зовнішніх  
і внутрішніх контактів, впливів, міжкультурної рецепції на художні парадигми 
мережевого фольклору та на процес міграції сюжетів тощо. У порівняльно-
типологічний спосіб розглядалися теми українського мережевого фольклору. 
Висновки. На сьогодні можемо визначити інтернет-фольклор (постфольклор, 
медіфольклор, фолькнет, мережевий фольклор, фольклор в інтернеті, 
е-фольклор, кіберфольклор тощо) як мультимедійну народну творчість  
в інтернет-комунікаціях. Визначення інтернет-фольклору як гібридної 
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усної народної творчості в умовах нових комунікаційних можливостей, 
заснованих на інтернет-технологіях, є суттєвою дефініцією феномена. 
При цьому пріоритетним є середовище поширення (Інтернет), яке  
і стає генератором форм, жанрів, типів фольклорної комунікації. Однією 
з величезних переваг інтернету є мультикультурність у комунікації 
користувачів, а також актуальність теми та проблематики фольклорного 
тексту, який розповсюджується за допомогою мережі. Твори інтернет-
фольклору розповсюджуються хвилями, часто це залежить від загальної 
політичної кон’юнктури в Україні. 

Ключові слова: мережевий фольклор; інтернет-фольклор; мультимедійний 
фольклор; міжкультурна комунікація; мультикультурність.

Вступ
За останні кілька років інтернет-мережа розповсюдилася серед усіх 

соціальних прошарків українського суспільства насамперед завдяки 
мобільному інтернетові з використанням смартфонів. Це надзвичайно 
сприяє долученню українців до віртуального мережевого суспільства. 
Варто зазначити, що сучасне інформаційне суспільство є абсолютно 
відмінним від попередніх його типів через очевидну, навіть разючу, 
різницю у способах та у швидкості передання й обробки інформації. 
Фольклор такого суспільства спирається на цілковито нові форми 
трансмісії традиції, а тому вимагає не тільки трансформації цієї традиції, 
а й зміни наукових підходів щодо її вивчення.

Фольклор не втратив свого культурно-естетичного значення і у час 
новітніх цифрових комунікацій. Поряд із збереженням традиційних 
різновидів фольклорної творчості, що побутують безпосередньо в усній 
формі й передаються від покоління до покоління, існують інші способи 
творення, збереження та поширення фольклору – через інтернет-мережу.

Мета статті – з’ясувати основні типологічні характеристики та 
тематику новітнього українського фольклору в мережевій комунікації. 
Завдання статті: описати основні форми зовнішніх і внутрішніх контактів, 
впливів міжкультурної рецепції на художні парадигми українського 
мережевого фольклору.
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Методи дослідження: за допомогою порівняльно-історичного 
методу (компаративного) для визначення форми зовнішніх і внутрішніх 
контактів, впливів, міжкультурної рецепції на художні парадигми 
мережевого фольклору та на процес міграції сюжетів тощо. У порівняльно-
-типологічний спосіб розглядалися теми та жанрові різновиди, сюжети 
українського мережевого фольклору.

Web 2.0. як засіб трансформації
міжкультурної мережевої комунікації

Соціолог Євген Головаха (Інститут соціології НАН України) констатує, 
що у 2012-му році в Україні людей, які не мали доступу до Інтернету, 
було 56 %, тобто в мережі були тільки 44 % громадян України. На 2018 
рік, відповідно до доповіді Інституту соціології Національної академії 
наук “Українське суспільство: моніторинг щорічних змін”, доступ до 
Інтернету не мають лише 23 % громадян, натомість 77 % є активними 
в мережі (Holovakhа, 2018). Таким чином можна стверджувати, що на 
кінець 2018 року майже все дієздатне населення України має доступ до 
Інтернету, а українське суспільство вже “влилося” у світове, глобальне 
суспільство в мережі.

