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Російська етнологія

ВАЛЕРІЙ ТИШКОВ,  
ОЛЕНА ПІВНЄВА

НОВЕ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ІНСТИТУТУ ЕТНОЛОГІЇ ТА 
АНТРОПОЛОГІЇ ІМ. М. М. МИКЛУХИ-МАКЛАЯ РАН

В статье освещены направления и основные результаты научной деятельности ИЭА РАН. Исчерпывающе 
охарактеризированы достижения в разработке отечественной и зарубежной тематики, выполнение 
международных проектов. Подчёркнуто значение междисциплинарных и прикладных исследований.

The trends and main results of the scientific activities Institute of the Ethnology and Anthropology during 
the last 5 years are elucidated in the article. The achievements in the domestic and foreign thematics exploration 
and the international standards fulfilment are characterized underlined is. The value of the interdisciplinary 
and applied studies is underlined.

Метою цієї статті є ознайомлення читачів з основними результатами наукової діяль-
ності Інституту етнології та антропології РАН 1 протягом останніх п’яти років. Для форму-
вання ширшого уявлення про Інститут слід спочатку надати його коротку характеристику. 
Інститут етнології та антропології РАН – провідний дослідницький центр у галузі етнології, 
соціально-культурної та фізичної антропології в Росії. У різний час в Інституті працювали 
такі видатні вчені, як С. П. Толстов, С. О. То карев, М. М. Чебоксаров, Ю. В. Бромлей, М. Й. Кос-
вен, П. І. Кушнер, М. Г. Левін, В. В. Бунак, Г. Ф. Дебец, В. П. Алексєєв та інші, які зробили істот-
ний внесок у розвиток етнологічної і антропологічної науки. Сьогодні в ІЕА РАН працюють 
близько ста сімдесяти співробітників, до яких належать також усесвітньо відомі вчені.

Основними напрямами наукової діяльності Інституту є розроблення теорії та істо-
рії етнологічної і антропологічної науки, етнології російського народу, інших народів 
Росії та суміжних країн. Досліджується походження й етнокультурна самобутність на-
родів світу. Вивчаються фізична (біологічна) антропологія та еволюція людини, релігіє-
знавство, кроскультурна психологія та етносоціологія, медична антропологія й гендерні 
дослідження, аудіовізуальна антропологія. Один з найважливіших напрямів діяльності 
Інституту – прикладні дослідження та експертні роботи, що стосуються сучасних етно-
політичних процесів, стану культури та самосвідомості народів Росії, моніторингу етніч-
них конфліктів.

Підґрунтя для наукових праць співробітників Інституту формують матеріали, зібрані 
під час польових досліджень, які здійснюються в багатьох регіонах Російської Федерації й за 
кордоном, разом із ученими та етнологічними установами країн і регіонів, які вивчаються 
(щорічно відбувається приблизно шістдесят-сімдесят експедиційних колективних та індиві-
дуальних виїздів). В експедиційно-польовій роботі увага приділяється як  історико-етногра-
фічним проблемам, так і стану сучасної культури, а також соціально-культурним адаптаці-
ям основного й мігрантського населення. Багато спільних проектів здійснюється разом із 
науковими установами країн ближнього зарубіжжя (Україна, Білорусь, Туркменистан, Гру-
зія, Азербайджан, Вірменія, Молдова, Литва, Латвія), з науковими організаціями Польської, 
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Угорської, Сербської, Чорногорської, В’єтнамської академій наук, а також із закордонними 
дослідницькими центрами й окремими вченими США, Франції, Німеччини, Швеції, Китаю, 
Монголії та інших країн.

Результати наукових досліджень публікуються в монографіях і збірниках статей (в Ін-
ституті щорічно виходить понад п’ятдесят книг і біля п’ятисот наукових статей), а також 
у періодичних і серійних виданнях: «Этнографическое обозрение», «Народы и культуры», 
«Расы и народы», «Этнографическая библиотека», «Полевые исследования ИЭА РАН», «Вест-
ник антропологии», «Бюллетень Сети этнологического мониторинга и раннего предупреж-
дения конфликтов», «Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах. 
Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга», «Исследования по прикладной и 
неотложной этнологии» 2.

Інститут має у своєму розпорядженні багаті та різноманітні архівні матеріали, серед яких – 
оригінальні колекції Товариства любителів природознавства, антропології та етнографії при 
Московському університеті за період 1870–1920 років, архівна колекція М. М. Миклухи-Маклая, 
особисті фонди видатних етнографів: М. М. Чебоксарова, С. О. Токарева, Н. Г. Левіна, В. В. Богда-
нова, Ю. П. Петрової-Аверкієвої та ін. Значну частину архівних справ формують експедиційні 
матеріали Інституту 1940–1990 років. Унікальні етнографічні, археологічні та антропологічні 
колекції містяться в чотирьох музейних підрозділах ІЕА РАН. Це матеріали з етнографії наро-
дів Росії, країн Азії, Америки, Австралії й Океанії, Африки (на їх основі в Інституті діє постій-
на експозиція «Культури народів світу»); це результати археологічних розкопок у Середній Азії 
(знахідки датуються від X тисячоліття до н. е. до пізнього середньовіччя, у колекціях: знаряддя 
праці та зброя, кераміка, прикраси). В Інституті є багата колекція портретів-реконструкцій, що 
забезпечують наочне розуміння антропологічного типу людей минулих історичних епох, інші 
матеріали з антропології давнього та сучасного населення Росії та світу.

Музейні та архівні колекції ІЕА РАН використовуються в експозиційній та освітній ді-
яльності (Інститут бере участь у педагогічному процесі більше тридцяти вищих навчаль-
них закладів і шкіл Москви та інших міст Росії, а також зарубіжних країн). Здійснюється 
популяризація і трансляція наукових знань засобами візуальних технологій, зокрема, на 
центральних телеканалах Росії. Упродовж останніх років відреставровано багато архівних 
фільмів і знято нові стрічки з етнології, антропології та археології, традиційної культури 
народів світу 3. Створено електронний фотоархів Інституту із забезпеченням зовнішнього 
доступу до багатих зібрань фотографій, накопичених більш ніж за століття експедиційної 
етнографічної діяльності вітчизняних учених. Серед найважливіших відзначимо проект, 
над яким Інститут працює разом з науковими установами Росії та країн СНД від початку 
1990-х років, – створення багатотомної історико-етнографічної серії «Народы и культуры». 
Після видання в 1950–1960-х роках серії «Народы мира» це перший дослідницький і видав-
ничий проект такого масштабу. Головні переваги серії полягають у тому, що в ній подано 
повну сучасну інформацію про ту чи іншу етнічну спільноту, а основними авторами текстів 
є вчені, які представляють ці народи. Різноманітні відомості, які містяться в книгах, зумов-
люють важливість зазначених публікацій для управлінської практики, для системи вищої 
та середньої освіти, а також для широкого кола читачів. Протягом останніх років серія по-
повнилася черговими фундаментальними томами, що присвячені прибалтійсько-фінським 
народам, тюркським народам Криму й Сибіру, абхазам, бурятам, народам Західного та Пів-
нічно-Східного Сибіру 4. За жанром і науковою важливістю до цих томів подібні авторські 
узагальнюючі монографії, які нещодавно побачили світ, присвячені вірменському та об-
сько-угрським (ханти й мансі) народам 5.
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Значний інтерес для широкого кола фахівців і громадськості становлять нові енцикло-
педичні видання, зокрема «Народы России. Атлас культур и религий» 6. У праці вміщено 
сучасну інформацію про народи Росії, їхню історію, традиційну культуру, релігії. Докладні 
карти створюють уявлення про характер розселення етнічних спільнот, масштаби поши-
рення основних конфесій і традиційних вірувань у Росії, що дозволяє отримати різнобічні 
знання про розмаїття етнокультурної мозаїки російського суспільства. 

Серію етнографічних альбомів ІЕА РАН поповнили книги, присвячені питанням тра-
диційного мистецтва росіян Європейської Півночі, народів Західного та Північно-Східного 
Сибіру 7. Вони містять цінний ілюстративний матеріал, який створює уявлення про різно-
манітність і багатство культури народів Росії та можуть бути важливим джерелом вивчення 
етнокультурної спадщини. Неабияке освітнє значення має цикл праць, присвячених народ-
ним традиціям, а також святково-обрядовій культурі, народним знанням, художнім промис-
лам і ремеслам, господарським практикам, традиціям харчування та ін. 8 

Помітний внесок здійснено в розроблення загальнотеоретичних проблем етнології та 
суміжних з нею дисциплін 9. Насамперед переглянуто панівну у вітчизняному суспільство-
знавстві теорію етносу та її політичні впливи, запропоновано нове трактування феномену 
етнічності, висунуто низку фундаментальних концептуальних положень і теоретичних но-
вацій, пов’язаних із природою феномену етнічності, основами устрою багатоетнічних дер-
жав, державного ладу Росії, зі стратегією та механізмами національної політики 10. Багато 
є новаторського в досвіді вивчення сучасних етногенетичних міфів, який виявляє мобілізу-
ючу роль образів минулого в етнополітичному процесі, особливо за ескалації міжетнічної 
напруги 11. Уперше у вітчизняній науці здійснено спробу аналізу варіативності націоналіз-
му, його політичного значення й символічної ролі в сучасних суспільствах 12.

Досягнуто успіху в публікації джерел та введенні до наукового обігу класичної спадщи-
ни 13. Видано кілька книг про життєвий шлях і наукову спадщину видатних учених, які по-
мітно вплинули на розвиток етнології та антропології в нашій країні в XX ст. 14 Значну увагу 
було приділено виданню російською мовою праць зарубіжних учених 15.

Вітчизняна тематика
Значну роль у дослідженнях Інституту має вітчизняна проблематика, яку розробляють 

у таких відділах: етнології російського народу, народів Півночі та Сибіру, Кавказу. У працях 
останніх років особливу увагу приділяють міграційним рухам та адаптації росіян у зонах 
пізнього розселення, їхньому соціально-культурному статусу, трансформаціям в історико-
культурному розвитку, етнічним аспектам формування нової громадянської ідентичності 16. 
Важливою є двотомна колективна монографія «Русские Рязанского края», яка стала підсум-
ком багаторічних експедиційних досліджень, музейних і архівних пошуків, здійснених спів-
робітниками Інституту в Рязанському краї 17. Ще в одній фундаментальній праці «Очерки 
русской народной культуры» досліджено формування світогляду, історичної пам’яті, багато-
вікового народного досвіду та знань російського народу 18. Помітний внесок здійснено до 
комплексного розроблення теми «Русские за рубежом» 19.

У вивченні Півночі та Сибіру особливе наукове та прикладне значення мало розроблен-
ня питань, пов’язаних із сучасним станом корінних нечисленних народів Півночі, Сибіру й 
Далекого Сходу, із проблемами їх адаптації до нових соціально-економічних і політичних 
умов 20, а також із правовими аспектами сучасного життя 21. Значну увагу було приділено 
питанню практичної реалізації наукових розробок у сучасній суспільній практиці. Як при-
клад можна назвати незалежну експертну доповідь, присвячену нечисленним народам Пів-
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ночі, Сибіру й Далекого Сходу. У ній не лише вміщено аналіз проблем, але й запропоновано 
стратегію багатоваріантного саморозвитку в рамках так званої «культурнозорієнтованої 
модернізації» замість традиціоналістичних охоронних настанов на основі державного па-
терналізму й культурного ізоляціонізму, які тривалий час були панівними. Багато зробле-
но в дослідженні проблем соціальної організації народів Сибіру 22, значний обсяг праць був 
пов’язаний із вивченням і публікацією епічної спадщини сибірських аборигенів 23.

Здійснено роботу, пов’язану з архівними матеріалами ІЕА РАН, у результаті якої вийшли у 
світ п’ять випусків раніше закритих для публікації так званих «доповідних записок» 1950 – почат-
ку 1990-х років, написаних співробітниками Інституту для партійних чи державних інстанцій за 
підсумками експедиційних виїздів до Російської Півночі. Сьогодні ці документи стали цінними 
джерелами, що засвідчують вплив управлінських рішень на життєдіяльність північних народів 24.

Вивчалися проблеми традиційних інститутів, етноісторична та культурна спадщина 
народів Кавказу 25. Дослідження етнокультурного розвитку народів регіону в умовах сучас-
них глобалізаційних процесів виявило, що в кавказьких соціумах, громадська думка яких у 
цілому налаштована проти агресивних інноваційних впливів, наслідки глобалізації мають 
суперечливий характер. Одним із механізмів протистояння вважається вірність традиції, у 
якій убачають порятунок від незрозумілої та ворожої стихії глобалізації. Водночас багато 
сторін сучасного кавказького життя зазнало суттєвих змін, причому не тільки у сфері ма-
теріального й господарського побуту, але й у соціонормативній культурі. Це свідчить про 
наявність у кавказьких соціумах певних адаптативно-селективних механізмів, які актуалі-
зовані в сучасній соціальній практиці 26. Уперше розглянуто проблему шаманства та дослі-
джено різновиди шамансько-магічної практики в народів Дагестану. Значну увагу приді-
лено ролі суфійського фактора в становленні та розвитку сучасної етнополітичної ситуації 
в Кавказькому регіоні 27.

На основі матеріалів Урало-Поволжя виявлено різні форми взаємної соціокультурної 
адаптації в етнічно змішаних поселеннях 28. Розроблено нові принципи підходу до аналізу 
процесів еволюції сільських поселень. Цей підхід дозволяє подолати недоліки двох проти-
лежних поглядів: звичайної практики аналізу еволюції мережі сільських поселень, яка не 
враховує етнічного фактора, і поширеної в етногеографії традиції оперувати винятково «ет-
нічними територіями», не враховуючи ні реальної мережі поселень із усталеними між ними 
господарськими, культурними, побутовими та іншими зв’язками, ні природно-географіч-
них умов, ні транспортних комунікацій, ні адміністративних кордонів 29.

Закордонна тематика
До сфери зацікавлень належала етнокультурна ситуація в прикордонних територіях. 

Наприклад, разом з українськими та білоруськими колегами виконано проекти з проблем 
українсько-білорусько-російського прикордоння. Предметом вивчення стали регіональні особ- 
ливості в демографічній, мовній, конфесійній сферах, ландшафтно-топографічна та архітек-
турно-планувальна своєрідність організації середовища життєдіяльності, культурна специфі-
ка, а також ідентичність населення цих територій і роль кордонів у її формуванні 30. Спільно 
з українськими колегами проведено дослідження міжетнічного сприйняття (на прикладі ви-
вчення образів Росії та України українською та російською молоддю) 31. Здійснено аналіз ролі 
української та російської еліт, ЗМІ, підручників з історії двох країн у формуванні цих образів 32.

Одним із важливих напрямів досліджень стало спільне з французькими етнологами й 
антропологами обговорення проблем ідентичності та націєтворення в європейських краї-
нах, а також мультикультурної природи сучасних націй. У цьому контексті було вивчено 
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проблему сучасних категорій і понять у науці й суспільно-політичній практиці, яку викорис-
товують відносно різних груп не лише в процесі власне досліджень, але й під час опитувань 
(зокрема при переписах населення). Ця категоризація населення справляє конструктивний 
вплив на самосвідомість людей, створюючи узагальнені категорії на зразок «меншини», 
«мігранти» і та ін. 33

Значну частину праць із європеїстики було присвячено сучасним тенденціям у динаміці 
етнокультурних рис Європи під впливом інтеграційних процесів, глобалізації та міграції на-
селення. Результатом польових досліджень соціально-антропологічного характеру в різних 
регіонах Європи, численних інтерв’ю, аналізу юридичних актів і статистичних даних стала 
тритомна праця «Европейская интеграция и культурное многообразие» 34. На основі європей-
ських матеріалів зроблено оригінальні висновки про роль громадянського суспільства в ін-
теграції етнічно змішаного середовища. Докладно описано та вивчено історично зумовлені 
«відцентрові» й «доцентрові» тенденції в змінах етнічної культури, а також сформовані на їх 
основі культурні моделі поведінки, які відображено в громадських інститутах (соціальні гру-
пи, їхнє середовище, інститути комунікації), у знаковій сфері (ідеологія, символіка, культурні 
коди, ментальність, картина світу), у практиці повсякденної поведінки (звичаї, ритуали, об-
ряди, церемонії, етикет, норми поведінки, стереотипи поведінки, зокрема міжетнічні) 35.

У ході вивчення народів Америки було розглянуто широке коло питань, пов’язаних із 
владою як соціокультурним феноменом – проблемами історичної типології потестарних і 
державних структур, питаннями походження та історичної динаміки ранніх форм соціаль-
ної стратифікації, еволюції владно-управлінських функцій та ієрархічних структур у держа-
вах різного типу 36. На основі значного масиву етнографічних даних (зокрема, враховуючи 
польові матеріали, зібрані в Австралії) досліджено форми соціальної організації в мислив-
ців і збирачів Австралії, Африки та Південної Азії, запропоновано оригінальні підходи до 
вивчення проблем соціальної еволюціі 37.

Звернено увагу на процеси перетворень у соціальних нормах і культурі народів Цен-
тральної Азії, простежено етапи та фактори цих перетворень, механізми й шляхи модерні-
зації. Розгляд центральноазійського досвіду модернізації дозволив, зокрема, дослідити тео-
ретичну проблему нерівномірності розвитку різних суспільств, відповісти на питання про 
особливості процесів модернізації в мусульманських країнах, а також вивчити своєрідність 
характеристик радянської та пострадянської модернізації. Отримано нові дані, що пов’язані 
з проблемами етногенезу й етнічної історії, матеріальної, духовної культури, сучасних ет-
нічних та етнополітичних процесів у народів Середньої Азії та Казахстану 38.

Міждисциплінарні дослідження
За традиційною для інституту «хорезмійською» тематикою вивчено становлення ран-

ньосередньовічного та середньовічного суспільств в низині Амудар’ї та проблеми культурних 
процесів у північних районах Ахеменідської імперії в IV ст. до н. е. 39 Як продовження Хорезм-
ської експедиції здійснюються спільні з казахськими колегами розкопки головної пам’ятки 
IX–X ст. н. е. в низині Сирдар’ї (городище Джанкет), за підсумками п’ятирічних досліджень 
підготовано колективну монографію 40. Отримано нові матеріали щодо етногенезу народів 
Прикаспійського й Північно кавказького регіонів наприкінці I – на початку II тисячоліття. 
Співробітники Інституту здійснили розкопки ранньосередньовічної пам’ятки Пор-Бажин 
(Тува), виявивши унікальні матеріали, пов’язані з ранньосередньовічною історією Євразії. 
Продовжено археологічні й антропологічні дослідження в складі Маргіанської археологічної 
експедиції під керівництвом В. І. Саріаніді, пов’язані з пам’яткою періоду бронзи Гонур-Депе. 
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Накопичено значну інформацію в галузі фізичної антропології 41. На вищому рівні 
знань, завдяки використанню нових методик, таких як антропоестетика, антропогенетика 
й демографія, антропоекологія, досліджувалися адаптаційні, міграційні та метисаційні ме-
ханізми в процесі формування сучасного населення Євразії 42. Запропоновано новий підхід 
до аналізу проблем еволюції людини та її предків 43.

Здійснюються роботи, пов’язані з проблемами антропологічної реконструкції (упро-
довж 2004–2008 років виконано двадцять дві скульптурні та дев’яносто чотири графічні 
реконструкції). Матеріалом для багатьох реконструкцій стали археологічні знахідки з роз-
копок поховань давньої людини на території РФ та інших країн. Особливо слід відзначити 
виконані впродовж останніх років реконструкції скульптурних зображень історичних дія-
чів Казахстану (у рамках державної програми Казахстану). Результати наукової пластичної 
реконструкції демонструються на виставках, висвітлюються в пресі. Те, як виглядали наші 
предки на різних етапах свого розвитку, засвідчує, наприклад, книга-альбом Г. В. Лебедин-
ської «Облик далёких предков» 44, у якій уміщено ілюстрації двохсот сорока дев’яти графіч-
них і скульптурних реконструкцій, виконаних за методом, розробленим М. М. Герасимовим 
і його школою. 

Успішно розробляється новий теоретичний напрям еволюційної антропології – етоло-
гія людини, пов’язаний з пошуком універсалій людської поведінки, з аналізом еволюційних 
засад і механізмів агресії та примирення, родинного й реципрокного альтруїзму, статевої 
поведінки та вибору статевого партнера, просторової поведінки людини. У працях останніх 
років розкрито важливість еволюційних складових у соціальній поведінці сучасної людини 
та в її невербальній комунікації 45.

Здійснювалися кроскультурні дослідження соціально-психологічних процесів у сучас-
ному суспільстві, психологічної адаптації представників традиційних культур до модерні-
зації способу життя 46. Виконано оригінальне теоретично-емпіричне дослідження впливу 
культури (цінностей, тимчасової орієнтації, рівня релігійності) та соціального капіталу 
(довіри й громадянської ідентичності) на соціально-економічний розвиток суспільства. За-
пропоновано новий культурно-специфічний підхід до групування цінностей, за допомогою 
якого простежено вплив культури на соціально-економічні установки росіян 47.

Етносоціологи Інституту зосередили зусилля на аналізі сучасних етносоціальних проце-
сів у їх варіантності, взаємодії та конкретних проявах у різних сферах життя. Останні публі-
кації демонструють нове розуміння соціальної структури сучасних народів, процесів модер-
нізації та реетнізації культури, сприяють осмисленню національних відносин як індикатора 
соціально-етнічного розвитку пострадянського суспільства 48. Уведено до наукового обігу 
матеріали масштабних етносоціологічних досліджень, присвячених аналізу етнорегіональ-
них аспектів адаптації населення Росії та країн СНД до реалій сучасного життя. Отримано 
нові дані щодо формування етнічної та конфесійної, гендерної та сімейної, регіональної та 
громадянської ідентичності, виявлено чинники їх функціонування, а також визначено їхню 
роль у сучасних адаптаційних процесах 49.

Тривало вивчення особливостей конструювання гендерної ідентичності, гендерних 
стереотипів і їх проявів у різних етнічних та конфесійних середовищах, а також історії по-
всякденності в побуті різних соціальних груп, антропології вікових відмінностей з ураху-
ванням впливу гендерного й етнічного чинників. Особливу увагу впродовж останніх років 
приділяли виявленню гендерних змін у російському суспільстві та зарубіжних країнах. Од-
ним з найважливіших результатів став висновок про те, що сучасна гендерна революція, не 
знищуючи зумовлених статевим диморфізмом природних статевих відмінностей, означає 
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різке ослаблення гендерної поляризації. Цей процес є глобальним і простежується на трьох 
рівнях: суспільного розподілу праці, нормативного канону маскулінності й фемінінності та 
індивідуальних психологічних рис і самосвідомості 50.

Розроблялися різні аспекти теми «Етнічна екологія» як міждисциплінарної галузі до-
сліджень, яка передбачає комплексне вивчення процесів взаємодії народів (етносів) або 
окремих їх частин із природним та соціально-культурним середовищем методами етногра-
фічної, демографічної, антропологічної, географічної, медико-біологічної наук 51.

Співробітниками Інституту проведено аналіз релігійної ситуації в окремих регіонах 
сучасної Росії, а також країнах ближнього й далекого зарубіжжя. Вивчалися православ’я, 
протестантизм, іслам, буддизм, іудаїзм, так звані «нові релігії», традиційні вірування та 
пов’язані з ними проблеми людського мислення, взаємодія етнічних традицій з різними 
конфесіями, взаємозв’язок національних і конфесійних проблем у суспільстві 52. Було роз-
роблено теоретичні питання в рамках цього напряму. Ареною для їх обговорення є, зокре-
ма, щорічна науково-богословська конференція «Наследие Серафима Саровского и судьбы 
России», яку організовує Фонд Серафима Саровського й різні наукові організації. Інститут 
етнології та антропології РАН бере організаційну та творчу участь у цих заходах, допомагає 
у виданні матеріалів конференцій 53.

Прикладні дослідження
Прикладні дослідження Інституту етнології та антропології РАН, пов’язані із забезпечен-

ням практичних потреб російського суспільства й держави, здійснюються за такими основ-
ними напрямами: вивчення на замовлення державних міністерств і відомств, наукове кон-
сультування держструктур, соціологічні та експертні дослідження, розроблення проектів 
нормативних правових документів федерального рівня, етнологічна експертиза. У рамках цієї 
статті ми маємо можливість висвітлити лише деякі найбільш суттєві результати цієї роботи.

У практичній діяльності зі стабілізації етнополітичної ситуації в пострадянському про-
сторі застосовують досвід та інформацію експертів створеної в 1993 році на базі Інституту 
Мережі етнологічного моніторингу. Отримані на основі щоквартального моніторингу дані 
про рівень суспільно-політичної напруженості в регіонах Російської Федерації об’єднуються 
у зведені таблиці й формують загальноросійські тренди. Динамічні ряди рейтингу конфлікт-
ності публікуються в щорічних доповідях 54, бюлетенях 55, методологію та методику подано 
в спеціальній монографії 56. Система етнологічного моніторингу висвітлює стан етнічних 
відносин у дванадцяти пострадянських державах і сорока суб’єктах Російської Федерації. 
На підставі даних моніторингу та матеріалів комплексних досліджень розроблено систему 
рекомендацій щодо вдосконалення державної етнічної політики Російської Федерації 57, на-
писано колективну монографію прикладного характеру, орієнтовану на ознайомлення дер-
жавних осіб з етнокультурною ситуацією в російській частині Кавказу 58.

Вивчалася роль культурних стереотипів у поширенні упереджень і расистських погля-
дів у масовій свідомо сті 59. Перший російський досвід вивчення проблеми «нових етнічних 
груп» з метою вдосконалення етнічної політики в Російській Федерації висвітлено в праці 
«Новые этнические группы в России» 60, у якій на основі значного матеріалу досліджень, 
здійснених у багатьох регіонах країни, показано механізми ускладнення етнокультурного 
середовища, громадські та політичні реакції, які відповідають цьому процесу 61.

2009 року Інститут етнології та антропології РАН підготував спеціальну доповідь для 
Ради Європи «Статус и поддержка языкового разнообразия в Российской Федерации» у 
зв’язку з перспективами ратифікації Росією Європейської хартії регіональних мов або мов 
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меншин. Спільно з Міністерством регіонального розвитку Російської Федерації, Представ-
ництвом Європейської Комісії в Росії в рамках Спільної програми «Национальные мень-
шинства в России: развитие языков, культуры, СМИ и гражданского общества» було розроб-
лено низку рекомендацій з питань імплементації Хартії. 

У межах прикладних досліджень здійснено оцінку процесу та результатів Усеросійсько-
го перепису 2002 року (питання фіксації соціальної ідентичності населення: громадянство, 
мовна та етнічна належність, осілість); аналіз впливу політичних і громадських дебатів, 
присвячених питанням соціальної ідентичності, на суспільну свідомість. Опубліковано три 
колективні монографії – єдині в Росії і за кордоном фундаментальні джерела з проблем Усе-
російського перепису 2002 року. Основні положення проведених досліджень використано 
Федеральною службою державної статистики (Росстат) для розроблення програми Всеро-
сійського перепису населення 2010 року. 

Головним доказом актуальності й потрібності знань і методів етнологічної науки для 
вироблення основних засад управління суспільством і державою стала робота ІЕА РАН у 
межах реалізації цільових програм «Москва многонациональная: формирование граждан-
ской солидарности, культуры мира и согласия» та «Столица многонациональной России». 
У публікаціях, присвячених підсумкам проекту, висвітлено етнокультурні процеси в москов-
ському мегаполісі, охарактеризовано складність взаємної адаптації москвичів-старожилів і 
мігрантів, особливості взаємодії юних москвичів різних національностей 62. Виявлено проб-
лемні ситуації в міжкультурній взаємодії в столиці та розроблено механізми підвищення 
ефективності міжконфесійного й міжетнічного діалогу в молодіжному середовищі 63. Проб-
лемам поліпшення міжетнічних відносин у російській столиці й у Росії в цілому, присвяче-
но серію публікацій, які розкривають актуальну і гостру проблему, пов’язану з діяльністю 
російських ЗМІ 64.

У рамках федеральної цільової програми «Формирование установок толерантного со-
знания и профилактика экстремизма в российском обществе» здійснено науково-методич-
ну розробку та апробацію активних методів підготовки школярів до ефективного міжет-
нічного й міжконфесійного діалогу. Розроблено програми занять з етнології народів Росії 
для школярів, програми та методи тренінгу міжкультурної взаємодії для школярів старших 
класів та студентів коледжів, а також інструкції для вчителів та вихователів із практичними 
порадами та науково-методичними поясненнями. Підготовано й опубліковано комплект 
науково-методичної літератури з освітнього курсу та тренінгу 65. Праці містять аналіз со-
ціально-психологічних проблем розвитку етнічної ідентичності, етнічних стереотипів та 
упереджень у дітей і підлітків, а також теорії та методи зменшення впливу стереотипів і 
упереджень, практичні програми поліпшення міжетнічних відносин у сфері освіти. 

Значну увагу було приділено розробленню методологічних концепцій і практичних 
рекомендацій для популяризації етнологічної науки. Проблеми полікультурної освіти, між-
культурної комунікації з погляду етнолога вивчено, наприклад, у праці «Мир традиций и 
межкультурное общение. В помощь школьному учителю» 66. У ній опубліковано вибрані лек-
ції з етнології, які можуть стати в пригоді при підготовці уроків народознавства, а також у 
шкільних курсах зі світової художньої культури та історії. 

У цілому етнологічна наука упродовж останніх років продемонструвала значні досяг-
нення. Справляє враження новизна та різноманітність тематики, прихильність до класич-
них етнографічних методів отримання нового знання та висока продуктивність і скромність 
переважної більшості науковців. Важливу роль упродовж цих років відігравали додаткові 
можливості, що їх найактивніші вчені отримували через систему грантів двох фондів під-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



20

Російська етнологія

тримки наукових досліджень: Російського гуманітарного наукового фонду та Російського 
фонду фундаментальних досліджень. Підтримка цими фондами ініціативних та видавничих 
проектів, експедиційних робіт, наукових конференцій і поїздок їх учасників у багато разів 
перевищувала всі інші зовнішні джерела фінансування нашої гуманітарної науки.

У  запропонованій статті розглянуто праці Інституту етнології та антропології РАН і ро-
боти, виконані спільно з ученими інших наукових і вузівських центрів. Однак етнологія та 
антропологія успішно розвиваються й у інших наукових установах, а також у вузівських 
колективах, особливо на небагатьох кафедрах етнології, соціально-культурної та фізичної 
антропології. У  сфері соціально-культурної антропології або на межі наук почали успішно 
працювати історики, лінгвісти, соціологи, психологи, політологи та культурологи. Справж-
німи загальноросійськими оглядами стану нашої науки в масштабах усієї країни стали ре-
гулярні конгреси етнологів і антропологів Росії, які проходять  раз на два роки. Уже відбуло-
ся вісім таких конгресів. Опубліковані матеріали останніх конгресів створюють вражаючу 
картину сучасної етнології з усіма її досягненнями та проблемами 67.

Примітки
1 Постановою Президії АН СРСР від 15 лютого 1933 року в Ленінграді було створено Інститут ан-

тропології, археології та етнографії АН СРСР, з якого пізніше утворився в Москві Інститут етнографії 
АН СРСР, перейменований згодом в Інститут етнології та антропології РАН. Сучасна повна назва ін-
ституту – Установа Російської академії наук Ордена Дружби народів Інститут етнології та антропології 
ім. М. М. Миклухи-Маклая (ІЕА РАН).

2  Основні підсумки діяльності та списки публікацій Інституту містяться в щорічних звітах ІЕА РАН 
(М., 2003–2009).

3 «Летопись моржового клыка» (2004), «Охотники студеных берегов» (2004), «Люди Берингова про-
лива» (2005), «Костяной берег Севера» (2006), «Сокровища чуванцев» (2006), «Странники тумана» 
(2006), «Наследники таймырских шаманов» (2006), «Лики времени» (2007), «Герасимов. Уроки мас-
терства» (2007), «Страна рукотворных камней» (2007), «Добро пожаловать в Энурмино!» (2007), «На-
едине с волками» (2008), «Тайны древних гробниц» (2008); ін.

4 Прибалтийско-финские народы / отв. ред. Е. И. Клементьев, Н. В. Шлыгина. – М., 2003; Тюрк-
ские народы Крыма: Караимы. Крымские татары. Крымчаки / отв. ред. С. Я. Козлов, Л. В. Чижова. –  
М., 2003; Буряты / отв. ред. Л. Л. Абаева, Н. Л. Жуковская. – М., 2004; Народы Западной Сиби-
ри / отв. ред. И. Н. Гемуев, В. И. Молодин, З. П. Соколова. – М., 2005; Тюркские народы Сибири / 
отв. ред. Д. А. Функ, Н. А. Томилов. – М., 2006; Абхазы / отв. ред. Ю. Д. Анчабадзе, Ю. Г. Аргун. – М., 
2007; Тюркские народы Восточной Сибири / отв. ред. Д. А. Функ, Н. А. Алексеев. – М., 2008; Народы 
Северо-Востока Сибири / отв. ред. Е. П. Батьянова, B. A. Тураев. – М., 2009.

5 Тер-Саркисянц А. Е. История и культура армянского народа с древнейших времен до начала XIX в. – 
М., 2005; Соколова З. П. Ханты и манси. Взгляд из XXI века. – М., 2009.

6 Народы России. Атлас культур и религий / под  ред. А. В. Журавского, О. Е. Казьминой, В. А. Тишко-
ва. – М., 2009.

7 Дмитриева С. И. Традиционное искусство русских Европейского Севера. – М., 2006; Соколова З. П. 
Народы Западной Сибири. Этнографический альбом. – М., 2007; Тишков В. А. Тундра и море. Чукотско-
эскимосская резьба по кости. – М., 2008.

8 Баня и печь в русской народной традиции / отв. ред. В. А. Липинская. – М., 2003; Моро-
зов И. А.,  Слепцова И. С.  Круг игры: Праздник и игра в жизни севернорусского крестьяни-
на (конец XIX – начало XX в.). – М., 2004; Хлеб в народной культуре: Этнографические очерки /  
под ред. С. А. Арутюнова, T. A. Воро ниной. – М., 2004; Хмельное и иное: напитки народов мира / 
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отв. ред. С. А. Ару тюнов, Т. А. Воронина. – М., 2008; Фролова А. В. Русский праздник. Традиции и иннова-
ции в праздниках Архангельского Севера XX – начала XXI  века  / отв. ред. М. Ю. Мартынова. – М., 2009.

9 Губогло М. Н. Концептуально-понятийное переоснащение этнической проблематики в научных ис-
следованиях и политической практике. – М., 2004; Артемова О. Ю. Охотники / собиратели и теория перво-
бытности. – М., 2004; Антропология на пороге III тысячелетия. –  М., 2004. – Т. 1–2.; Белик А. А. Историко-
теоре тические проблемы психологической антропологии. – М., 2005; Междис циплинарные исследования 
в контексте социально-культурной антропологии. – М., 2004; Этноэкологические исследования. –  
М., 2004; Пушкарева Н. Л. Гендерная теория и историческое знание. – С.Пб., 2007; ін.

10 Тишков В. А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии. – М., 2003; 
Тишков В. А. Этнология и политика. – 2-е изд., доп. – М., 2005.

11 Шнирельман В. А. Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье. – М., 2003; Шни-
рельман В. А. Быть аланами: интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в XX веке. – М., 2006.

12 Национализм в мировой истории / отв. ред. В. А. Тишков, В. А. Шнирельман. – М., 2007.
13 Россия в Калифорнии. Русские документы о колонии Росс и российско-калифорнийских свя-

зях, 1803–1850 / составление и подготовка издания: А. А. Истомин, Дж. Р. Гибсон, В. А. Тишков. – М., 
2005; Иванова Л. А. Куковская коллекция Петербургской Кунсткамеры: проблемы источниковедения 
и атрибуции. – М., 2005; Миллер Г. Ф. История Сибири / отв. ред. С. И. Вайнштейн и Е. П. Батьянова. – 
М., 2005; Виноградов Г. С. Этнография детства и русская народная культура в Сибири / сост., коммент., 
аннотированный именной и географический указатели А. А. Сириной и О. А. Акулич. – М., 2008.

14 Репрессированные этнографы / отв. ред. Д. Д. Тумаркин. – М., 2003; Выдающиеся отечественные 
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Уйльта Сахалина: большие проблемы малочисленного народа. – М., 2006.
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22 Батьянова Е. П. Род и община у телеутов в XIX – начале XXI века. – М., 2007.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



22

Російська етнологія

23 Функ Д. А. Миры шаманов и сказителей (комплексное исследование телеутских и шорских мате-
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социальных систем) / отв. ред. В. А. Попов. – М., 2009.

38 Ферганская долина: этничность, этнические процессы, этнические конфликты / отв. ред. С. Н. Аба-
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тах самоопределения и самоутверждения. Этническая мобилизация национальных меньшинств / 
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зов. – М., 2004; Постсоветская Хакасия. Трансформационные процессы и этнорегиональные модели 
адаптации / отв. ред. М. Н. Губогло, Л. В. Остапенко. – М., 2005; Губогло М. Н. Именем языка. Очерки 
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венство этноре гиональных групп и технологии его преодоления. Информационно-аналити ческий 
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ІРИНА ВЛАСОВА

НАРОДНА КУЛЬТУРА В ПРАЦЯХ  
ВІДДІЛУ ЕТНОЛОГІЇ РОСІЙСЬКОГО НАРОДУ  

ІНСТИТУТУ ЕТНОЛОГІЇ ТА АНТРОПОЛОГІЇ РАН  
1960–2000-х РОКІВ

В статье на основании широкого круга источников освещается история и специфика изучения 
народной культуры в трудах Русского отдела Института этнологии и антропологии РАН 1960–
2000-х годов. Значительное внимание уделяется особенностям становления  русской народной 
культуры в ходе многовекового развития русских как народа.  Детально проанализированы различные 
научные направления и методы, использовавшиеся в этнографическом изучении на протяжении 
исследуемого периода, а также охарактеризовано изучение таких новых тем, как региональная 
этнография, этнография русского города, этнография отдельных сословий, этнография отдельных 
групп русского народа.
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On а spectrum of the sources the history and specifics of the folk culture researches carried out by the scientists 
Institute of Ethnology and Anthropology (Russian branch) of the Russian Academy of Sciences are highlightec. The 
attention is paid to the peculiarities of Russian folk culture during the evolving of the Russians as an ethnos. The 
author has analysed in detail the different scientific trends and approaches applying to the ethnographical researches 
during the period and has also characterized the new investigational subjects such as regional ethnography, Russian 
city ethnography, definite strata ethnography, and ethnography of some groups of Russians.

Попередником сучасного Російського відділу (або Відділу етнології російського народу) ІЕА 
РАН був Східно слов’янський сектор, створений у 1943 році в московському відділенні інституту. 
У Ленінграді (нині – у Музеї антропології і етнографії (Кунсткамера) ім. Петра Великого) працю-
вала ленінградська група сектору. Діяльність цих груп розрізнялася як за своїм характером, так і 
з погляду географії. Крім польових і наукових досліджень, ленінградці займалися музейною ро-
ботою та етнографічним музеєзнавством, оскільки до складу цього відділення інституту входив 
музей 1. До 1960-х років їхня робота сконцентровувалася на вивченні етнографії Російської Пів-
ночі й Північного Заходу СРСР, на відміну від москвичів, що традиційно займалися етнографією 
росіян у різних регіонах РРФСР і в деяких союзних республіках.