Кардинальні зміни у світовому інтернет-просторі відбулися на 
початку ХХІ століття, коли на зміну першому поколінню сервісів мережі 
Інтернет (Web 1.0) прийшло друге покоління – Web 2.0. Це спричинило 
своєрідну революцію в соціальній культурі людства, адже Web 2.0  
– це інформаційні технології, які, на відміну від першого покоління, 
дозволяють користувачам створювати та поширювати власний контент 
у всесвітній павутині. Таким чином користувач стає співрозробником, 
читач стає співавтором, а інтернет-мережа – своєрідним спільним 
колективним розумом і водночас велетенським сховищем інформації. 
До найбільш популярних платформ сервісу Web 2.0 належать: вільна 
багатомовна енциклопедія Вікіпедія; карти Google Earth; онлайн-
фотоальбом Flickr; персональний робочий стіл Netvibes;  соціальна 
мережа Facebook; блог-сервіс LiveJournal.сom (або Живий журнал 
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чи ЖЖ); відеохостинг YouTube та ін. Головний принцип цих сервісів 
полягає у залученні користувача до створення і редагування контенту 
інтернет-ресурсу.

Особливої популярності серед ресурсів Web 2.0 набули різноманітні 
соціальні мережі в інтернеті, що сприяють поширенню мультимедійної 
художньої творчості. Завдяки інформаційним технологіям покоління 
Web 2.0 реальністю стала мережева література, мережеве мистецтво, 
мережевий фольклор, що потребують наукового осмислення. Художня 
література та публіцистика, зокрема мережева, як вид мистецтва 
також є своєрідними ретрансляторами фольклору. Варто вказати, 
що сучасні дослідники інтернет-комункацій покоління Web 2.0, 
зокрема С. Соколова, зауважують, що Інтернет перевантажений 
інформаційними маніпуляціями, а соціальні мережі стали плідним 
полем для маніпулювання інформацією (Sokolova, 2018). Тому слід 
пам’ятати, що мережевий фольклор також може використовуватися  
і використовується, принаймні в україно-російському інформаційному 
полі, як засіб таких маніпуляцій. 

Основні дефініційні підходи до визначення 
мережевого фольклору

Зі стрімким розвитком цифрових та мережевих технологій 
відбуваються тектонічні зрушення в народній культурі. Трансформується 
і фольклор відповідно до нових реалій постмодерного, або цифрового, 
або інформаційного суспільства. Феномен новітнього фольклору, зокрема 
мережевого, став об’єктом пильної уваги науковців-філологів ще з 90-их 
років ХХ ст. (найактивніші у цьому аспекті США і Росія). На сьогодні 
і в Україні швидко збільшується кількість наукових статей, монографій, 
присвячених мережевій комунікації та мережевій культурі, в тому числі 
й фольклорові.

У російській науковій традиції найбільш розповсюдженим є термін 
інтернет-фольклор (Alekseyevskiy, 2010; Kargin, Kostina, 2009; Savchenko, 
Suslova, 2010) і мережевий фольклор (Radchenko, 2007; Rozin, 2007; 
Dzhalilova, 2015), рідше використовують термін віртуальний фольклор 
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(Rukomoynikova, (2007) та інтернетлор (Neklyudov, 2003). У США 
найбільш популярними термінами є internet folklore і netlore, а також 
computerlore, computer folklore, virtual folklore, cyberlore, e-Folklore, digital 
folklore (Alekseyevskiy, 2010).

Наріжним каменем дефініційних дискусій є пошук чітких понятійних 
меж між інтернет-фольклором та фольклором в Інтернеті. Нам імпонує 
позиція російського дослідника М. Алексєєвського, який пропонує 
інтернет-фольклором називати тільки ті фольклорні форми, які існують 
і поширюються переважно (а здебільшого і виключно) в Інтернеті 
(Alekseyevskiy, 2010, р. 157).

В Україні порівняно з Росією та США феномен інтернет-фольклору 
став об’єктом наукового пізнання відносно недавно, тому серед 
вітчизняних науковців домінує термін постфольклор, який практично 
“вбирає” семантику усіх попередніх дефініцій (Berezhnyy, 2015; Vysotska, 
2016; Denysyuk, 2017; Lysyuk, 2013). 