Саме на 1960-ті роки припадає посилення інтересу до народної культури. В інституті 
здійснювалося широкомасштабне дослідження російського народу і народів зарубіжних 
країн, і почали виходити праці серії «Народи світу» 2. Існувала ще одна відмінність у роботі 
ленінградців і москвичів: перші відтоді зосередили свою увагу на різноманітних аспектах 
обрядової культури східних слов’ян, вікової специфіки російської традиційної культури і 
сучасної молодіжної субкультури. У московському секторі розгорнулося багатоаспектне ви-
вчення народної культури на всій території розселення росіян.

Звернення до аналізу народної культури було зумовлено тим, що повноцінні дослі-
дження етнографи змогли почати лише з 1960-х років. З того часу всебічно до сліджуються 
різні питання російської етнографії, її маловивчені проблеми, уточнюються твердження 
поперед ників, створюється точніша типологізація форм народної культури.

Вирішення проблем становлення й розвитку народної культури протягом багатьох віків 
стало особливо привабливим і необхідним, починаючи з післявоєнних 1940-х років. Такий 
інтерес «живився» деякими аспектами буття народу, зокрема його культурою.

Російський народ, найчисленніший у сучасному слов’янському світі, пройшов довгий, 
іноді болісний, історичний шлях, який в історико-культурному розвитку людства, в історії 
цивілізації став унікальним. Вихідною точкою і постійним фактором у формуванні народу 
і його культури були міграції, що не припинялися з XII ст. Їх наслідком стало розширення 
території проживання. Це спричинило освоєння різних природно-кліматичних зон і, крім 
того, складні процеси розвитку власне народу.

Для розуміння поступу російської народної культури важливою є проблема асиміляції 
народів, яка й до сьогодні приваблює лінгвістів, антропологів, етнологів, зокрема асимі-
ляція слов’янами/росіянами предків фіно-угрів. Останні залишили у спадок слов’янським 
поселенцям окремі антропологічні риси, величезну гідро- й топонімічну термінологію, а 
також елементи своїх вірувань і знань. 

Міграції у свою чергу сприяли процесам консолідації в середовищі народу, а в резуль-
таті його пристосування до місцевих умов – виробленню регіональних і локальних рис гос-
подарської культури, психічного складу населення; при дисперсному розселенні сусідство 
з іншими народами впливало також і на його фізичний вигляд. Під час такого багатовіко-
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вого розселення склалися окремі історико-культурні групи росіян, яким були притаманні 
як загальноросійська культурна єдність, мова, так і свої етнокультурні особливості 3. За-
гальне – регіональне – локальне, їх співвідношення, що виникло історично, простежується в 
культурному розвитку народу дотепер.

Підсумком міграційних та етнічних процесів було становлення росіян як народу зі сво-
єю культурою. На це впливало географічне, природне і людське середовище. Саме культура 
є «створеним людьми штучним середовищем», «системою координат, у якій діють поколін-
ня, що змінюють одне одного» з їх ціннісною орієнтацією або настроєм 4.

Міграції та етнічні процеси у XX ст., за радянських часів, супроводжувались активними 
контактами росіян з іншими народами, приводили до деякої асиміляції, змішувань, утво-
рення етнозмішаного населення, і при цьому росіяни зберігали «відчуття співжиття» з пред-
ставниками інших етносів 5. Під час міграцій, починаючи з 1960-х років, швидкими темпа-
ми розвивалась урбанізація, збільшувалася чисельність городян, скорочувалася кількість 
сільського населення, почалася деетнізація росіян, у тому числі й завдяки новій спільно-
сті – «радянському народу» з переважанням російськомовності, але не російської побутової 
культури. У кінці ХХ ст. втрачали єдність з народом росіяни близького й далекого зарубіжжя. 
У таких умовах послаблювалася етнічна свідомість росіян 6.

Для етнокультурної історії росіян упродовж усього її розвитку характерним є збережен-
ня локальної різноманітності форм традиційної культури, притаманних ще феодальному 
періоду. Потім відбувалося нашарування різночасових пластів, які відобразили багатоманіт-
ність культурних зв’язків. Від післяпетрівського часу дедалі очевидніше проступали світські 
риси в культурі, а пізніше культура верхів і міських жителів почала відходити від традицій, 
що мали етнічне забарвлення. Їх носієм залишалося селянство 7.

Культура як будь-який живий організм змінюється.  Вона не зникає, доки живі носії 
культурних традицій; трансформації в ній відбуваються завжди – чи то розвиток унаслідок 
певних суспільних, соціальних змін, чи адаптація в іншому середовищі 8. Однак неможливо 
відродити первозданну традиційну культуру, коли б і хто цим не займався, тому що вона 
стає «нашаруванням» усіх нововведень і не завжди відповідає реаліям сьогодення. Усі ці 
нововведення з’являються в результаті осмисленої діяльності людей, які адаптуються до 
умов, що змінюються, і самовиражаються в цій діяльності. У різні кризові періоди виникає 
«тенденція її відродження», але, найімовірніше, можливий інший шлях – переосмислення 
таких аспектів народної культури, які доцільні, корисні і виправдані практичним досвідом, і 
тоді вони перетворюються на нові життє здатні цінності. Оскільки культура, її цінності пере-
бувають у постійному розвитку, то самосвідомість її творців стає відображенням усіх виник-
лих на цьому шляху соціокультурних зв’язків.

Проте в розвитку культури міг відбуватися й занепад. При цьому в людей з’являлися 
нові мотивації і ціннісні орієнтири, змінювалось усвідомлення своєї діяльності і взаємодії з 
навколишнім середовищем, утім, частіше змінювалася форма вираження традиційних на-
станов, а не їх зміст. Така зміна відбувалася в переломні моменти історії 9.

Етнічна консолідація в радянський період призводила до зникнення культурно-побуто-
вих відмінностей окремих складових єдиного російського етносу. Зберігалися відмінності 
за статтю і віком, за місцем проживання (міські й сільські), а також пов’язані з природно-
кліматичними умовами та видами діяльності 10.

Усі ці процеси та явища в етнокультурному розвитку росіян враховувалися і принагідно «роз-
кривались» у дослідженнях спеціалістів з російської етнографії Інституту етнології і антропології 
РАН. Були вироблені підходи й аспекти для вивчення російської народної культури. Багато з них 
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використовувались уже кілька десятиліть тому, але й донині вони не втратили своєї значимості, 
адже з їх допомогою досліджуються маловивчені й невивчені питання етнографії росіян. 

Починаючи з 1960-х років, етнографію росіян можна визначити як історичну етногра-
фію, спрямовану на вивчення історико-культурного розвитку російського народу. Основ-
ною проблемою було створення точнішої, ніж раніше, типології народної культури, її окре-
мих форм і видів. Вивчалась як матеріальна культура, так і духовна. Першорядне значення 
й дотепер має проблема співвідношення в культурі загальноросійського – регіонального –  
локального, оскільки, розглядаючи глибше це співвідношення, можна підійти до визна-
чення історико-культурних ареалів і етнокультурного розвитку населення регіонів, земель, 
країв тощо в різні історичні епохи аж до сучасності. Річ у тім, що народна культура росіян, де 
б вони не проживали, зберігала свій загальноросійський характер, незважаючи на те що в 
ній вироблялася регіональна своєрідність і безліч локальних варіантів. Створюючи типоло-
гію російської народної культури, дослідники стали дедалі більше звертати увагу на згадане 
співвідношення загальноросійське – регіональне – локальне, позаяк таким шляхом можна 
було виявити цілі культурні ареали, що формувалися протягом усього історичного розвит-
ку народу на тій величезній території, яку заселили й освоїли росіяни. Такі дослідження 
актуальні й сьогодні, адже за чисельністю й територією, яку вони займають, росіяни є най-
численнішим народом у Росії, мають складну етнічну й соціальну історію, багату культуру, 
у вивченні якої зрозуміло зовсім не все.

Цим дослідженням сприяв новий методологічний підхід, який почали застосовувати 
від 1960-х років. Таким підходом стало залучення для вивчення культурної багатоманіт-
ності російського народу не тільки етнографічних джерел, але й даних суміжних наукових 
дисциплін – історії, археології, лінгвістики (діалектології, ономастики), фольклористики, 
фізичної антропології, психології. З’явилася можливість зіставлення культурних ареалів, 
виявлених за етнографічними джерелами, з ареалами за даними археології, діалектології, 
антропології тощо, що сприяє вирішенню ряду питань етногенезу й етнічної історії росіян, 
бо в цих проблемах досі «відкриваються» дедалі нові аспекти, які потребують окремого до-
слідження. Комплексне застосування різноманітних джерел для вивчення культурних явищ 
у житті народу актуальне й тепер, адже в цьому вивченні існують «білі плями». 

Російська етнографія 1960-х, та й 1970-х років, дотримуючись такого наукового напря-
му і нового підходу для вирішення завдань, поповнилася низкою фундаментальних дослі-
джень 11. У цих працях було створено класифікацію форм традиційної російської культури 
(народного житла, костюма, харчування, господарських занять, святкової та обрядової 
культури), вироблено поняття «господарсько-культурного типу», показано загальноросій-
ський характер культури на всій етнічній території росіян, а також її багатоманітність  
(локальні варіанти), яка склалася в кожній місцевості.

Починаючи з 1970-х років, вивчення історико-культурного розвитку росіян було спря-
моване на дослідження нових тем. Такими темами стали: регіональна етнографія, етногра-
фія російського міста, етнографія окремих станів, етнографія окремих груп російського на-
роду. Особливо важливого значення надавали регіональній етнографії. Вона, як і раніше, 
залишалася переважно «селянською», бо саме ця культура зберігала тип культури землеро-
бів, ким і були за своїм походженням росіяни. Вибір регіонів був зумовлений їх місцезнахо-
дженням у різних природних зонах, своєрідністю етнічної історії населення в них, різним 
соціально-економічним розвитком. Досліджувалися такі регіони: Європейська (Російська) 
Північ; Південноросійський регіон (Чорнозем’я); Центрально-Промисловий район; Повол-
жя; Урал; Західноросійський край, а також заселені росіянами області Прибалтики, Біло-
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русії, України і Молдавії; Північний Кавказ; Сибір; Далекий Схід; Середньоазійський регіон. 
Культурний розвиток росіян у цих регіонах відбувався під впливом численних факторів і 
набував різноманітних форм, але зберігався й загальноросійський тип культури. 

Поряд з регіональною етнографією, у 1970-х роках набула розвитку так звана «міська етно-
графія». Своєрідність російського міста, його виникнення і розвиток, сільське середовище, 
звідки воно черпало людські ресурси, формування міської культури, взаємодія і взаємовплив 
міської і сільської культури, їх вплив на професійну культуру, яка розвивалася, – це неповний пе-
релік аспектів, якими займалася «міська етнографія». Вивчаючи міську культуру, більше уваги 
приділяли культурі робітників, менше – міщанській і культурі інших верств міста.

Крім станового складу росіян, інтерес викликала їх етнічна, локальна та конфесійна 
різноманітність. У ході багатовікової історії російського етносу в його середовищі постійно 
виникали різні дрібні утворення. Вони виникали на різній основі, в різні історичні періоди, 
набували специфічної культурної традиції, зберігали чи втрачали її при найрізноманітні-
ших контактах і зв’язках або при їх відсутності, але найголовніше – мали свою, притаман-
ну їм самосвідомість. До таких груп росіян належать, наприклад, козаки (служиві); помори 
Російської Півночі (які відрізнялися від північних росіян лише своїми господарськими за-
няттями); старообрядці різних напрямів і поглядів (які мали відмінне від загальної маси 
православного населення віросповідання); камчадали, гурани, російські устьїнці (індигір-
ці), що мають у своєму складі, крім російського, й інші етнічні компоненти, та багато інших. 
Ці групи мали або мовні відмінності (говори, діалекти), або різну культуру (як матеріальну, 
так і духовну), або відрізнялися від решти своїм зовнішнім виглядом (антропологічним ти-
пом), але всі вони усвідомлювали себе частиною єдиного російського народу. Наприкінці 
1970-х років були опубліковані праці з регіональної, міської проблематики, з етнографії ста-
нів і окремих груп народу 12.

У 1980-х роках усі ці напрями російської етнографії продовжували розвиватися. До регіо-
нів, які вивчаються, додалися Російська Північ (більш поглиблене, ніж раніше, її вивчення), 
Центральний район, Рязанський край, Північне Приуралля, західноросійські області. Там 
проводилося глибоке монографічне обстеження як на основі польових експедиційних ма-
теріалів, так і різноманітних писемних джерел, опублікованих і архівних, а також із залу-
ченням у ряді випадків матеріалів інших дисциплін (діалектології, антропології, археології, 
фольклористики). Дослідження стали поповнюватися новими тематичними розробками. 
Головні з них – це питання православної віри і ролі православ’я в усіх сферах життєдіяльності 
росіян; питання світогляду, історичної пам’яті і народної свідомості в цілому і їх відображен-
ня в традиційній культурі. Більш часткові питання: суспільний побут і суспільна свідомість; 
сім’я і сімейний побут; правова культура (особливо дещо забуте звичаєве право); святково-
обрядова культура. Публікації на такі теми почали з’являтися в кінці 1980-х, а багато навіть 
у 1990-х і на початку 2000-х років. Тоді ж почали розроблятися нові аспекти російської етно-
графії, яким зараз приділяють значну увагу. До них належать питання народної свідомості, 
менталітету і ментальності (соціально-психологічних стереотипів), пов’язані з народною 
свідомістю і зумовлені культурними традиціями; питання гендерної культури (для етногра-
фії – це жіноча, чоловіча, дитяча, молодіжна та інші культури).

Найважливішим досягненням тих років виявилось написання узагальнювальних праць 
про російський народ і його культуру, а також про окремі російські регіони, які увійшли в 
серію видань «Народи і культури», розпочату Інститутом етнології і антропології РАН на за-
міну серії «Народи світу», що виходила в 1960-х роках. Хоча робота над фундаментальною 
працею «Росіяни» (серія «Народи і культури») почалась у 1980-х роках, вона була опубліко-
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вана в кінці 1990-х років і витримала чотири видання до 2004 року. Така сама доля і в інших 
видань з російської етнографії, початих у 1980-х роках 13. 

Виявлення історико-культурних ареалів і сучасної культурної ситуації в російських регіо-
нах, здійснюване і тепер, важливе в той момент, коли в суспільстві триває пошук історичних, 
політичних і культурних орієнтирів для подальшого розвитку Росії. Вирішення проблеми ста-
новлення і розвитку народних традицій, досвіду і знань дозволяє визначити роль росіян і їх вне-
сок у спільний культурний спадок різноетнічного населення країни і відповісти на актуальні 
запити суспільства, пов’язані зі зростанням етнічної свідомості, взаємо відносинами з іншими 
народами, із завданнями подолання кризового стану в усіх сферах життєдіяльності росіян. За-
галом це допоможе зрозуміти процес становлення й розвитку самого етносу, його характеру, 
способу життя, психології, світогляду, усвідомлення себе як частини людського суспільства.

Розгляд актуальних сучасних проблем, важливих у суспільному, геополітичному та 
культурному аспектах, включає багато напрямів: як відомих і тих, що торкаються всіх сто-
рін матеріальної і духовної культури, так і нових, а саме: 

1. Динаміка і характер розселення росіян і освоєння ними територій. 
2. Їх демографічний стан в різні епохи в різних регіонах. Цей напрям набуває особливо-

го значення в наші дні у зв’язку з демографічною кризою та вжиттям заходів і прийняттям 
законів для її подолання. 

3. Усі види культури життєзабезпечення, у вивченні якої зараз накреслилися нововве-
дення: уточнення типології різних культурних форм, виявлення культурних комплексів 
окремих етнографічних груп і станів, розгляд культурних традицій як консолідуючих явищ 
у середовищі народу, що відображають різні види народної свідомості, які свідчать про фор-
мування певної ідентичності і змін у ній. 

4. Село і місто: головні та другорядні комунікації в їх історичному розвитку. Значен-
ня цього напряму в сучасному розгляді культури важливе для подолання кризових явищ в 
аграрній сфері. 

5. Сім’я і суспільство. Накреслюється нове у вивченні сімейних знань, досвіду, механіз-
му передачі їх поколінням, розгляд проблем материнства і дитинства, а у зв’язку з цим – 
принципів народної педагогіки (трудового і морального виховання дітей), звернення уваги 
на розвиток сімейно-родинних стосунків.

6. Православ’я і його роль у житті суспільства: моральні ідеали і віра, цінності і їх зна-
чення в духовному й моральному вихованні людей. 

7. Соціонорми різних видів (етика, правосвідомість тощо), трансформації в них. 
8. Святкова й обрядова культура: подальше роз роблення класифікації цих форм культури. 
9. Народна свідомість у всіх проявах, її трансформації, формування нової російської 

ідентичності. 
Необхідність таких підходів і аспектів зумовлена й тим, що дотепер немає «загально-

станового» зводу етнокультурного розвитку, незважаючи на вивчення селянської та міської 
культури росіян. За традицією більше уваги й нині приділяється селянству, але й тут ново-
введенням є відмова від переконання про відсталість селян. Попередня концепція селян-
ства як темної і затурканої сили в поєднанні з трактуванням «міцного» селянина (кулака) 
як негативного явища перешкоджала вивченню багатющого господарського, соціального 
і культурного досвіду народу. Праці, де досліджується російська етнографія, засвідчують, 
якою гнучкістю, точністю знань відзначалася господарська діяльність російських селян, яку 
багату хліборобську культуру вони створили і передавали у спадок прийдешнім поколін-
ням, а разом з нею моральне ставлення до землі, природи і людини.
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В останні десятиліття в наукових розвідках особливо гостро поставлена проблема на-
родної свідомості росіян, як і «російське питання» загалом. Вона стала актуальною в наші 
дні, коли активізувалося виявлення етнічної та інших видів свідомості всіх народів Росії і ко-
лишнього СРСР. Під народною свідомістю, за цими дослідженнями, мають на увазі не тіль-
ки етносвідомість, а й усвідомлення народом власного світогляду, оцінювання себе і свого 
оточення, уявлення про свої ціннісно-моральні орієнтири. Тільки такий підхід у вивченні 
народної свідомості може дати цілісну картину історико-культурного розвитку народу.

Народна свідомість – явище складне. На її формування впливає безліч факторів, важ-
ливе значення серед яких мають фактори історичного, екологічного, культурного та етно-
психологічного характеру. Тому її всебічне глибоке вивчення може здійснюватися шляхом 
звернення до ряду наукових дисциплін, предметом дослідження яких є різні прояви свідо-
мості. Суто етнографічне вивчення цієї проблеми обмежується виявленням різних її видів 
у культурному спадку етносу. Незважаючи на це, значення етнографії в такому пізнанні не 
слід применшувати, адже з її допомогою можна відповісти на істотні питання щодо ролі і 
місця будь-якого народу в загальному цивілізаційному процесі, особливо на такі, як хто ми 
є, якою була наша історія, яким має бути наш подальший розвиток. 

Відомо, що кожна народна культура створює свої традиції, свій спосіб життя і мо-
ральні орієнтири, які передаються прийдешнім поколінням. Вона виробляє і механізми 
їх збереження та передачі, сприяючи відтворенню життєвого потенціалу будь-якого сус-
пільства. Відтак доречно й нині звертатися до культурного спадку в пошуках відображе-
ної в ньому народної свідомості. Це особливо характерно для народної культури, бо вона 
певною мірою консервативна, і «чим ширший набір традицій, що забезпечують ту чи 
іншу сферу життєдіяльності», тим стійкішою вона виявляється 14. Вивчення всього цього 
необхідне для розуміння мотивів людської поведінки і вчинків, корені яких нерідко ведуть 
углиб віків, пояснюються історичною й генетичною пам’яттю людей. Отже, використання 
методів етнографії для вивчення культурної історії впливає і на вирішення сучасних сус-
пільно-політичних проблем.

З дослідженням народної свідомості перекликається й інше питання, що стало предме-
том розгляду в багатьох наукових дослідженнях, а саме: вивчення менталітету, ментально-
сті народів, населення регіонів, верств (класів), окремих груп і спільнот. Правда, поняття 
менталітету й дотепер не має чіткого визначення 15. Для етнографічного аспекту цієї пробле-
ми найближче розуміння ментальностей як соціально-психологічних стереотипів, способу 
думок і дій, ціннісних уявлень, які сформувалися в процесі виховання людини під впливом 
культурних традицій. Менталітет як певна система «забезпечує окрему людину моделлю 
бачення світу, способами порушення і вирішення проблем… Будучи зумовленими культур-
ними традиціями… ментальності забезпечують… людину… і спільність… глибинною про-
грамою діяльності…» 16. Саме цій «культурно обумовленій поведінці» 17 дослідники почали 
надавати першорядного значення, що цілком виправдано з огляду на взаємодію культури 
і психології народу із соціальними, біологічними, географічними, кліматичними, політич-
ними, господарськими й іншими складовими. Усі вони настільки тісно взаємопов’язані, що 
пошуки такого взаємозв’язку – правильний підхід для виявлення культурно-психологічного 
та історико-культурного розвитку будь-якого населення/народу.

Отже, етнографічне вивчення росіян, їх формування і становлення народної культури, 
як і всякого іншого народу і його культури, актуальне й до сьогодні, оскільки допомагає ви-
рішенню глобальних проблем політичного, соціального і культурного характеру.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



32

Російська етнологія

Примітки
1 Про діяльність московського і ленінградського підрозділів Інституту етнографії АН СРСР від по-

чатку їх заснування і до 1960-х років див.: Полищук Н. С. Из истории отдела этнографии русского на-
рода ИЭА РАН // Этнографическое обозрение. – 2003. – № 6.

2 Опис східних слов’ян див.: Народы Европейской части СССР. – М., 1964. – Т. I.
3 Власова И. В. Этнографические группы русских // Русские. – М., 1999. – Гл. 4. – (Серия «Народы и 

культуры»)
4 Лурье С. В. Русская крестьянская колонизация и проблемы регионализма: взгляд в историю // Куда 

идет Россия?.. Социальная трансформация постсоветского пространства . – М., 1996. – Вып. III. – С. 257.
5 Русские. – Гл. 5; Солоневич И. Дух народа // Наш современник. – 1990. – № 5. – С. 165.
6 Власова И. В. Этнодемографическое развитие с 1917 по 1990-е годы // Русские.  – С. 132.
7 Бромлей Ю. В., Чистов К. В. Этнокультурная история восточных славян и современные этнические 

процессы  // Этнография восточных славян. – М., 1987. – С. 513–515.
8 Никишенков А. А. Опыт антропологического анализа толерантности // Толерантность и культурная 

традиция. – М., 2002. – С. 146–148.
9 Лурье С. В. Метаморфозы традиционного сознания. Опыт разработки теоретических основ 

этнопсихологии и их применение к анализу исторического и этнографического материала. – С.Пб., 
1994. – С. 20.

10 Бромлей Ю. В., Чистов К. В. Этнокультурная история восточных славян и современные этнические 
процессы. – С. 519.

11 Восточнославянский этнографический сборник // Труды Института этнографии АН СССР. – 
М., 1956. – Т. ХХХI. – (Серия «Народы мира: этнографические очерки»); Народы Европейской 
части СССР. – Т. 1; Русские. Украинцы. Белорусы. – М., 1964; Этнография восточных славян. 
Очерки традиционной культуры. – М., 1987. – (Серия «Этнография славян»); Русские: историко-
этнографический атлас. Земледелие. Крестьянское жилище. Крестьянская одежда. (Середина 
XIX – начало ХХ века). – М., 1967; Русские: историко-этнографический атлас. Из истории русского 
народного жилища и костюма (украшение крестьянских домов и одежды). (Середина XIX – начало 
ХХ в.). – М., 1970; ін. 

12 Кубанские станицы: этнические и культурно-бытовые процессы на Кубани. –  
М., 1967; Анохина Л. А.,  Шмелева М. Н. Культура и быт колхозников Калининской области. – 
М., 1964; Анохина Л. А.,  Шмелева М. Н. Быт городского населения средней полосы РСФСР 
в прошлом и настоящем: на примере городов Калуга, Елец, Ефремов. – М., 1977; Сабуро-
ва Л. М. Культура и быт русского населения Приангарья: конец XIX – ХХ в. – Ленинград, 1967; 
Быт и искусство русского населения Восточной Сибири. – Новосибирск, 1971. – Ч. I: При-
ангарье; 1975. – Ч. II: Забайкалье; Александров В. А. Русское население Сибири в XVII – на-
чале XVIII в. (Енисейский край). – М., 1964; Александров В. А. Россия на Дальневосточных 
рубежах (вторая половина XVII в.). – Хабаровск, 1984; Этнография русского населения Сиби-
ри и Средней Азии. – М., 1969; Хозяйство и быт западносибирского крестьянства XVII – нача-
ла ХХ в. – М., 1979; Фольклор и этнография Русского Севера. – Ленинград, 1973; Власова И. В. 
Традиции крестьянского землепользования в Поморье и Западной Сибири XVII–ХVIII вв. – 
М., 1984; Дми триева С. И. Фольклор и народное искусство русских Европейского Севера. –  
М., 1988; Липинская В. А. Русское население Алтайского края: народные традиции в материальной 
культуре (XVIII–XX вв.). – М., 1987; Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных 
славян. – Ленинград, 1983; Рабинович М. Г. Очерки этнографии русского феодального города: горо-
жане, их общественный и домашний быт. – М., 1978; Будина О. Р., Шмелева М. Н. Город и народные 
традиции русских: по материалам Центрального района РСФСР. – М., 1989; Крупянская В. Ю., По-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



33

Російська етнологія в історіографічному контексті

лищук Н. С. Культура и быт рабочих горнозаводского Урала (конец XIX – начало ХХ в.). – М., 1971; 
Крупянская В. Ю., Будина О. Р., Полищук Н. С., Юхнева Н. В. Культура и быт горняков и металлургов 
Нижнего Тагила. 1917–1970. – М., 1974; Жирнова Г. В. Брак и свадьба русских горожан в прошлом 
и настоящем: по материалам городов средней полосы РСФСР. – М., 1980; Заседателева Л. Б. Тер-
ские казаки (середина XVI – начало ХХ в.): историко-этнографические очерки. – М., 1974; Берн-
штам Т. А. Поморы: формирование группы и система хозяйства. – Ленинград, 1978; Рождествен-
ская С. Б. Русская народная художественная традиция в современном обществе: архитектурный 
декор и художественные промыслы. – М., 1981 та ін.

13 На путях из земли Пермской в Сибирь. Очерки этнографии северноуральского крестьянства 
XVII–ХХ вв. – М., 1989; Русские: семейный и общественный быт. – М., 1989; Александров В. А. 
Сельская община в России (XVII – начало ХIХ в.). – М., 1976; Александров В. А. Обычное право 
крепостной деревни России. XVIII – начало XIX в. – М., 1984; Чижикова Л. Н. Русско-украинское 
пограничье: история и судьбы традиционной культуры (XIX–XX вв.). – М., 1988; Белорусско-рус-
ское пограничье. Этнологическое исследование. – М., 2005; Власова И. В. Заселение и хозяйствен-
ное освоение русскими Север ного Приуралья (XVI–XX вв.). – М., 1991–1994; Власова И. В. До-
рогами земли Вологодской. Этнографические очерки. – М., 2001; Власова И. В. Сельская семья // 
Семейный быт народов СССР. – М., 1990. –  Гл. 2: Семья у восточнославянских народов; Берн-
штам Т. А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX – начала ХХ в.: половозрастной 
аспект традиционной культуры. – Ленинград, 1988; Берн штам Т. А. Русская народная культура 
Поморья в XIX  – начале ХХ в.: Этнографи ческие очерки. – Ленинград, 1983; Громыко М. М. Мир 
русской деревни. – М., 1991; Громы ко М. М. Трудовые традиции русских крестьян Сибири (XVIII – 
первая половина XIX в.). – Новосибирск, 1975; Громы ко М. М. Традиционные нормы поведения и 
формы общения русских крестьян XIX в. – М., 1986; Крестьянская община в Сибири XVIII – начала 
ХХ в. – Новосибирск, 1977; Этнография русского крестьянства Сибири (XVII – середина XIX в.). – 
М., 1981; Русский Север: Проблемы этнокультурной истории, этнографии, фольклористики. – Ле-
нинград, 1986; Русский Север: Ареалы и культурные традиции. – С.Пб., 1992; Русские народные 
традиции и современность. – М., 1995; Русские. – (Серия «Народы и культуры»);  Русский Север: 
этническая история и народная культура. XII–ХХ века. – М., 2001; 2004; Моро зов И. А.,  Слепцо-
ва И. С. Круг игры. Празд ник и игра в жизни севернорусского крестьянина (XIX–ХХ в.). – М., 2004; 
Дмитриева С. И. Традиционное искусство русских Европейского Севера. Этнографический аль-
бом. – М., 2006; Мировоззрение и культура севернорусского населения. – М., 2006; Пушкарева Н. Л. 
Женщины Древней Руси. – М., 1989; Щепанская Т. Б. Символика молодежной субкультуры: Опыт 
этнографического исследования системы. 1986–1989 гг. – С.Пб., 1993; Муж ской сборник.  – М., 
2001–2007. – Вып. 1–3; Этнография русских Рязанского края. – М., 2008; Очерки русской народной 
культуры. – М., 2009. 

14 Лурье С. В. Метаморфозы традиционного сознания... – С. 53–54.
15 Филд Д. История менталитета в зарубежной исторической литературе // Мента литет и аграрное 

развитие России (XIX–ХХ века). – М., 1996. – С. 8, 11, 17, 18.
16 Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало ХX в.). Генезис 

личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. – С.Пб., 1999. – 
Т. I. – С. 327.

17 Лурье С. В. Метаморфозы традиционного сознания... – С. 14.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



34

Російська етнологія

ЕДУАРД АЛЕКСАНДРЕНКОВ 

ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА В ДОСЛІДЖЕННЯХ РОСІЙСЬКИХ 
ЕТНОГРАФІВ ЗА ОСТАННІ ТРИДЦЯТЬ РОКІВ

Статья посвящена истории исследований в области латиноамериканистики российскими и советскими 
учёными на примере научной деятельности сотрудников Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая 
АН СССР (московское и ленинградское отделения).

The article is dedicated to the Latin American researches provided by the Russian and Soviet scientists illustrated 
with the scientific activities of the representatives of the Soviet Academy of Science’s Myklukho-Maklai Ethnographical 
Institute (Moscow and Leningrad branches).

В історії російської етнографічної латиноамериканістики можна виділити два періоди: 
приблизно до середини 1940-х років панував інтерес до аборигенів, до їхньої давньої та су-
часної культури; потім увагу також було звернуто на етнічні та культурні процеси минулого 
й сьогодення, що стосувалися всіх груп населення. Розвиток латиноамериканських етно-
графічних і суміжних досліджень у Росії до кінця 1970-х років висвітлено в статтях І.  Хоро-
шаєвої [90] та Е.  Александренкова [2]. У цьому нарисі представлено матеріал за останні три 
десятиліття.

З-поміж основних етапів і тем попереднього періоду зазначимо такі. У 20-х роках XIX ст. 
було здійснено комплексну російську експедицію у внутрішні області Бразилії під керів-
ництвом Г. Лангсдорфа. Були зібрані численні матеріали про господарство цих районів, а 
також відомості про ряд груп аборигенів [57; 70; 71]. Напередодні Першої світової війни в 
Бразилії та деяких інших країнах Південної Америки дослідженнями займалися Г. Манізер та 
його колеги [94; 31; 32; 33]. Доробок цих двох експедицій опрацьовували й осмислювали ет-
нографи СРСР, насамперед Н. Шпрінцін. Важливою віхою в розвитку радянської латиноаме-
риканістики була робота над томами «Народів Америки», що знаменувала відхід від розумін-
ня етнографії Америки, в тому числі й Латинської, лише як етнографії корінних народів [72].

Проте інтерес до автохтонів континенту не тільки зберігся, але й отримав нові напрям-
ки. Методи дешифрування писемності майя, запропоновані Ю. Кнорозовим, відкрили перс-
пективи більш глибокого осягнення культури та історії цього народу [51; 53]. Монографія 
«Ієрогліфічні рукописи майя» ввела в науковий обіг ґрунтовний матеріал для вивчення ба-
гатьох сторін життя майя, особливо їхнього світо гляду. Книга містить численні коментарі 
автора, що допомагають зрозуміти складні для нинішнього читача тексти [54]. Різноманіт-
ні аспекти культури, зокрема мистецтва народів Америки, особливо древніх майя, дослі-
джував у своїх численних роботах Р. Кінжалов [44; 45; 46]. Нове покоління науковців роз-
ширило коло інтересів до стародавніх аборигенів завдяки зверненню уваги на доколумбову 
Латинську Америку – Колумбію [83], Антільські острови [1] та Перу [10; 80]. Продовжували 
цікавити російських етнографів і корінні жителі Латинської Америки нового та новітнього 
часу – як в областях колишніх стародавніх цивілізацій [79; 89], так і в Амазонії [87]. Абори-
генів інших районів континенту після виходу другого тому «Народів Америки» описували 
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лише спорадично. Перемога сандиністів в Нікарагуа пробудила зацікавленість цією краї-
ною, і, як наслідок, корінним населенням [22].

У межах інтересу до аборигенів етнографи вивчали ранньоколоніальні європейські 
джерела. Блискучий приклад публікації та історико-етнографічної інтерпретації писемного 
джерела подав Ю. Кнорозов у виданні «Повідомлення про справи в Юкатані» Д. де Ланда. 
Вступна стаття Ю. Кнорозова започаткувала вивчення культури майя [52]. Поряд з іспан-
ськими джерелами було розглянуто пам’ятки, залишені аборигенами [43].

Неіндіанське населення Латинської Америки досліджували спочатку паралельно з вив-
ченням національних проблем і національних процесів [23; 73; 74]. Етнічна історія Антіль-
ських островів і їх сучасний етнічний склад висвітлені у багатьох статтях, а також у двох 
монографіях А. Дрідзо. У першій з них розглянуто історію рабів-утікачів і їхніх нащадків на 
Ямайці [28], у другій – історію і трансформацію культури вихідців з Індії та їхніх нащадків 
у Карибському регіоні [29]. Вивчалися окремі іммігрантські групи континенту [8]. У ході 
дослідження етнічної історії окреслився новий напрямок – її конфесійні аспекти [63]. Вод-
ночас продовжувалося студіювання архівних матеріалів [67; 68].

Істотним фактором зростання інтересу в Радянському Союзі до Латинської Америки 
стала перемога Ф. Кастро на Кубі наприкінці 1950-х років і її зближення з СРСР. Інститут 
етнографії АН СРСР розпочав публікацію країнознавчих збірників цього континенту випус-
ком книги про Кубу [60]. На острові побувало багато дослідників інституту. Вони читали 
лекції, вивчали архіви й отримали можливість провести польові дослідження в одній із кра-
їн Латинської Америки. З опублікованих праць слід відзначити книгу «Культурна революція 
на Кубі» Й. Григулевича. Її автор, збираючи в 1963 році матеріал у різних частинах острова, 
поєднував польову практику (спостереження, інтерв’ю з представниками різних соціальних 
прошарків) з аналізом літератури, офіційних документів і преси [27]. Життя нащадків ки-
тайських іммігрантів на острові вивчав М. Крюков [59].

***
Праці Ю. Кнорозова дозволили російським дослідникам розпочати у 1980-х роках чи-

тання написів на пам’ятниках майя І-го тисячоліття. Стало можливим поглибити писем-
ну історію майя і більш повно осягнути їхню культуру [35; 55]. Аналізуючи зображення на 
кераміці та залучаючи порівняльні етнографічні матеріали, учениці Ю. Кнорозова вивчали 
світогляд майя [16; 17; 34; 35]. У Мезоамериці, крім рукописів майя, предметом вивчення 
стали також міштекські рукописи [64].

В області Центральних Анд з більшою інтенсивністю почали досліджувати складні етніч-
ні процеси в Інкській імперії [81]. Ю. Берьозкін проаналізував умови виникнення держави 
інків, її адміністративну систему, господарський механізм та форми експлуатації общинни-
ків, а також ідеологію інків. Це було зроблено на основі досліджень, здійснених фахівцями 
різних історичних наук, а також писемних (XVI–XVII ст.), археологічних, етнографічних та 
лінгвістичних джерел. Опрацювавши цей різноманітний матеріал, Ю. Берьозкін дійшов 
вис новку, що інки перебували «на порозі переходу від общинно-родинної форми визначен-
ня соціальних зв’язків до станово-класової» [12]. Він також розглянув світогляд аборигенів 
Латинської Америки, розпочавши свою роботу з аналізу пантеону моче 1 [11]. У той самий 
час було покладено початок вивченню традиційних поглядів аймара 2 [99]. За дослідження 
життя аборигенів нового й новітнього часу, крім уже відомих авторів [30; 81; 88], взялися й 
вчені молодшого покоління [24].

Важливою віхою у розвитку радянських досліджень способу життя аборигенів Америки 
стало проведення в 1982 році Першого всесоюзного симпозіуму радянських американістів 
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(в Інституті етнографії в Москві). У ньому взяли участь не лише етнографи, але й історики, 
антропологи, археологи, лінгвісти та літературознавці. Доповіді, які етнологи присвятили 
Латинській Америці, охоплювали різні теми: зображення на кераміці майя, міштекські ру-
кописи, сюжети міфології, етнічні уявлення, етнічні процеси в колоніальному Перу, соці-
альні рухи аборигенів, побут і звичаї індіанців деяких країн [40]. Другий симпозіум, що 
відбувся 1985 року, був приурочений питанню взаємодії аборигенів з природним середови-
щем [95]. На третьому (1988) розглядалися проблеми, викликані відкриттям і колонізацією 
Америки європейцями. Були висловлені різні погляди на наслідки цих процесів – від оцінки 
їх як синтезу культур до заперечення позитивної ролі «контакту» для індійської сторони [6]. 
Ці симпозіуми показали, що при збереженні засадничих традицій вивчення доколоніальної 
епохи помітно зріс інте рес до вивчення життя аборигенів нового і новітнього часу.

Російські етнографи опублікували ряд колективних розвідок з етнічної історії окремих 
регіонів Латинської Америки [96; 97]. Паралельно досліджували етнічну історію окремих 
країн [93; 58]. Детальніше ознайомлення з етнічною історією континенту дозволило виді-
лити кілька етапів у формуванні націй в ряді країн Південної Америки [82; 91; 92]. У 1987 році в 
розділі про континентальну Латинську Америку (автор – І. Хорошаєва) колективної моно-
графії «Етнічні процеси в сучасному світі» було запропоновано виділяти кілька етапів у фор-
муванні та розвитку романомовних етносів [15].

Радянські етнографи 1980-х років проаналізували також роль окремих верств населен-
ня різних країн Латинської Америки в етнічних процесах. В опублікованій 1987 року моно-
графії висвітлено долю нащадків африканських рабів у різних країнах Нового Світу – від 
Канади до Аргентини і Чилі [9]. Детально вивчали різноманітні аспекти історії польської 
спільноти в Бразилії [37]. З погляду етнічних відносин радянські етнографи почали роз-
глядати сімейні взаємини жителів Америки, в тому числі Латинської [78]. Була ґрунтовно 
досліджена історія формування народної поезії Куби [69].