Новітня теорія інтернет-фольклору має тенденцію до відокремлення 
від фольклористики в дисципліну, що межує з цифровою етнографією, 
мережевою антропологією та масмедійною теорією. Водночас інтернет-
фольклор варто розглядати як феномен комунікації, що виник завдяки 
симбіозу креативності (художності), анонімності (колективності 
або відмови від авторства), варіативності (мінливості), масовості 
(глобальності), мультимедійності (технологічності). Визначальною 
особливістю новітнього інтернет-фольклору є гібридне поєднання 
усних, письмових, візуальних, аудіальних форм комунікації, тобто його 
мультимедійність, із застосуванням комп’ютера (смартфон, планшет, 
ноутбук) як засобу комунікації.

На сьогодні можемо визначити інтернет-фольклор як мультимедійну 
народну творчість в інтернет-комунікаціях. Визначення інтернет-
фольклору як гібридної усної народної творчості в умовах нових 
комунікаційних можливостей, заснованих на інтернет-технологіях,  
є суттєвою ознакою феномена. При цьому пріоритетним є середовище 
поширення (Інтернет/інтернет), яке і стає генератором форм, жанрів, типів 
та тем фольклорної комунікації.
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Особливості новітнього фольклору, 
який виникає у мережевій комунікації

Постмодерна зміна культурної парадигми актуалізувала такі її 
характеристики та властивості, як поліцентричність, ризомність, 
інтертекстульність, колажність, ремінісцентність, іронічність і відкидання 
всіх взірців та канонів, цитацію й буквальне переплетення знаків та їх 
конотацій (Denysyuk, 2017. Postfol’klor u paradyhmi …, р. 4).

Сервіси мережі Інтернет Web 2.0 закріпили діалогічність, навіть 
полілогічність, в процесі якої тексти новітнього фольклору, постфольклору 
вдосконалюються і шліфуються, набуваючи згодом популярності та 
поширення. Однак надмірний демократизм (що межує із вседозволеністю 
та неконтрольованістю) у творенні сучасного мережевого фольклору 
призводить до того, що новим творам бракує художньої витонченості  
й багатовікової шліфовки. До того ж, як слушно зауважує Н. Лисюк, маємо 
низку жанрів мережевого фольклору з незаперечним антиестетичним 
спрямуванням, увиразненого використанням ненормативної лексики, 
жаргонізмів, обсценних виразів, вульгаризмів, лайки (Lysyuk, 2013, р. 12–13). 

Незважаючи на вказані вище “вади”, інтернет-фольклор залишається 
соціально вагомим явищем, адже за своєю сутністю є масовою формою 
духовної культури, що виражає соціокультурну ідентичність своїх 
творців-носіїв. Це сталий тип комунікації всередині всього соціуму та 
окремих його спільнот, що забезпечує самоіндентифікацію й передання 
колективного соціального досвіду, основоположних цінностей та норм.

Комунікація в інтернет-мережі поєднує у собі елементи письмового 
та усного спілкування, створюючи унікальне середовище як новий 
соціокультурний простір функціонування культури й інформації. 
В. Сороковикова підкреслює, що це принципово нова форма організації 
текстового простору в віртуальному середовищі глобальної мережі, де 
на зміну одномірному тексту приходить багатовимірний електронний 
гіпертекст. Останній ґрунтується на можливості миттєвого переходу від 
одного обсягу інформації до іншого у всіх забезпечених посиланнями 
точках, причому, наділені подібними посиланнями можуть бути будь-які 
довільно вибрані місця текстів (Sorokovikova, 2010, р. 118).
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Текстам українського інтернет-фольклору властива специфічна 
мережева лексика, якій притаманна експліцитна та імпліцитна метамовна 
рефлексія. Мовна своєрідність мережевої комунікації охоплює усі рівні 
мови: фонетичний, лексичний, морфологічний та синтаксичний. Окрім 
цього, заслуговує на увагу графіка та орфографія мережевої мови. 
Лінгвосеміотичній природі мережевих текстів властиві використання 
полісеміотичних (гібридних) знаків і повідомлень; використання не 
менше ніж двох алфавітів (кирилиці та латиниці) і не менше ніж двох 
мов (російської, української, англійської) (Volovenko, Grigorenko, 2018, 
р. 61). Крім того, дуже популярним в оформленні текстів українського 
інтернет-фольклору є суржик (найбільше українсько-російський, менше 
українсько-англійський або українсько-російсько-англійський суржик).