З кінця 1970-х років розпочався тривалий етап спільної роботи з кубинськими етноло-
гами над підготовкою Етнографічного атласу Куби [76]. У 1980 році співробітники москов-
ського відділення Інституту етнографії АН СРСР В. Піменов (керівник), А. Оськін та Е. Алек-
сандренков вирушили до Куби для вивчення матеріальної культури сільського населення. 
З того часу упродовж багатьох років у цю країну виїжджали, крім названих, не лише аме-
риканісти (Г. Бородатова, І. Соколова, В. Тишков, Л. Шейнбаум), але й інші фахівці, які мали 
досвід роботи над атласами (Л. Винокурова, В. Кобичев) або у проведенні масових опиту-
вань (В. Кондратьєв), залучалися ленінградські етнографи (М. Станюкович). Вони працю-
вали в полі й архівах, брали участь у наукових конференціях, надавали методичну допомогу 
кубинським колегам.

Особливості проекту полягали в тому, що на Кубі не було традиції етнографічного вив-
чення матеріальної культури, а в Латинській Америці взагалі не було досвіду створення етно-
графічних атласів. Тому на Кубі вже принагідно довелося вирішувати багато різнопланових 
завдань – від розробки методів збору матеріалу до його картографічної обробки та пред-
ставлення в атласі. У ході експедиційних виїздів у різні провінції було виявлено варіанти 
елементів і комплексів культури, які передбачалося відтворити в атласі: поселень, жител, 
знарядь праці, засобів пересування та транспортування вантажів, рибальських снастей і 
човнів, а також одягу, начиння та їжі. Було зібрано вичерпний матеріал у вигляді щоденни-
кових записів, малюнків, креслень, фото- та кіноплівок. Методичним нововведенням стала 
розробка запитальників для одноразового збору необхідної інформації по всій країні. Масо-
вий збір матеріалу провели кубинські колеги в 1988 році, його картографічну обробку було 
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завершено в 1996 році, а ще через кілька років кубинські вчені видали атлас в електронному 
форматі на CD (Atlas etnogrаf́ico de Cuba). У Росії було опубліковано кілька спільних з кубин-
ськими колегами збірок [61; 86; 98] та авторська монографія [3].

***
З початку 1990-х років вивчення етнографії Латинської Америки (як і Америки в ціло-

му) в АН СРСР (пізніше – РАН) почало завершуватися [39]. Причини цього були як фізични-
ми  – смерть багатьох провідних дослідників (Ю. Кнорозов, А. Дрідзо та Р. Кинжалов у Санкт-
Петербурзі, Л. Файнберг і С. Сєров у Москві), так і соціальними  – погіршення економічної 
ситуації в країні, що позначилося на роботі Інституту. Розпорошилися етнографічні сили: 
колись єдиний Інститут з відділенням у Ленінграді (Санкт-Петербурзі) перетворився на дві 
самостійні одиниці.

Етнографічна латиноамериканістика продовжувала існувати, йдучи переважно прото-
реними шляхами. У сфері американістики, використовуючи досягнення в розшифровці пи-
семності, була зроблена спроба реконструювати давню систему родової спорідненості майя 
[20; 36]. Тривали дослідження світогляду аборигенів Мезоамерики [19; 48; 49] та андських 
народів. На основі зіставлення варіантів індіанських міфів Ю. Берьозкін шукав ареали їх ви-
никнення та простежував подальше розповсюдження. Він дійшов висновку, що «більшість 
складних південноамериканських сюжетів мають очевидні паралелі в Євразії і були, ймовір-
но, принесені із сибірської прабатьківщини» [13]. Експозиції цієї ідеї присвячено низку ста-
тей та монографію Ю. Берьозкіна «Мифы заселяют Америку», що базується на матеріалах про 
усну творчість аборигенів, а також даних археології та антропології [14]. По-новому підійшов 
до вивчення традиційного світогляду аборигенів С. Якушенков – проаналізував його (на прик-
ладі аймара) як певну знакову систему [100; 101]. Неабияку роботу з вивчення ролі статі й 
віку як принципів соціальної стратифікації на прикладі науа 3 Центральної Мексики ранньо-
колоніального періоду виконано А. Калютою [42]. Це було перше таке дослідження в Росії.

Як і раніше, у 1990-х роках увагу російських етнографів привертали джерелознавчі проб-
леми вивчення аборигенів Латинської Америки [50]. Л. Лісненко продовжувала розробляти 
тему міштекських кодексів [65; 66]. У науковий обіг були введені нові види джерел [18; 77].

За інерцією, так би мовити, було проведено ще кілька американістських симпозіумів. 
Четвертий, у 1992 році, з нагоди п’ятсотріччя першого плавання Колумба до Америки, про-
ходив у рамках конференції «Зустріч двох світів у контексті глобальних процесів сучасності» 
[7]. П’ятий – «Американські індіанці: перспектива і ретроспектива досліджень» – відбувся 
лише 1999 року. Опубліковані праці цього симпозіуму були присвячені пам’яті Ю. Кноро-
зова [41]. На останньому, шостому (2003), обговорювалися різноманітні аспекти владних 
відносин в аборигенних товариствах Америки [21].

У межах зацікавлень етнічною історією Латинської Америки перебувало вивчення 
Н. Кулаковою формування етнічної самосвідомості негрів колишньої французької колонії 
Сан-Домінго [62]. І. Зарінов розширив свої дослідження про польську міграцію до Латин-
ської Америки [38]. Уже відомі теми більш детально розроб ляли інші дослідники [25; 26; 
84; 85]. Автор цих рядків на прикладі етнічної історії Куби розглянув загальні проблеми 
становлення нової етнічної самосвідомості [3]. Було з’ясовано, що головними факторами, 
які спричинили відокремлення місцевих уродженців острова від інших жителів Іспанської 
імперії, до усвідомлення цієї відокремленості та появи нової етнічної само ідентифікації, 
стали територіальна відособленість та наявність власних інтересів.

Інший аспект вивчення етнічної історії Латинської Америки – дослідження етнічних 
процесів у містах. У колективній монографії, що вийшла друком 1997 року, розглянуті такі 
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питання, як формування етнічної самосвідомості в колоніальній Гавані, етапи урбанізації 
Буенос-Айреса, формування міського населення в Карибських країнах тощо [75].

Російські етнографи-латиноамериканісти продовжували освоювати спадщину своїх по-
передників; найбільш помітним є внесок А. Дрідзо [31; 32; 33].

Попри очевидне загасання етнографічних досліджень Латинської Америки в РАН, за 
її межами відбувалося розширення кола інтересів до вивчення культури народів цього ре-
гіону. Якщо раніше відповідні роботи були зосереджені переважно в Москві та Ленінграді 
(Санкт-Петербурзі) і в стінах Інституту етнографії (нині – Інститут етнології і антропології), 
то тепер фахівці (особливо зі стародавніх культур) енергійно працюють у ряді інших регіо-
нів (Тамбов, Новосибірськ, Астрахань, Північний Кавказ). У 1998 році на факультеті історії, 
політології і права РДГУ в Москві було створено Науково-педагогічний мезоамериканський 
центр ім. Ю. В. Кнорозова, який очолила Г. Єршова. Курси з вивчення культури давніх майя 
почали читати на кафедрі стародавнього світу історичного факультету МДУ. Про інтерес в 
Росії до давньої та сучасної культури Латинської Америки свідчать матеріали двох сайтів 
«Мезоамерика»: http://mesoamerica.narod.ru та http://mezoamerica.ru, які постійно попов-
нюються.

***
Істотна відмінність наших етнографічних розвідок, присвячених Латинській Америці, від 

праць більшості зарубіжних колег полягає в тому, що переважна більшість їх зроб лена не на 
матеріалах «поля». Відсутність нинішньої польової роботи спричинила те, що проб леми су-
часної Латинської Америки російські етнографи могли досліджувати лише за закордонними 
публікаціями. Виняток і важливу віху в історії російської етнографічної латиноамериканіс-
тики становили польові роботи на Кубі, особливо 1980-х років, зі створення етнографічного 
атласу цієї країни. Крім того, російські дослідники зробили помітний внесок у вивчення пи-
семних джерел, у першу чергу тих, що описують життя аборигенів Мезоамерики. Хоча успіхи 
в прочитанні текстів майя належать до 1980-х років, у працях сучасних авторів їх значущість 
стала більш очевидною. Осмислення латиноамериканських матеріалів російськими етногра-
фами дозволило їм також долучитися до побудови деяких загальних моделей етнічних про-
цесів і трансформацій культури; це вже згадувана ідея етапності формування романомовних 
етносів в Латинській Америці, а також концепція присвоєння культури [4].

Примітки
1 Моче, або мочіка  – доколумбова культура Південної Америки, яка існувала впродовж І–VIII ст. на 

північному узбережжі Перу. Центр культури  – м. Трухільйо, пізніше  – Пампа-Гранде. За рівнем розвит-
ку тотожна культурам енеоліту-бронзи Європи та Близького Сходу [прим. перекладача].

2 Народ у Латинській Америці, який живе на узбережжі озера Тітікака на заході Болівії (станом на 
2006 р. він становив 25 % населення країни), півдні Перу, півночі Чилі та Аргентини. Частина аймара  – 
асимільовані кечуа [прим. перекладача].

3 Науа, науатлака – індіанська назва спорідненої за мовою групи племен, які проживали до іспан-
ського завоювання на території сучасної Мексики та деяких районів Гватемали, Гондурасу, Сальвадо-
ру, Нікарагуа. Науа прийшли з південно-західних районів Північної Америки. Вони поділялися на дві 
великі підгрупи: науат у Центральній Америці та науатль (тепанеки, аколула, чалька, тлашкальтеки, 
ацтеки та ін.) у Мексиці. Частина науа згодом втратили свої мови, іспанізувавшись; інші говорять ац-
текською мовою. У сучасній науковій літературі побутує умовне вживання термінів «науа» як спільної 
назви згаданих вище племен та «науатль» для позначення сукупності їх мов [прим. перекладача].
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Скорочення
ЛА – Латинская Америка
МАЭ – Музей антропологии и этнографии
МДУ – Московський державний університет
РДГУ – Російський державний гуманітарний університет
СЭ – Советская этнография
ТИЭ – Труды Института этнографии
ЭО – Этнографическое обозрение

ЮРІЙ АНЧАБАДЗЕ,  
АБДУЛГАМІД БУЛАТОВ

РОСІЙСЬКЕ КАВКАЗОЗНАВСТВО:  
ІСТОРІЯ, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ

Статья освещает длительный процесс становления и развития российского кавказоведения как особен-
ной отрасли исторического и этнологического знания. Аккумулированный этой дисциплиной фактологичес-
кий и теоретический материал, по мнению авторов, в значительной степени определит специфику социо-
культурного бытия Кавказа в XXI в.

The article elucidates the long process of the appearance and the development of the Russian Caucasus 
studies as a specific historical and ethnological branch. In the author’s view, the factological and theoretical 
material accumulated by the scientific branch would determine to a great extent the Caucasian sociocultural 
specifics in the XXI century.

Кавказознавство має давні наукові та інтелектуальні традиції в російській культурі. 
Остаточно виокремившись із загального циклу сходознавчих дисциплін, кавказознавство 
вже на початку XX ст. сформувалося в особливу галузь історичного знання, присвячену іс-
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торії, етнографії, археології, лінгвістиці, фольклору народів Кавказу. Пройшовши на цей час 
початковий етап свого розвитку, пов’язаний із механічним накопиченням фактів і відомо-
стей, представлений найбільш видатними своїми представниками, ця дисципліна підняла-
ся до широких аналітичних операцій, залучаючи масу здобутого матеріалу до глибокого 
дослідницького процесу. Російські кавказознавці здійснили низку надзвичайно важливих 
відкриттів, які становлять блискучу сторінку в історії не лише вітчизняного, а й світового 
історико-етнографічного знання. Зазначимо тут студії В. Міллера (1848–1913) у царині дав-
ньої етнічної історії регіону, що доводять важливу роль у ній іранського етнічного елемен-
та; серію видатних праць М. Ковалевського (1851–1916), присвячених соціальному ладу та 
побуту народів Кавказу; лінгвістичні розвідки П. Услара (1816–?), що значною мірою визна-
чили наші сьогоднішні уявлення про класифікацію і структурно-типологічні характеристи-
ки кавказьких мов; праці М. Марра (1864–1934), які охоплюють комплекс кавказо знавчих 
проблем, та ін. – усе це стало безцінним надбанням наступних поколінь дослідників побуту 
й культури народів Кавказу 1. 

На цей самий час склалися важливі інтелектуальні та евристичні традиції, що стали ви-
значальними скріпами в розвитку сучасного кавказознавства. Насамперед це уявлення про 
Кавказ як про спільний історико-культурний регіон. Для корифеїв російського кавказознав-
ства було цілком очевидно, що за всієї складності етнічної історії регіону, яка охоплювала ма-
сові пересування народів, процеси асиміляції, інтеграції, етнокультурної взаємодії,  народи 
Кавказу зберегли близькість, а часом і дивовижну тотожність основних елементів побутової 
культури, що постає з глибокої генетичної спільності та конвергентності етнокультурного 
розвитку. Природно й необхідно тому стало вивчати кавказознавчі проблеми не ізольовано, 
не замкнено в контексті наявного етнічного середовища, а всебічно, порівнюючи та простежу-
ючи етнокультурну варіативність того чи іншого явища чи об’єкта, припускаючи можливість 
пояснити прояви однієї етнічної культури через однорідні й однотипні прояви іншої.

Інша риса, що була притаманна ще дореволюційному російському кавказознавству, – 
це комплексність, міждисциплінарність підходу до досліджуваної проблеми. Ця тенденція 
виявилася у працях видатних представників російського кавказознавства, які не вважали 
за можливе розглядати будь-яке дослідницьке завдання без обов’язкового поєднання і ко-
реляції усіх доступних фактологічних даних, що лише сукупно давали можливість адекват-
ної відповіді. Тому етнографічні проблеми аналізували на історичному, археологічному та 
фольклористичному тлі, археологічне вирішення проблеми завжди підкріплювали живи-
ми етнографічними та лінгвістичними відомостями, а мовні студії спиралися на розуміння 
того, що фізичні носії конкретної мови живуть в певному етнокультурному середовищі.

Нарешті, практично від перших кроків свого розвитку російському кавказознавству 
були притаманні шляхетні гуманістичні традиції. За невеликим винятком, усі російські ав-
тори, які писали про Кавказ, дотримувалися надзвичайно доброзичливого й щиросердного 
ставлення до його народів, місцевих традицій і звичаїв, до його культури. Російська кавказо-
знавча етнографія не знала зневажливого ставлення до населення регіону, їй були чужі ко-
лоніальна зверхність та етноцентричні тенденції, і саме російські вчені істотно посприяли 
розкриттю тої великої ролі, яку відіграє Кавказ у всесвітньо-історичному процесі.

Радянське кавказознавство значною мірою сприйняло високі досягнення дореволюцій-
ної науки. Спадковий зв’язок було збережено природним шляхом насамперед завдяки тому, 
що революційні події не розмели старі кадри дослідників-кавказознавців. У пожовтневий 
період вони продовжили інтенсивну наукову та викладацьку діяльність, перший час збері-
гаючи за Петроградом/Ленінградом і Москвою статус головних осередків кавказознавчих 
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студій у країні. Тут і надалі працювали такі наукові заклади, як Азійський музей, Лазарев-
ський інститут живих східних мов, Етнографічний відділ музею імператора Олександра III 
(нині Російський музей), Етнографічна секція Російського географічного товариства, які 
чимало уваги приділяли кавказькій проблематиці.

У той-таки час, уже в 1920-х роках, з’явилося багато нових дослідницьких центрів. Так, у 
Петрограді/Ленінграді значну роботу провадив Кавказький відділ Комісії з вивчення племін-
ного складу Росії та суміжних країн (КИПС), яку було створено при РАН у квітні 1917 року.  
У 1930 році КИПС було перетворено на Інститут із вивчення народів СРСР (ИПИН), очолений 
М. Марром. Два сектори інституту – Північнокавказький і Закавказький – безпосередньо за-
ймалися питаннями етнографічного вивчення Кавказу. У 1919 році на базі Імперської архео-
логічної комісії було створено Російську (від 1936 року – Державну) академію історії матері-
альної культури (РАИМК/ГАИМК). Академія провадила масштабні дослідження всіх пам’яток 
матеріальної культури – археологічних, побутових, художніх, вивчала генезу й розвиток мате-
ріальної культури людства, займалася проблемою охорони пам’яток історії та культури, здій-
снювала численні польові експедиції, зокрема на Кавказі. Експедиційну діяльність у регіоні 
почав також провадити створений у 1934 році Музей етнографії народів СРСР (ГМЭ).

У Москві існувало не менше різноманітних наукових центрів, у яких розробляли кавказо-
знавчі питання.  У 1920 році розпочав працювати Комітет із вивчення мов та етнічних культур 
народностей Сходу; від 1930 року він отримав новий статус і став називатися «НДІ етнічних 
і національних культур народів Сходу СРСР». Співробітники Кавказької секції провадили до-
слідження за всіма науковими програмами інституту, звертаючи посилену увагу на еволюцію 
традиційного побуту під впливом радянських перетворень. У 1924 році було створено Музей 
народознавства (від 1930 року – Музей народів СРСР). Його діяльність здійснювалася за кіль-
кома напрямками: експозиційно-виставковим, просвітницьким, експедиційним, науково-ви-
давничим, науково-методичним, які в регіональному контексті були пов’язані з кавказьким на-
прямком, що інтенсивно розвивався. Кавказознавча проблематика була важливим аспектом у 
діяльності Московської секції ГАИМК, яку було відкрито практично одразу ж після заснування 
Академії в Петрограді. Народне мистецтво Кавказу вивчали у заснованій 1921 року Державній 
Академії художніх наук.

У 1920–1930-х роках повною мірою розкрився дослідницький талант нового покоління 
російських етнографів, серед яких вирізняються А. Генко (1896–1941), Е. Шиллінг (1892–
1953), Н. Яковлєв (1892–1974), Г. Кокієв (1896–1955), Л. Панек (1896–1984) та ін.

Однак на кінець 1930-х років більшість із зазначених наукових центрів, що так масово ви-
никли в пожовтневий період, адміністративним шляхом було ліквідовано. Залишалося лише 
декілька закладів-монополістів, у стінах яких відтоді починають розвиватися відповідні дослід-
ницькі дисципліни. Цей процес зачепив і етнографію, дослідницька і збирацька діяльність якої 
в Ленінграді зосередилась у Музеї антропології та етнографії (МАЭ), де 15 лютого 1936 року 
було створено Кавказький відділ, та в заснованому в 1934 році Державному музеї етнографії. 
У Москві продовжував працювати Музей народів СРСР, ліквідований лише в повоєнний час. 
У лютому 1943 року в Москві розпочав роботу новий дослідницький центр – Інститут етнографії 
АН СРСР, у структурі якого від перших днів існування був сектор (нині – відділ) Кавказу.

За минулий час завдяки дослідницькій та експедиційній діяльності було накопичено вели-
кий і цінний досвід із вивчення народів регіону. Результати цих наукових досліджень знайшли 
відображення в десятках книг, сотнях статей, що нині становлять неоцінимий фонд знань із 
найрізноманітніших аспектів кавказознавства 2. До найважливіших, етапних праць періоду 
1950–1980-х років можна віднести підготовку та видання фундаментального двотомника, у 
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якому монографічно охарактеризовано побутову культуру всіх народів регіону (Народы Кав-
каза. – М.: Изд-во АН СРСР, 1960. – Т. 1; 1962. – Т. 2), роботи з картографування елементів ма-
теріальної та духовної культури, дослідження з етнічної та етнокультурної історії, конкретні 
розробки з актуальних проблем кавказознавства. Дуже інтенсивно розвивалася експедиційна 
діяльність, яка охопила регіони Північного Кавказу та Закавказзя. Польові матеріали (щоден-
никові записи, фотодокументи, малюнки, аудіозаписи тощо) нині зберігаються в наукових 
архівах Інституту етнології та антропології ім. М. Миклухи-Маклая, Музею антропології та ет-
нографії (Кунсткамери) ім. Петра Великого, у Російському етнографічному музеї. Це унікаль-
ний і безцінний матеріал, що повністю зберігає свій науковий та інформаційний потенціал.

Вагомий внесок в етнографічні дослідження Кавказу зробили в ці роки видатні вчені, 
представники різних поколінь дослідників: М. Косвен (1885–1967), Л. Лавров (1909–1982), 
В. Гарданов (1908–1989), Є. Студенецька (1908–1988), В. Кобичев (1925–1990), Н. Волкова 
(1931–1997), Б. Калоєв (1915–2006), А. Гадло (1937–2002) та ін.

Російське кавказознавство розвивалося не лише в столицях. Величезний пласт наукових 
знань у вітчизняне кавказознавство внесли спеціалісти з регіональних дослідницьких цен-
трів. Уже в середині 1920-х років науково-дослідні інститути краєзнавства були організовані 
у всіх автономіях Північного Кавказу, а також у Ростові та Краснодарі. Згодом ці інститути пере- 
творилися на провідні наукові заклади з вивчення місцевої історії, археології, лінгвістики, 
фольклору, літератури, поряд з якими одним із найголовніших напрямків дослідницької ді-
яльності завжди була етнографія. З-поміж цих дослідників Кавказу варто назвати Д. Магоме-
дова (1931–1998), А. Махометова (1920–?), А. Меретухова (1927–1994), С. Гаджієву (?–2003), 
А. Булатову (1937–1999), С. Мафедзева, А. Ісламмагомедова (1930–2008), В. Невську (1919–
2009), К. Текєєва (1943–2002), В. Уарзіаті (1952–1995) та багатьох ін. Місцеві етнографічні до-
слідники активно продовжують свою пошукову та результативну роботу 3.

Тимчасом соціальні потрясіння кінця 1980-х – початку 1990-х років надзвичайно негатив-
но позначилися на розвитку російської науки, зокрема етнографії. За умов практично повної 
відсутності державного фінансування різко скоротилася кількість експедиційних виїздів, що 
позбавило більшість етнографів основного джерельного матеріалу; підвищення вартості по-
ліграфічних послуг унеможливило своєчасну публікацію наукових праць; у пошуках елемен-
тарного заробітку чимало спеціалістів полишали етнографію, опановуючи інші види діяль-
ності, помітно скоротився прихід молодих спеціалістів. До вкрай негативних наслідків кризи 
належить утрата професійних контактів між окремими кавказознавчими центрами. Майже 
повністю було втрачено зв’язки з етнографами з нових незалежних країн – Азербайджану, Ві-
рменії та Грузії, які не відновлено й донині, хоча віднедавна у цьому напрямку помітні деякі 
позитивні зрушення. Парадоксальним чином фрагментувався та розпався науковий простір 
навіть у Росії. Тривалий час російські кавказо знавці працювали відокремлено, не маючи відо-
мостей про роботи своїх колег в інших містах, позбавлені інформації щодо нових публікацій, 
книг тощо. Ця прогалина й дотепер відчутна в наших дослідженнях.

Проте кризові явища на кінець 1990-х років загалом побороли. Наразі кавказознавство 
є регіональним напрямком російської етнографічної науки, що вельми інтенсивно розви-
вається. Враховуючи багатство та різноманітність відповідних публікацій, дуже важко про-
стежити конкретні дослідницькі напрямки. У цій статті ми можемо виокремити лише за-
гальні тенденції дослідницьких стратегій та головні «озвучені» висновки, які складаються з 
окремих рішень актуалізованих кавказознавчих проблем.

Так, у сьогоднішньому кавказознавстві, як і раніше, сильним є тяжіння до традицій-
них об’єктів і методології дослідження. Ці, виконані в руслі традиційної етнографії, праці 
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пов’язані з різнобічним вивченням культури й побуту багатьох народів Кавказу або ж із 
комплексним описом їхньої традиційної і сучасної культури. Зазвичай ці розвідки мають 
і відчутний історичний аспект, даючи ретроспективний аналіз форм громадського і сімей-
ного побуту, різних сторін матеріальної та духовної культури (ця ретроспектива, з огляду 
на можливості екстраполяції, обмежена серединою XIX – другою половиною XX ст.) та їхню 
еволюцію на тлі масштабних історичних перетворень упродовж даного періоду і спричине-
них цим трансформацій життя суспільства.

При цьому помітним є інтерес не лише до корінних народів регіону, але й до етнічних 
груп, які натуралізувалися на Кавказі в пізніший час. Передусім це – східнослов’янські гру-
пи (росіяни, українці), які вже мають багатовіковий досвід етнокультурної життєдіяльності 
на Кавказі, а також пізніші етнічні (вірмени, поляки, чехи тощо) і конфесійні (наприклад, 
меноніти та ін.) мігранти.

Вивчення поліетнічного і поліконфесійного суспільства народів Кавказу, взаємодія і 
взаємовплив різних культурних традицій актуалізували в багатьох дослідженнях проб лему 
цивілізаційної специфіки регіону. Результати досліджень свідчать, що за всієї унікаль ності 
своєї культурної специфіки, про яку багато писали, Кавказ у той же час можна розглядати 
як з’єднувальну ланку поміж східноєвропейським та західноазійським культурними ареа-
лами. Інтенсивний уплив на Кавказ першого з них за останні два століття привів до знач-
ного зміцнення російського цивілізаційного кола. Однак ендогенні тенденції розвитку, 
поряд із тіснішими зіткненнями із середньоазійським світом, що їх останніми десятиліт-
тями можна було спостерігати, внес ли нові (або регенераційні) штрихи в складну етно-
культурну мозаїку регіону. Водночас дослідження зафіксували, особливо на Південному 
Кавказі, нові культурні складові, пов’язані з культурною інвазією західноєвропейського 
цивілізаційного кола.

Інший дослідницький тренд пов’язаний зі співвідношенням традиційного та новацій-
ного в побутовій культурі в рамках вивчення історичного досвіду адаптивних стратегій у 
багатокультурних спільнотах Кавказького регіону. Від недавнього часу останні зазнають 
сильного глобалізаційного впливу. Об’єктивно цей вплив відчутний практично в усіх сфе-
рах соціально-культурного буття місцевих соціумів, починаючи від сфери ідеології, що 
пов’язано з повсюдним проникненням сучасних ЗМІ, і закінчуючи предметно-речовими 
реаліями побуту, включаючи, зокрема, і комп’ютерну техніку, що починає міцно запро-
ваджуватися навіть у сільський побут регіону. Різні спільноти по-різному реагують на цю 
перспективу, причому спектр громадських реакцій дуже різноманітний: від категоричного 
неприйняття  новацій, агресивно-сектантських спроб їм протистояти та зберегти традицію 
від її переродження тощо – до свідомого і цілеспрямованого сприйняття нового через витіс-
нення, забуття та ідеологічне таврування «відсталих» побутових норм. Адаптація у другому 
випадку відбувається практично безболісно і в досить короткі терміни. У першому випадку 
глобалізаційні чинники здійснюють глибокий травмуючий уплив на суспільство, який тим 
глибше, болісніше й гостріше переживає суспільство, чим менше в нього сил і можливос-
тей протистояти новаційному впливові. При цьому різні спільноти мають набір соціокуль-
турних механізмів, що дозволяє згладжувати або зовсім нівелювати глобалізаційні впливи; 
простежуємо і третій варіант, заснований на селективному відборі, якому соціум піддає 
впроваджувані новації. Водночас уключення тих або інших механізмів в етнічну практику 
залежить від адаптивної стратегії соціуму.

У кавказьких спільнотах, де громадська думка, як видно з досліджень, налаштована загалом 
проти агресивних інноваційних упливів, наслідки глобалізації мають суперечливий характер. 
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З одного боку, одним із механізмів протидії є ригідність, вірність традиції, у якій вбачають по-
рятунок від незрозумілої та ворожої стихії глобалізації. Через це в сучасних кавказьких соціумах 
вельми помітна суспільна потреба в колективістських засадах місцевого побуту, пов’язаних з 
актуалізацією різних форм групової ідентичності (сімейної, кланово-родинної, етнічної, конфе-
сійної, земляцької). Це посилює рівень соціального контролю як над індивідом, так і над значно 
численнішими інституалізованими структурами, у рамках яких неможливі різкі зміни соціо-
культурних стандартів. У той же час багато сторін сучасного кавказького життя за останній час 
зазнали суттєвих змін, причому не лише у сфері матеріального та господарського побуту, але й, 
наприклад, у галузі соціонорматики. Це свідчить про наявність у кавказьких соціумах певних 
адаптивно-селективних механізмів, що в наш час актуалізуються в соціальній практиці.

Важливий напрямок сучасних кавказознавчих досліджень пов’язаний з етнополітич-
ною проблематикою.  В останніх десятиліттях XX – на початку XXI ст. Кавказ постає як один 
із найскладніших в етнополітичному плані та конфліктогенних регіонів у пострадянсько-
му просторі. Руйнація дотеперішньої системи зв’язків та управління, що існувала за радян-
ського часу, невирішені територіальні суперечки, погіршення міжетнічних взаємовідносин, 
актуалізація історичної пам’яті, пов’язаної з конфліктними й болісними моментами мину-
лого, зростання суспільного невдоволення, бойові дії в регіоні, терористичні акції – усе це 
прямо й безпосередньо впливає на етносоціальну ситуацію в регіоні, до вивчення якої за-
кономірно прикута увага багатьох дослідників.

Беручи до розгляду ті сучасні дослідження кавказознавчої тематики, що мають етно-
політичну специфіку, треба враховувати важливий момент, пов’язаний із деякими особли-
востями праць учених із центру і з периферії. Останні, як правило, добре обізнані з матері-
алом, але при цьому їхнім працям може бути притаманна певна заангажованість, пов’язана 
з місцевими групами інтересів, що мають етноклановий характер. Окрім цього, далеко не 
всі питання, навіть за наявності необхідної інформації, можна вільно розглядати й аналізу-
вати на місці. Ці проблеми є менш актуальні для дослідників-кавказознавців із центру, які, 
як правило, не залежать від місцевих інтересів і сфер упливу, але часто не мають достатньо 
точної та адекватної інформації.

Проте етнополітичний напрямок сучасних кавказознавчих студій охоплює багато ас-
пектів цієї теми. Насамперед це вивчення особливостей тих або інших локальних та ре-
гіональних конфліктів і можливих шляхів їх вирішення. Багато сучасних проблем сус-
пільно-політичного характеру, що мають місце в регіоні, пов’язано, зокрема, із системою 
управління в республіках Північного Кавказу, що склалася в 1990-х роках, та характером 
взаємовідносин із федеральним центром. Тому розгляд сучасних етнополітичних проблем 
північнокавказького регіону зачіпає і питання управління регіоном.

Останні два десятиліття – період могутнього відроджувального руху в ісламі. На Кавказі це 
пов’язано зі значними змінами в духовній культурі, у громадській свідомості, в обрядово-норма-
тивній сфері місцевого побуту. Відповідно до цього, у сучасному кавказознавстві розвивається 
особливий ісламознавчий напрямок, який, проте, охоплює не лише сьогодення, але й історич-
ну ретроспективу побутування ісламу в регіоні. Неважко помітити, що ентузіазм дослідників, 
що працюють у цій галузі, значною мірою викликаний можливістю займатися тематикою, яка 
ще донедавна була якщо не тотально заборонена, то під жорстким цензурно-ідеологічним пре-
сингом, що виключав вільну дослідницьку творчість. Тепер зазначений напрямок – один із най-
більш актуалізованих у рамках сучасного етнографічного кавказознавства.

У той же час ісламське відродження справило неоднозначний уплив на суспільне життя, 
оскільки поставило чимало складних питань як перед дослідниками у сфері суспільних та гу-
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манітарних наук – етнографами, релігієзнавцями, політологами, так і перед управлінцями, які 
часто не знали, як діяти в складних суперечливих ситуаціях. З-поміж таких питань – співвідно-
шення норм звичаєвого права (адат) та мусульманського (шаріат), зростання громадсько-по-
літичної активності суфізму, проникнення нових, не характерних для традиційних у народів 
Північного Кавказу, напрямків ісламу – салафізму (що зазвичай називають ваххабізмом), нур-
сизму та ін. Відродження ісламу, зокрема його політичного крила, принесло також додаткову 
конфліктність у сучасну етнополітичну ситуацію в регіоні. Це так само не могло залишитися 
поза увагою дослідників-кавказознавців, чимало з яких працюють у цьому напрямку.

Межа століть виявилася переломним моментом у соціокультурному розвитку народів 
Кавказького регіону, які переживають нині відповідальний і значущий етап своєї історії. 
Вочевидь, саме сьогодні закладається той історичний фундамент, який значною мірою ви-
значить специфіку соціокультурного буття Кавказу в XXI ст. Значення цих десятиліть ще по-
требує своєї оцінки, і це можна буде здійснити, спираючись, зокрема, і на дослідницький 
досвід, акумульований сучасним російським етнографічним кавказознавством.

Примітки
1 Косвен М. О. Материалы по истории этнографического изучения Кавказа в русской науке // Кав-

казский этнографический сборник (КЭС). – М., 1955. – Вып. 1; 1962. – Вып. 3.
2 Страницы отечественного кавказоведения. – М., 1992 (книга містить розлогу бібліографію кавказо-

знавчих праць).
3 Думанов Х. М. Гуманитарные науки в республиках Северного Кавказа: состояние и перспективы // 

Труды отделения историко-филологических наук / отв. ред. акад. А. П. Деревянко. – М., 2005.

РЕГІНА ГРИГОР’ЄВА 

ТЕРИТОРІЯ І КОРДОН ЯК ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ 
ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  

(за матеріалами досліджень прикордонних  
територій Брянської області) 

В статье на основе современного исследования, проведённого среди населения Брянской области России, 
которое проживает на пограничье с Беларусью и Украиной, отражён процесс формирования этнической 
идентичности у местных подростков (16–18 лет). Также проанализирован ряд идентичных критериев, фак-
торов исторического взаимодействия трёх восточнославянских народов в сфере образования, культуры, 
языка, конфессиональной принадлежности и т. п.

Based on the modern investigation in the Russian Briansk Oblast of people living on the frontier with 
Byelorussia and Ukraine there is an elucidation of the ethnical identity formative process amidst the local 
teenagers (16–18-year-old). Moreover a number of the identical criteria and factors of the historical interrelations 
of the three Eastern Slavonic nations in the fields of education, culture, language, confession, are analy sed.
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Культура і побут російського народу: сучасні дослідження

Вивченню феномену «прикордоння» як особливого етнокультурного простору були при-
свячені наші дослідження, здійснені в 2002–2009 роках разом із білоруськими, а з 2008 року 
і з українськими вченими. Унікальність прикордонних територій обумовлена географічним 
розташуванням і багатовіковими контактами двох або більше культур та мов, унаслідок 
яких сформувалася специфічна регіональна культура, що вирізняє ці території із загально-
го етнокультурного контексту країни.

З появою державних кордонів у 1990-х роках, що дуже часто не збігалися з етнокультур-
ними та історичними межами, суттєво змінилася структура і щільність зв’язків та стосунків 
між мешканцями по обидва боки кордону. На порубіжні території здійснювали вплив різні 
держави, що спричинило появу відмінностей в етнокультурній та мовній сферах. Однак міц-
ні історичні, родинні й економічні зв’язки на прикордонному просторі відіграють важливу 
роль у розвитку економічної та інших видів співпраці між сусідніми країнами.

Виявлення регіональної етнокультурної і мовної специфіки, а також етнічної ідентич-
ності на порубіжних територіях, по обидва боки кордону має значення і для теоретичного 
осмислення участі різних факторів у процесі формування етнічної ідентичності, зокрема й 
територіальної.

У 2008 році ми провели дослідження серед місцевого населення в Злинковському, Су-
разькому, Мглинському, Климовському та Красногорському районах Брянської області. 
Ця територія, що пролягає вздовж кордону з Республікою Білорусь та Україною, цікава на-
самперед тим, що тут протягом багатьох століть співіснували і взаємодіяли культури трьох 
східнослов’янських народів, що зумовило етнокультурні та мовні особливості.

У ході цієї роботи особливу увагу ми приділили аналізу формування етнічної ідентич-
ності у підлітків, вважаючи, як і багато інших дослідників 1, що завершення усталення етніч-
ної ідентичності відбувається у старшому підлітковому віці.

Спираючись на такі уявлення, ми спробували виявити основні ідентифікаційні крите-
рії, що впливають на визначення підлітками своєї етнічної належності, співвідношення гро-
мадянської та етнічної ідентичності. Ми вважаємо, що впродовж найближчого десятиліття 
саме сучасні молоді люди визначатимуть етнічну ситуацію в досліджуваному регіоні. 

Загалом було опитано шістсот  учнів віком від 16 до 18 років.  Їм було запропоновано 
питальник, який містив запитання про знання своєї і культури сусідніх народів, про їхню 
здатність бачити межу між «своїми» та «іншими», питання щодо їхньої належності до куль-
тури свого народу, значимість для них різних ідентифікаційних критеріїв. Наш дослід був 
підпорядкований головній проблемі – співвідношенню етнічного та політичного кордонів.

Розглядаючи особливості етнічної ідентичності в обраному регіоні, під цим поняттям 
ми розуміли ототожнення окремої людини чи групи людей з певною етнічною спільнотою. 
При цьому виділяли два рівні цього явища: 1) внутрішній – самоідентичність або усвідом-
лення людиною своєї належності до конкретної етнічної спільноти, відмінної від інших, що, 
власне, збігається з поняттям «етнічна самосвідомість»; 2) зовнішній, коли людині чи групі 
людей етнічну ідентичність приписують інші – офіційні органи, вчені, сусідні народи тощо, і 
який використовується здебільшого в тих випадках, коли неможливою є опора на самоіден-
тичність. Обидва рівні взаємопов’язані й можуть впливати один на одного.

Етнічна ситуація на прикордонних територіях Брянщини формувалася непросто. Насе-
лення було поліетнічним, і під впливом політичних та інших факторів їхній етнічний склад 
трансформувався. Тут жили росіяни, білоруси, які були автохтонним населенням, малороси 
(українці), росіяни-старообрядці, які з’явилися на цих землях у XVII ст., та євреї. На цій те-
риторії, що відігравала роль форпосту російської оборони, значну частину населення ста-
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новили служиві люди. Складна історична доля прикордонних територій, періодична зміна 
політичних і соціально-економічних умов впливали на етнічний склад населення, на мовну 
й етнокультурну ситуацію. Унаслідок адміністративно-територіальних перетворень упро-
довж декількох століть розглядувана частина Брянщини була адміністративно пов’язаною з 
українськими землями. З 1802 по 1917 рік Новозибківський, Стародубський, Суразький та 
Мглинський повіти входили до складу Чернігівської губернії, однак в культурі й мові меш-
канців цієї території був помітний білоруський вплив.

Через контакти та взаємодію різних культур і мов формувалася етнічна регіональна куль-
тура – не гомогенна, а з безліччю локальних варіантів, що не були чітко пов’язані з конкрет-
ною етнічною групою, як і не було чітких кордонів між спільнотами, які там жили. Існували 
різні етноніми: «литвини», «москалі», «хохли», «канупи», «тутейші», які певним чином роз-
діляли людей на «своїх» та «інших». Однак варто відзначити, що ще на початку XX ст. етніч-
на самоідентичність на прикордонних територіях Чернігівської губернії не була чітко озна-
чена. Належність мешканців до тієї чи іншої етнічної спільноти, ймовірно, визначали самі 
дослідники, а основним ідентифікаційним критерієм часто була розмовна мова 2. Це значно 
ускладнювало диференціацію населення за етнічною ознакою, оскільки мовна ситуація на 
цій території була надто складною, а дослідники мовних особливостей висловлювали різні 
погляди щодо цього питання, і мовна ідентичність часто не визначала етнічну. У зв’язку з цим 
при визначенні етнічної належності неабияке значення мав суб’єктивний фактор.