Попри те, що фактично усна традиція фольклору давно вже втратила 
свою необхідність побутування і передачі значимої інформації, 
культурних норм і цінностей в класично народному вигляді, сам спосіб 
сприйняття і осмислення об’єктивної реальності у фольклорних формах, 
що становлять собою певну матрицю на рівні національного архетипу, 
як вважає Ж. Денисюк, не втрачає своєї актуальності. Тому фольклорні 
форми, сполучаючись з новими способами комунікації та будуючись на 
інших, постмодерних принципах творення культурних зразків і текстів, на 
її думку, постають новим явищем культури (Denysyuk, 2017. Postfol’klor 
u paradyhmi …, р. 5).

Інтернет-фoльклор, ствoрений користувачами мережі, як і класичний 
фoльклoр, є безавтoрським. Навіть якщo і можна віднайти автoра (реальнoго 
чи такoго, що використав нікнейм), тo сам принцип функціoнування 
інтернету вже апріoрі передбачає вільнe і неконтрольoване поширення цих 
твoрів під іншими іменами, на інших сайтах з додаванням іншoго тексту, 
окремих деталей, які ствoрюють варіанти першопoчаткового тексту.

Завдяки особливостям інтернету як засобу масової міжкультурної 
комунікації фольклор як вид мистецтва та як своєрідна форма суспільної 
свідомості твориться безперервно, водночас поширюючись миттєво. 
Порівняно з традиційними засобами фіксації фольклору, інтернет-
фольклор насправді “позбувся” кордонів між державами та культурами, 
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ставши продуктом міжкультурним, здатним до тематичної й естетичної 
інтернаціоналізації, чутливим до глобалізаційних впливів. 

Н. Лисюк зазначає, що новітньому постмодерному фольклорові властивий 
соціокультурний поліцентризм (творення і розповсюдження окремих 
фольклорних комплексів різними соціальними групами), злободенність, 
а відтак швидкозмінність, мінімалізм, інтертекстуальність та цитатність 
(вторинність) творів, відчутна втрата ними варіативності, зростання ролі 
індивідуального авторства, функціональна маргінальність, пов’язана зі 
зміною його функцій та обмеженням їх обсягу тощо (Lysyuk, 2013, р. 10).

Творчість у мережі здебільшого позбавлена обмежень, які властиві 
іншим засобам комунікації. Мережева фольклорна культура – це творчість 
абсолютно вільна, творчість без цензури (правової, політичної, морально-
етичної, гендерної тощо). Ж. Денисюк зауважує, що в процесі мережевої  
комунікації та вільного творчого самовираження утворювані тексти 
інтернет-фольклору можуть одразу ж змінюватися, доповнюватися, 
коментуватися, варіюватися численну кількість разів, набуваючи нових 
смислів, прочитань, контекстних відношень і значень у зіставленні 
з іншими текстами (Denysyuk, 2016. Smikhova osnova…, р. 52). 

Інформаційний простір інтернету суттєво вплинув на функціонування 
новітнього українського фольклору. Однією з величезних переваг 
інтернету є відсутність тиску на авторів (відсутність цензури), 
мультикультурність у комунікації користувачів, а також висока 
актуальність теми та проблематики фольклорного тексту, який виникає  
в мережі та розповсюджується за допомогою мережі. 

Тематика українського мережевого фольклору
Твори інтернет-фольклору розповсюджуються хвилями відповідно 

до топ-тем, які активно обговорюються серед українців у конкретний 
часовий проміжок. У цілому ж твори інтернет-фольклору стають певним 
повідомленням, слугуючи маркером вираження активної позиції, та 
підтримкою/долученням різних спільнот до певних тем. Здебільшого 
ключовою темою українського інтернет-фольклору є поточна політична 
та соціально-економічна ситуація (наприклад, для кінця 2018 року  
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в Україні топ-темами були такі: агресія і захоплення українських моряків 
російськими окупантами в Азовському морі, воєнний стан, новорічне 
звернення-заява В. Зеленського про балотування в президенти, отримання 
Томоса і т.д.). Причому здебільшого ці теми висвітлені у мережевому 
фольклорі в гумористичному або сатирично-іронічному ключі. Тому 
формою побутування таких творів є меми, фотожаби, афоризми, анекдоти 
чи подібні до них короткі висловлювання (часто на політичні теми), притчі 
про справжні цінності у житті (наприклад, про професора, який почергово 
наповнює банку, м’ячиками, камінцями і піском), “мігруючі” від користувача 
до користувача сторіз (часто вони мають таку спільну фабулу: “німий” 
діалог з атовцем у транспорті; порятунок тварини від холоду-голоду; 
допомога стареньким і нужденним, досить часто з вказівкою винуватців 
цієї нужденності, наприклад влада загалом чи окремий політик; викрадення 
дитини невідомими, здебільшого розпочинаються словосполученням 
“максимальний репост” тощо). Запозичення сюжетів і мотивів, зразків мемів 
і фотожаб в українському інтернет-фольклорі найчастіше відбувається  
з російського та американського інтернет-середовища.

Переважна більшість текстів власне українського інтернет-фольклору 
(меми, фотожаби, афоризми, сторіз та ін.) мають у своїй основі гумористично-
сатиричний компонент. Це відповідає принципам мережевої комунікації 
– анонімності, карнавальності, ігровому характерові (Denysyuk, 2016. 
Smikhova osnova …, р. 47). Водночас чимало  творів українського інтернет-
фольклору базується на спектрі негативних гіпертрофованих емоцій – від 
жаху до відчаю, оповідь оформлюють з максимальним надривом, щоб 
викликати сильне почуття жалю й співчуття у реципієнта. Творці інтернет-
фольклору використовують чорний гумор, коли смерть переводиться  
у площину гри, а страшне і трагічне піддається висміюванню. Таким чином 
носії-творці новітнього фольклору неусвідомлено продовжують давню 
українську барокову традицію веселощів перед обличчям біди чи смерті.  
В умовах гібридної війни з Росією новітній український інтернет-фольклор  
є специфічним “шлюзом” для виходу соціально небезпечних емоцій, що певною 
мірою сприяє суспільній стабільності попри намагання зовнішніх чинників 
нагнітати соціальний конфлікт в Україні з метою політичної дестабілізації 
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нашої держави. Крім того, російська пропаганда використовувала  
і використовує традиційний фольклор (наприклад, міфологізовану легенду 
про шапку Мономаха, про Київську Русь як колиску братніх народів тощо), 
переміщуючи його на інтернет-ресурси середовища Web 2.0, зокрема 
у Вікіпедію, з метою підтримання ефекту “науковості” таких легенд, 
намагаючись трансформувати політичний міф у історичний факт (Sokolova, 
2017).

Висновки
На сьогодні можемо визначити інтернет-фольклор (постфольклор, 

медіафольклор, фолькнет, мережевий фольклор, фольклор в інтернеті, 
е-фольклор, кіберфольклор тощо) як мультимедійну народну творчість 
в інтернет-комунікаціях. Визначення інтернет-фольклору як гібридної 
усної народної творчості в умовах нових комунікаційних можливостей, 
заснованих на інтернет-технологіях, є суттєвою дефініційною 
ознакою феномена. При цьому пріоритетним є середовище поширення 
(інтернет), яке і стає генератором форм, жанрів, типів фольклорної 
комунікації.

Однією з величезних переваг інтернету є мультикультурність  
у комунікації користувачів, а також актуальність теми та проблематики 
фольклорного тексту, який розповсюджується за допомогою мережі. Твори 
інтернет-фольклору розповсюджуються хвилями відповідно до топ-теми, 
яка обговорюється в конкретний момент часу в українському суспільстві.

Перспективи подальших досліджень українського інтернет-фольклору 
вбачаємо у з’ясуванні та ґрунтовному аналізі основних жанрових 
різновидів його побутування, а також у визначенні взаємозв’язку 
фольклору та художньої літератури в мережі Інтернет.
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