Складна взаємодія російської, білоруської та української мов, їхнє взаємопроникнення 
та інтерференція спричинили появу специфічних говірок, що побутували по обидва боки 
кордону. Специфічність мови жителів досліджуваної території відзначало багато дослідни-
ків, однак питання про віднесення цієї говірки до певної мовної системи було диску сійним. 
І все ж більшість науковців схилялися до думки, що в мові місцевих мешканців присутній 
білоруський компонент. Так, на переконання Афанасія Шафонського, який поділив Чер-
нігівську губернію за особливостями вимови на три смуги, на території північно-західної 
(частина Новгород-Сіверського повіту, Мглинський, Старо-дубський, Суразький, Ново-
меський, Городницький, частина Глухівського, Кролевецького, Сосницького) жителі «име-
ют такой же выговор как в Белоруссии и Литве и сия полоса принадлежит к Полесью, кото-
рую степные обыватели Литвою называют» 3.

Фундаментальні дослідження Павла Андрійовича Расторгуєва у Новозибківському, 
Мглинському, Стародубському та Суразькому повітах у 1920-х роках дозволили йому дійти 
висновку, що досліджувана говірка є особливим діалектом білоруської мови. На його позна-
чення вчений увів назву «сіверсько-білоруський» 4.

Поступово говірки та діалектні форми прикордонних районів Брянщини, перебуваючи 
під впливом російської літературної мови (нею проходило навчання у школах, видавали га-
зети й журнали, транслювалися радіо- й телепрограми), розмивалися. Проте білоруський 
компонент залишався досить помітним і зберігається в культурі та говірці сучасних жителів 
порубіжжя, особливо у сільській місцевості. У багатьох селах, що межують з Республікою 
Білорусь, використовують такі слова, як «услон», «бульба», «цыбуля», «павярнуць», «снедан-
не», «утварыць» та ін.

За оцінкою експертів, якими найчастіше були вчителі, у сільських населених пунк-
тах поблизу кордону з Білоруссю та Україною 5 і тепер існує специфічна місцева говір-
ка, в якій присутні російська, білоруська, а подекуди й українська складові. Наведемо 
кілька висловлювань учителів щодо цього. «У нас здесь говорят по-местному, а наши 
дети уже больше по-городскому, правильно». «Дети из Клинцовского района говорят 
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чище, чем Красногорские дети». «Наши дети (Любовшанская школа) имеют большие 
проблемы с языком в начальной школе. В семьях разговаривают на местном говоре, в 
котором перемешаны белорусские и русские слова и проявляется специфическое произ-
ношение. Дети в школе часто как говорят, так и пишут. Только к седьмому или восьмому 
классу они усваивают правильный русский язык, хотя в семье продолжают говорить на 
местном диалекте». «Когда мы или наши дети попадают в г. Брянск или другие горо-
да, нас часто принимают за белорусов». На відміну від сусідніх районів Білорусі, жите-
лі прикордонних територій Брянської області рідко називають свою мову «змішаною», 
частіше її пов’язують з місцем проживання носіїв. «Мы, старшее поколение, говорим 
“по-коржаковски”, а молодежь уже ближе к русскому».

Подібна ситуація спостерігається і на порубіжних землях Чернігівської області. Дослі-
дження, які ми провели в серпні 2009 року, свідчать про те, що білоруські риси помітні також 
у говірці місцевих жителів, наприклад, у селі Шептуни Новгород-Сіверського району, селах 
Сеньківка та Лемішівка Городнянського, а також селах Тимоновичі, Хотіївка, Костобоброве 
Семенівського районів. Через вимову жителів цих сіл також сприймають як білорусів. Вод-
ночас варто відзначити, що на більшій частині прикордонних територій Чернігівської об-
ласті в розмовній мові місцевих жителів переважають ознаки української мови. Українську 
мову завжди викладали в школі, а тому перехід на українську в діловодстві, у суспільному 
житті через посилення її ролі як державної не викликав труднощів у більшості молодих лю-
дей. Однак у деяких випадках виникають протиріччя між поколіннями. Якщо старше часто 
розмовляє місцевою говіркою, особливо у сільській місцевості, а дехто володіє українською 
слабо, то молодь дедалі активніше опановує українську мову. «Мій онук учиться в другому 
класі і розмовляє лише українською. Я не знаю української і погано розумію її. Мені складно 
говорити зі своїм онуком. Хоч перекладача наймай».

Унаслідок складної мовної ситуації та відсутності самоідентичності на при-
кордонній території Брянщини у XIX – на початку XX ст. національний склад насе-
лення визначити було непросто. Досить довго тут переважала зовнішня ідентич-
ність. Статистичні дані свідчать про спроби дослідників визначити національну 
належність місцевих жителів на основі суб’єктив-них оцінок. Так, за свідченнями, 
наданими місцевими священиками Чернігівської губернії у 1858 році 6, приблизно у 
45 православних парафіях (із 79) Мглинського повіту, у 27 парафіях (із 63) Новозиб-
ківського повіту, а також у 19 одновірних парафіях жителів відносили до малоросів.  
З усіх повітів Суразький вирізнявся переважанням білоруського населення (у 27 парафіях 
із 41). До того ж лише в цьому повіті частина населення належала до литовсько-руського 
племені (у 14 селах трьох парафій). Поляками і литвинами означена частина католицько-
го населення у таких містах: Стародуб, Мглин, Сураж, Новозибків, Новгород-Сіверський 
та Городня. Ці дані свідчать також про існування значної кількості старообрядців, частина 
яких на сьогодні вже приєдналася до одновірної церкви. У деяких парафіях жителі відне-
сені до слов’янського племені, що, очевидно, було зумовлено складнощами в ототожненні 
їх з певною мовною чи етнічною спільнотою.

За оцінкою М. Домонтовича 7, у другій половині XIX ст. «чистий тип білоруса» був пред-
ставлений у Мглинському, Суразькому, Новозибківському  Стародубському повітах Черні-
гівської губернії. Згідно з даними дослідження С. Максимова, у кінці XIX ст. білоруси були 
розселені у Мглинському і Суразькому повітах, однак їх називали «литвинами».

Незрілість етнічної ідентичності на цій території на початку минулого століття підтвер-
джують статистичні відомості 1917 року 8, які засвідчують, що в Новозибківському повіті про-
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живало 11 % білорусів і 55 % осіб «невідомої національності». Не могли визначити свою на-
ціональність, за цими даними, майже всі жителі Стародубського та Клинцівського повітів.

Відомості, отримані з матеріалів Першого загального перепису населення (визначен-
ня національної належності проводилося в ній за мовою), свідчать про те, що Суразький 
повіт залишався «білоруським», у ньому білоруси становили понад 70 %. У Мглинському, 
Новозибківському та Стародубському повітах переважали великороси (78 %, 94 % та 93 % 
відповідно) 9. При цьому більшість із них були православними і невелика частка належа-
ла до старообрядництва (13 % або 20,6 тис. у Новозибківському повіті, 5 % або 7,6 тис. – у 
Стародубському і 4 % або 7,8 тис. – у Суразькому). Що ж до малоросів, то дані перепису на 
досліджуваній території не підтвердили їхню численність, зафіксувавши на прикордонній 
території менше 1 тис. осіб.

У 1920-х роках через політичну ситуацію, що змінилася, та появу адміністративних 
кордонів РРФСР з Білоруссю й Україною загострювалося питання етнічної самоіден-
тичності населення, ставала помітнішою етнічна диференціація по різні боки кордону, 
формувалася інша мовна ситуація, посилювалася роль територіального фактора та ад-
міністративного кордону. Це підтверджують дані перепису населення 1926 року, де на-
ціональність фіксувалася за самовизначенням. У прикордонних повітах Брянської гу-
бернії (вони тоді входили до складу РРФСР) росіяни становили понад 80 %. За рахунок 
збільшення чисельності росіян різко скоротилася кількість білорусів, особливо поблизу 
Суража, та українців, однак вони становили значну частину серед населення Стародуб-
ського і Новозибківського повітів (31 % і 14 % відповідно) 10. Усі подальші переписи на-
селення підтверджують збільшення чисельності осіб, які ідентифікували себе як росій-
ський народ. Водночас найвагомішим фактором, що впливав на етнічну ідентичність, 
була певна територія, в межах якої жителі мали численні зв’язки і стосунки, де вони 
занурювалися в реалії етнокультурної ситуації.

Зі зміною кордонів більшість місцевих мешканців порубіжжя у Брянській області по-
чали вважати себе росіянами, відбулася трансформація мовної та етнічної ідентичності міс-
цевого населення. І хоча кількість як білорусів, так і українців між переписами населення 
зростала, відбувалося це за рахунок міжреспубліканських міграцій. З 1970 по 1989 рік част-
ка білорусів в Брянській області збільшилася з 0,5 % до 0,8 %, а українців – з 1,3 % до 1,8 %.

Ідентифікація населення з російським народом значно посилилася у зв’язку з по-
явою нових незалежних країн, зокрема Росії та сусідніх України й Білорусі. Дані перепи-
су 2002 року підтвердили цей факт (росіяни становлять від 98,8 % у Мглинському ра-
йоні до 94,2 % у Новозибківському). Крім росіян, тут проживають українці, білоруси та 
представники інших народів. На прикордонні мешкає кожен п’ятий українець Брянської 
області (близько 4 тис.) і кожен третій білорус (2,8 тис.). Найбільше вони розселені в 
містах Новозибкові та Клинцях, а також у Климівському, Стародубському, Суразькому і 
Злинківському районах 11.

Як показали дослідження, ідентичність з російським народом переважає і серед молоді. 
Проте, варто зазначити, що серед молодих людей межа між етнічною та громадянською 
ідентичністю поступово стирається і в деяких випадках вони стають рівнозначними. Час-
то юнаки та дівчата надають перевагу ідентичності з громадянським суспільством, нази-
вають себе росіянами чи громадянами Росії. Оцінюючи важливість різних ідентичностей 
для себе, близько 60 % підлітків поставили громадянську на перше місце. Водночас етніч-
на ідентичність («вважаючи себе росіянином за національністю») є також важливою, хоча 
вона й дещо поступається громадянській. Найчастіше ці дві ідентичності взаємопов’язані і 
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розділяють між собою перше та друге місце. Серед молоді існують й інші ідентичності. При-
близно кожен четвертий з-поміж опитаних підлітків відчуває свою належність до слов’ян 
або європейців, віддаючи цим ідентичностям третє і четверте місце, а в окремих випадках і 
друге. Видається важливим, що ототожнення з російським народом дуже стійке навіть у тих 
молодих людей, які виросли у змішаних сім’ях. Такі родини, згідно з відповідями підлітків, 
становлять біля 5 %, і це здебільшого сім’ї росіян з білорусами чи українцями; в усіх випад-
ках підлітки вважають себе росіянами.

Основними аргументами своєї тотожності з російським народом підлітки найчастіше 
називають факт їх народження в межах Росії і відчуття належності до культури свого наро-
ду. Фактор, що був дуже важливим у радянський час, особливо під час отримання паспор-
та, – етнічна належність батьків, – виявився для підлітків у сучасних умовах малозначним і 
відійшов на другий план. Водночас російське громадянство дедалі частіше стає найважливі-
шим при визначенні своєї національної належності. «Я росіянин, бо в мене паспорт грома-
дянина Росії». У цьому випадку Росію вони розглядають як країну, в якій переважна частина 
населення є росіянами.

Важливість означених аргументів для етнічної ідентифікації підтверджують і відпо-
віді на запитання «Що означає бути росіянином?». Для більшості підлітків це «народитися 
й жити в Росії», «любити свою країну і народ», «бути патріотом своєї країни», «розмов-
ляти російською мовою», «мати російське громадянство». За нашими спостереженнями 
і за даними дослідження, факт проживання в конкретній країні і належність до певної 
громадянської спільноти стає найбільш важливим (з-поміж інших) для жителів при ви-
значенні своєї етнічної ідентичності. У деяких випадках ці два поняття (громадянство та 
етнічна ідентичність) існують в єдиному блоці. Це відбувається не лише в Росії, але й на 
порубіжних територіях України і Білорусі. Так, за даними опитування жителів прикордон-
них районів України, майже всі мешканці, незалежно від розмовної мови (місцеві жителі 
називали її «семенівською», «городнянською», «новгород-сіверською») із сильним біло-
руським або російським впливом, називали себе українцями. Це передусім пов’язано із 
появою інституту громадянства, відсутністю фіксації національності в паспорті та інших 
документах і перенесенням акценту при ідентифікації громадянства. Згідно з результата-
ми опитування жителів прикордонних територій, основним ідентифікаційним критерієм 
було громадянство України. «У мене український паспорт, значить, я українець». «Я живу 
в Україні, значить, я українець». Відповідно можна стверджувати, що зменшення кількості 
росіян у Чернігівській області між переписами населення 1989 і 2001 років на 34 тис. осіб 
пов’язане не лише із несприятливими демографічними процесами, але й переосмислен-
ням етнічної ідентичності.

Як було зазначено вище, усвідомлення своєї належності до певного народу формується 
у віці до 15–16 років, хоча відповідь на питання «хто я?» нерідко доводиться давати і раніше. 
Як свідчать опитування, біля 30 % підлітків вперше подумали про свою національність у 
початковій школі, переважно на уроках історії чи літератури, а до 15 років у всіх опитаних 
етнічна ідентичність з російським народом була вже сформована.

Більшість молодих людей продемонстрували високий рівень задоволення своєю ет-
нічною ідентичністю. Майже у всіх підлітків належність до свого народу (99 % – росіяни) 
викликає почуття гордості (70 %) або спокійної впевненості (29 %), і лише дуже незначна 
частина (менше 1 %) залишається емоційно байдужою.

Аналіз відповідей старшокласників, думка експертів та наші спостереження дозволя-
ють зробити висновки, що почуття ідентичності з російським народом у молоді виявляється 
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дуже яскраво і підкріплене почуттям патріотизму. Понад 75 % завжди відчувають гордість 
за свій народ. «Це мій народ і він найкращий». «Наш народ мужній і відкритий». «Я – час-
тина російського народу і пишаюся цим». Однак біля 18 % вважають, що «бувають ситуації, 
коли за поведінку деяких російських людей стає соромно». Попри це, більше 90 % опитаних 
жителів мають почуття гордості за свою належність до громадян Росії.

Одним із важливих факторів, що впливають на формування етнічної ідентичності, є 
усвідомлення відмінних рис «своєї» культури від інших, сусідніх народів. Як показали до-
слідження, етнокультурні кордони росіян, білорусів та українців, що виникли на основі різ-
них характеристик, декларовані підлітками досить певно, і тільки 3 % вважають, що різниці 
немає. Їхні відповіді суттєво відрізняються від відповідей старшокласників на прикордонні 
Смоленської області та на порубіжних територіях Могильовської і Вітебської областей, де 
усвідомлення етнічного кордону менш виражене, а близько 20 % населення вважали, що 
різниці між росіянами та білорусами немає.

На досліджуваних землях найважливішою диференційною ознакою і українці, і біло-
руси назвали мову. Цю позицію поділяють усі опитані. Крім того, серед факторів, що розріз-
няють росіян і білорусів було зазначено такі: звичаї та обряди (25 %), спосіб життя (18 %), 
характер (16 %). Набір ознак, що, на думку респондентів, розділяє росіян та українців, є 
більш розгорнутим, а відмінності – більш вираженими. Більшою мірою, ніж з білорусами, 
відзначаються відмінності у звичаях та обрядах (біля 40 %), у характері та поведінці (біля 
35 %), а також відмінності в одязі та харчуванні. Однак ці декларовані відмінності в реаль-
ному житті молодь усвідомлює слабо. Наприклад, як показало опитування, регіональна 
кухня на прикордонні містить і російські, і білоруські, й українські страви. Можливо, саме з 
цим пов’язане те, що підлітки не бачать відмінностей між російською, білоруською та укра-
їнською кухнею. На їхню думку, «драники», борщ, млинці, голубці є своєрідними «маркера-
ми» для усіх трьох народів. 

Біля 35 % старшокласників не змогли взагалі назвати характерні риси російського ве-
сільного обряду. Це свідчить про те, що ці складові не є важливими для формування етніч-
ної належності жителів прикордонних територій і не можуть розглядатися як ідентифіка-
ційні критерії.

Становлення етнічної ідентичності і зв’язок з певною спільнотою засновані на різних 
реально існуючих компонентах культури. Згідно з відповідями на запитання «Що, на Вашу 
думку, зближує Вас з іншими представниками Вашої національності?», більшість поставило 
на перше місце мову (90 %). Понад половину молодих людей вважають інтегруючим факто-
ром спільність походження і приблизно стільки ж – «спільні традиції і обряди», а частина – 
релігію (20 %) і важко описуване почуття спільноти (22 %). Релігія, а більшість відносить 
себе до православних, поступово стає дедалі потужнішим консолідуючим фактором і по-
силює етнічну ідентичність навіть у тих випадках, коли релігійні обряди не дотримуються.

Незважаючи на досить широке розповсюдження специфічної говірки на прикордонних 
територіях, усі підлітки рідною мовою назвали російську і вважають, що у сім’ях розмовля-
ють російською. Лише 2 % молодих людей визначали розмовну мову в сім’ї як «змішану». 
На наш погляд, на досліджуваній території спостерігається деяке протиріччя між декларо-
ваною і реальною розмовною мовами. Це пов’язано передовсім зі слабким усвідомленням 
межі між російською мовою і специфічною місцевою говіркою, а також символічною функ-
цією рідної мови.

Як засвідчили наші дослідження попередніх років, «змішана» мова розповсюджена 
переважно на прикордонних землях Білорусі (нею розмовляє більше половини сімей). На 
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відміну від жителів розглядуваної території Брянської області, на білоруському пограниччі 
межу між місцевими говірками, білоруською та російською мовами місцеве населення, у 
тому числі й підлітки, добре усвідомлює.

Та все ж на досліджуваній території мова в системі етнічних цінностей є найважливі-
шим ідентифікаційним критерієм, а її роль зростає до рівня етнічного символа.

Значний інтерес викликає ставлення молодих людей у розглядуваному регіоні до мови 
сусідів. Майже в усіх прикордонних районах мешканці мають можливість дивитися теле-
візійні передачі, які транслюють у сусідніх Україні та Білорусі. Спираючись на суб’єктивні 
оцінки молодих людей, їхній рівень розуміння української і білоруської мов відносно ви-
сокий, більшість з них здатні сприймати й розуміти інформацію цими мовами, хоча розу-
міння української мови дещо нижче, і більше тих, хто погано або зовсім її не розуміє. Як 
показали дослідження на сусідніх територіях України і Білорусі, російська мова займає до-
сить міцні позиції, особливо в Білорусі. Якщо в Україні російська мова використовується в 
побуті, читанні літератури, то в Білорусі російська як друга державна мова ділить функції з 
білоруською мовою і широко використовується в системі освіти, пресі та в діловодстві. Згід-
но з опитуванням жителів, багато з них російську мову знають краще, ніж білоруську. Однак 
після 1990-х років престиж білоруської мови і рівень її знання значно зросли.

Отже, дослідження прикордонних територій Брянської області дозволяють стверджу-
вати, що вектор формування етнічної ідентичності значною мірою визначається ареалом 
проживання і громадянством. З появою інституту громадянства розвивається тенденція до 
зближення понять «етнічна ідентичність» та «громадянська ідентичність», а в деяких випад-
ках відбувається ототожнення цих понять.
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КІРА ЦЕХАНСЬКА

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВНОГО ЖИТТЯ РОСІЯН УЧЕНИМИ 
ІНСТИТУТУ ЕТНОЛОГІЇ ТА АНТРОПОЛОГІЇ РАН

Последние двадцать лет были плодотворными в вопросе изучения православной жизни россиян, в част-
ности в Институте этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. В статье автор знакомит 
читателя с наиболее заметными работами, связанными с духовно-моральным и историко-культурным 
наследием православия, динамикой его традиций в современных условиях.

The last 20 years were very prolific regarding the studies of the Russian Orthodoxy, particularly at the 
Miklukho-Maklai Institute of Ethnology and Anthropology in Moscow (Russian Academy of Sciences). The author 
makes us aquainted with the most noticeable works applying to the spiritual and moral as well as to historical and 
cultural heritage of the Orthodoxy, to its tradition’s dynamics in the modern conditions.

Вивчення православної культури – новий напрям вітчизняної науки. Упродовж 
минулого століття етнографічна наука досягла значних успіхів у дослідженні матері-
альної культури, проте залишила прогалини у сфері духовного життя. Фольклористи й 
етнографи початку ХХ ст. вважали природним і закономірним право славне загально-
культурне тло, яке їх оточувало, тому фіксували лише відхилення від звичної мораль-
но-етичної та релігійної системи. Таким чином, складалася спотворена картина, коли 
вчені, реконструюючи «певний пласт давніх уявлень за ледь помітними залишковими 
рисами», «долучали їх до характеристики релігійності спостереженого ними сучасни-
ка». Акцентуючи цю тенденцію, М. Громико зазначає: «…записи, зроблені за такою ме-
тодикою, дотепер для деяких дослідників є головним джерелом вивчення так званої 
“духовної культури” народу в ХІХ ст. » 1. Протягом десятиліть у науці закріплювалася 
модель російської народної культури без урахування тисячолітньої православної тра-
диції. Часто це було зумовлено поганим знанням православ’я самими дослідниками, 
оскільки вже наприкінці ХІХ ст. інтелігенція переважно відійшла від віри, її безпосеред-
нього сприйняття й не надавала значення релігійним засадам вітчизняної культури. 
У радянські часи така тенденція тільки підсилилася. Проте деякі вчені згадували про 
збереження православних традицій. 

Слід зазначити, що предметом етнографії (етнології) є не вивчення власне релігії (віро-
повчальних догм), а життя її в конкретному етносі або етносоціальній спільноті, тобто ви-
вчення функціонування віровчення: проявів релігійної свідомості, віросповідної практики, 
внутрішнього життя й духовного досвіду народу або окремих його частин. 

Останні двадцять років були плідними щодо вивчення православного життя росіян, 
особливо в московському Інституті етнології та антропології ім. М. М. Миклухи-Маклая РАН 
(ІЕА). Вагомого значення в дослідженнях цього напряму набули праці М. Громико, яка пер-
шою порушила питання про етнографічне опрацювання релігійності російського народу, 
визначила його предмет, підходи та особливості сучасного етапу досліджень, окреслила 
шляхи вивчення православ’я в народному житті. 
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Новий напрям аналізу життя росіян з органічним врахуванням віросповідної практики 
став підґрунтям для розроблення відповідних тем у проблемній групі «Этноконфессиональ-
ных исследований» ІЕА РАН. 

У документальних джерелах різного характеру дослідники віднайшли величезний пласт 
відомостей про повсякденне релігійне життя народу, стійкі древні традиції православ’я, які 
раніше не були предметом спеціального вивчення.

У 1991 році, узагальнюючи зібрані протягом тридцяти років матеріали шістнадцяти ар-
хівів про російське село ХVІІІ–ХІХ ст., М. Громико у книзі «Мир русской деревни» 2 вперше в 
етнографічній науці описала життя селян Росії до революції з урахуванням релігійного ас-
пекту. Авторка показала живу картину буднів і свят селянина «з його вмінням і роздумуван-
ням», його моральні засади, реалізовані в господарському й соціальному досвіді, духовними 
підвалинами яких завжди була православна віра.

У зв’язку з легалізацією вивчення православ’я в історії Росії для етнографічного дослі-
дження культури росіян виникла потреба у спеціальному опрацюванні програм збирання 
польових матеріалів. Досвідчені етнографи, які багато років збирали інформацію шляхом 
опитування, уточнюючи спосіб життя співрозмовників, уже мали певний матеріал спосте-
реження традиційного конфесійного побуту сільського й почасти міського населення. Тому, 
долучивши до матеріалів оновлені відомості, пов’язані з сучасністю, опрацювали програму 
польових досліджень на тему «Православие и русская народная культура» (перша редак-
ція якої вийшла 1993 р.). У подальших дослідженнях вона поповнилася новими розділами з 
конкретних питань у попередніх блоках, з’явилися й авторські програми. Працю узагальне-
но й окремо видано 2000 року 3.

Починаючи з 1993 року в Інституті почала виходити (опубліковано шість випусків) 
збірка «Православие и русская народная культура» за матеріалами наукового семінару з та-
кою самою назвою, який постійно діє з 1992 року до цього часу 4.

Польові дослідження відбувалися в різних областях Росії. Експедиція до одного з районів 
Півночі Росії – Каргопілля і, головним чином, до його західної частини (Лекшмозір’я), – є од-
нією з перших, у якій робота здійснювалася з урахуванням православної складової. Зібрано 
значний матеріал щодо релігійного повсякденного життя як у минулому, так і в сьогоденні. 
Як результат цієї роботи в 1993–1994 роках у серії «Библиотека российского этнографа» 5 
було видано дві книжки, основна частина однієї з яких присвячена православній культурі 
в житті лекшмозерців. Упродовж останніх десятиліть особливу увагу було приділено дослі-
дженням у Рязанській області. 

Багатий своїми духовними традиціями Рязанський край є одним з перших, де після три-
валих заборон і обмежень почала відроджуватися церковна діяльність, а з нею відновилося 
досі приховане релігійне життя. Щорічні експедиційні виїзди співробітників Інституту, ро-
бота в музеях і архівах завершилися виданням монографічного дослідження «Православие 
и традиционная народная культура Рязанской области» 6.

Опрацювання нового наукового напряму отримало розвиток та реалізацію в матеріалах 
статей окремих розділів монографій 7, кандидатських дисертацій, захищених в Інституті за пе-
ріод від кінця 1990-х до початку 2000-х років (М. Мальцева – про традиції пошанування архістра-
тига Михаїла в аристократичному середовищі російського Середньовіччя; О. Кириченко  – про 
православні традиції російського дворянства ХVІІІ ст.; Т. Мелехової – регіональне дослідження 
різних аспектів православного життя Каргопілля до 30-х років ХХ ст.; Г. Романова – досліджен-
ня хресних ходів Москви та Новгорода 8, Х. Поплавської – про паломництво в Рязанському краї; 
А. Кузнецової – про побутування релігійних текстів; А. Андріанова – про причини та обставини 
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постригу до чоловічих православних монастирів у Росії); а також докторської дисертації К. Це-
ханської про традиції пошанування ікон у російській культурі.

Дослідження конкретних проявів православного життя росіян відображені в низці мо-
нографій. Так, у 1995 році вийшла книжка С. Кузнецова «Традиции русского земледелия: 
практика и религиозно-нравственные воззрения» 9, де автор писав, що «праця російського 
землероба в морально-психологічному розумінні була неможливою без усвідомлення від-
повідальності перед Богом, виконання його заповідей стосовно землі, тварин і свого ближ-
нього в господарській діяльності» 10. Найважливішою рисою культурно-господарського 
розвитку росіян, на думку автора, були церковні обряди, доповнені певними нормами й 
приписами, закріпленими у формі народного звичаю 11.

До меморіального видання праць С. Кузнецова 12 ввійшли ще й розділи, пов’язані з дво-
ма іншими напрямами, якими займався вчений, зокрема «Православный приход и обще-
ственное служение духовенства в ХІХ–ХХ вв.», написаний за матеріалами Рязанського краю, 
а також «Обычное право и современное православие». В останньому розділі автор розглянув 
трансформації звичаєво-правових норм у селянському середовищі після 1861 року, а також 
особливості та рівень духовно-моральних категорій, зумовлених станом віри в минулому й 
сучасності.

На основі досліджень у Рязанській області Х. Поплавська написала монографію «Палом-
ничество, странноприимство и почитание святынь в Рязанском крае. ХІХ–ХХ вв.» 13, у якій 
репрезентовано всі різновиди паломництва (і далекого, і близького), висвітлено, хто й на-
віщо їх здійснював, простежено існування цієї традиції в усі часи. Авторка дійшла виснов-
ку, що традиція не переривалася, хоча деякий час побутувала в усіченому вигляді. Переслі-
дування спонукали до створення неформальних громад віруючих навколо своїх духовних 
керівників – старців, які часто жили в миру. До них прямували стражденні, якщо не мали 
змогу здійснити паломництва до далеких святинь.

У 1998 і в 2004 роках були надруковані праці К. Цеханської («Икона в жизни русского 
народа» 14, «Иконопочитание в русской традиционной культуре» 15), присвячені вивченню 
ікон у побуті та богослужіннях російського народу. У них авторка зробила спробу рекон-
струювати пошанування ікон, яке багато століть було однією із засад духовно-морального 
життя російського суспільства. У дослідженнях з’ясовано, що традиції церковного народно-
го пошанування ікон у храмі, будинку, під час обрядів життєвого циклу, святих і хресних 
ходів майже не зазнали змін протягом однієї тисячі років від часу хрещення Русі. Викорис-
тання ікон у важливих для життя випадках у ХХІ ст. лишається показником православної 
свідомості більшої частини населення.

М. Громико та А. Буганов у праці «О воззрениях русского народа» 16 дослідили глибинні 
корені православ’я – у могутньому пласті поминальної культури, у відвідуванні святинь із 
хресними ходами, у прагненні мати в родині свою малу церкву, на громадському зібранні, 
у бою, в інших велелюдних проявах релігійності, у переконаннях, які засвідчувалися що-
денно, у способі життя. Автори з’ясували, як віра формувала ідеал монарха – помазаника 
Божого, впливала на державну свідомість.

Багаторічні дослідження М. Громико завершилися працею про святого праведного Фе-
дора Кузьмича, якого авторка ототожнює з Олександром  І 17. На основі багатьох фактів та 
опосередкованих свідчень дослідниця з’ясувала обставини таємної відмови імператора від 
влади під виглядом смерті і подальшого життя в іншій подобі, глибокого покаяння, суворої 
аскези й набуття хисту провидця. Легенда в трактуванні вченої набула достовірності через 
ототожнення імператора та сибірського старця.
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У монографії «Рязанский месяцеслов» 18, надрукованій у серії «Православие и традицион-
ная народная культура Рязанской области», Л. Тульцева на прикладах річного циклу свят у 
сільській місцевості описала, як у колективній пам’яті селян зберігалися православні культур-
но-побутові моделі поведінки відносно середовища існування: «земля, вода, ліс, увесь світ Бо-
жий… сакралізувалися завдяки храму, цвинтарю, каплицям, святим місцям…» і «цей Божий 
світ… функціонував у своєму власному річному колі празників і обрядів». Особливу увагу в 
праці приділено храмовим святам («головним» до цього часу в багатьох селах області), які, на 
думку авторки, за своєю сутністю належать до хліборобського святкового календаря й зали-
шаються однією зі складових життя, переважно в його традиційній обрядовій частині.

Видання «“Келейный летописец” святителя Димитрия Ростовского с прибавлением его 
жития, чудес, избранных творений и “Киевского синопсиса” архимандрита Иннокентия 
(Гизеля)» 19 стало значним внеском в історію етнографії як приклад етнографічних праць 
донаукового періоду (ХVІІ – початок ХVІІІ ст.). Автор публікації О. Кириченко у вступних 
статтях окреслив значення цих творів для етнографії, забезпечив їх довідковим апаратом, 
надавши можливість звертатися до них не тільки широкому колу читачів, але й науковцям, 
які цікавляться питаннями історичної етнографії.

Ще одна праця О. Кириченка – монографія «Дворянское благочестиве. ХVІІІ в.» 20 – при-
свячена маловивченій темі в етнографії та вітчизняній історії – дворянській православній 
релігійності. Православну віру в побуті, у поведінці, на державній службі, у царині соці-
альних відносин автор розглядає як сферу, де релігійно вмотивована поведінка визначає 
сутність вчинків, служіння, стосунків. Релігійний контекст стосунків між селянами та 
дворянами (поміщиками), між дворянством та імператором, внутрішньостанові духовні 
зв’язки – усе це важливі й показові вияви релігійності, поширеної в соціумі. У монографії 
вперше порушено питання про дворянське благочестя як про явище цілісне, історично ви-
значене й особливе.

Результати спільної цілеспрямованої роботи було зафіксовано в колективній монографії 
«Православная жизнь русских крестьян ХІХ–ХХ веков» 21, у якій на підставі вивчення різно-
манітних форм громадського життя висвітлено благодатний вплив православ’я на духовний 
образ російського селянина. Дослідники намагалися виокремити специфіку релігійного по-
буту мирянина та його характерні вияви. 

Завданням колективної монографії «Православная вера и традиции благочестия у рус-
ских в ХVІІІ–ХХ веках» 22 було розглянути побутування православ’я в різному становому се-
редовищі – дворянському, селянському, купецькому, священицькому. Сповідання спільної 
віри сприяло духовній єдності всіх прошарків суспільства і їх побожності. Проте соціальне 
становище та характер господарських занять сприяли внесенню своїх особливостей у прак-
тику релігійного життя. Рідкісні документальні публікації (церковний літопис, релігійні 
листи мирян, невидані листи оптинського старця та ін.) не лише доповнили дослідження, 
але й надали унікальності цьому виданню. 

Наукове визнання ролі православ’я в долі росіян минулого та сучасності, у культурах інших 
народів, прагнення ліквідувати прогалини в гуманітарних знаннях продемонстрували учас-
ники Міжнародного наукового симпозіуму «Православие и культура этноса», який відбувся 
в жовтні 2000 року 23. Матеріали цього наукового заходу засвідчують зацікавленість пробле-
матикою, пов’язаною з духовно-моральною та історико-культурною спадщиною православ’я, 
динамікою його традицій у сучасних умовах. На прикладі своїх досліджень учасники симпо-
зіуму – представники різних гуманітарних наук – засвідчили можливість гармонійної співпра-
ці академічної й церковної галузей науки та практичного застосування набутих знань. 
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Від часу виникнення 2004 року щорічної Всеросійської науково-богословської конфе-
ренції «Преподобный Серафим Саровский и судьбы Росии» співробітники Інституту є орга-
нізаторами та постійними її учасниками. Щорічно конференція окреслює актуальні напря-
ми роботи, пов’язані з широким спектром проблем. Це теми пошанування новомучеників 
ХХ ст., відновлення національної історичної свідомості, духовні пошуки в минулому і сучас-
ності та ін. Збірки матеріалів конференції (видано п’ять випусків) віддзеркалюють різнобіч-
ні зацікавлення вчених, залучають до наукового обігу нові історичні відомості, виявляють 
сучасні актуальні проблеми православного життя. 

З 2002 року почав виходити унікальний за своїм значенням науковий православний ча-
сопис «Традиции и современность» 24, у якому вчені, звертаючись до православного життя 
російського народу, використовують різноманітні писемні, усні та образотворчі джерела. 
Часопис складається з теоретичних статей, досліджень широкого кола проблем, пов’язаних 
з історією, етнографією, архітектурою, мистецтвознавством, філологією, педагогікою та ін-
шими гуманітарними науками; публікуються оригінальні документальні матеріали, анота-
ції та повідомлення. Окремі ілюстрації (зокрема й кольорова вкладка) надають публікаціям 
більшої привабливості для широкого кола читачів.

Учені Інституту етнології, а також інші дослідники, які колись «виросли» в його стінах, 
спільно продовжують працювати над досі не висвітленими, новими для науки проблемами 
православ’я в житті російського народу в минулому і в наш час. 
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ІРИНА СУБОТІНА

РОСІЯНИ В МОЛДАВІЇ: ДЕМОГРАФІЧНІ «РИЗИКИ»

В статье на основании статистических данных 1959–1989 и 2000-х годов проведён сравнительный ана-
лиз демографических показателей положения и перспектив русской общественности в Республике 
Молдова. Установлено, что негативная динамика изменений доли русских в количественном и этническом 
составе всего населения Молдовы, темпов рождаемости, потенциальной, трудовой миграции русских, 
структуры междунациональных браков, предпочтений при выборе национальности ребёнка свидетель-
ствуют о высоких демографических «рисках» для будущего русских как этнического меньшинства 
Республики Молдова.

There has been done a comparative analysis of the demographical indices of the modern Moldovian 
Russian community position and perspectives based on the 1959–1989 and the 2000s’ statistical data. It is 
established that negative dynamics of change of the Russians in the quantitative and ethnical composition 
amongst all the Moldovian residents, and also the birth-rates, labour potential migration – all that witness 
about the high demographical “risks” for the future of the Russians as an ethnical minority of the 
Moldovian Republic.

Динаміку чисельності та розселення будь-якого народу в межах інших держав визна-
чають за такими чинниками: зміни в його природному русі, міграції, етнотрансформаційні 
процеси. Етнічні відмінності в природному русі, у рівнях народжуваності й смертності, і різно-
спрямовані міграційні переміщення людей багатьох національностей суттєво змінюють со-
ціально-етнічний склад населення регіонів, міст і сіл, вносять зміни у співвідношення ет-
нічних груп, у міжетнічні контакти, впливають на динаміку національно-змішаних шлюбів, 
що, безумовно, відбивається на етнічних процесах. Ці фактори взаємопов’язані та взаємо-
зумовлені і водночас зазнають впливів інших структур – політичної, економічної, соціальної.
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Динаміка чисельності й національного складу
Упродовж післявоєнного, більш ніж 40-річного, періоду чисельність і національний 

склад населення радянської Молдавії динамічно змінювалися, що зумовлено відмінностями 
в природному прирості етнічних груп та етнотрансформаційними процесами (зміна етніч-
ної самосвідомості в частини українського населення на російську, вільний вибір російської 
національності як своєї дітьми від шлюбів росіян із представниками інших національностей 
Молдавії), а також інтенсивними зовнішніми міграційними переміщеннями. Показник тем-
пу зростання чисельності росіян у Молдавії за 1959–1989 роки був значно вищим, ніж показ-
ник темпу зростання населення республіки загалом: за тридцятирічний період чисельність 
населення республіки зросла з 2,9 млн до 4,3 млн людей, тобто на 50,3 %, а чисельність 
росіян – на 91,8 %, з 293 тис. осіб у 1959 році до 562 тис. осіб у 1989 році, головним чином, 
за рахунок міграційних та асиміляційних процесів.

Етнічна диференціація в темпах приросту чисельності жителів Молдавії призвела до 
певних змін в етнічному складі населення, до зниження питомої ваги одних і підвищення 
частки інших національностей: якщо 1959 року титульна нація – молдавани – становила 
майже дві третини (65,4 %) від абсолютного числа жителів, то на 1970 рік їх частка зменши-
лася до 64,6 %. А потім, дещо скоротившись на 1979 рік, знову почала зростати, досягнувши 
на 1989 рік рівня 1970 року – 64,6 %. Упродовж тридцятирічного періоду (1959–1989) част-
ка росіян у населенні республіки неухильно зростала: з 10,2 % до 13,0 %.

За даними Всесоюзних переписів населення 1959, 1970, 1979 і 1989 років питома вага 
міського населення Молдавії загалом зросла з 22 % до 47 %. Цей ріст був характерний для 
всіх національностей республіки, але неоднаковою мірою, що залежало від початкового рів-
ня урбанізованості етносу і темпів приросту його міського населення. Російське населення 
Молдавії, як і інших колишніх радянських республік, мало високий рівень урбанізованості. 
У 1959 році питома вага городян серед росіян становила 66,6 %, на 1989 рік вона істотно зрос-
ла і досягла 86,1 %. Частка городян у титульного етносу республіки за аналізований період 
зросла з 9,6 % до 33,5 %. Завдяки тому, що більшість росіян живе в містах, національний склад 
міських поселень значно різниться від сільських: питома вага росіян у міських поселеннях сягла 
23,9 %, а частка молдаван становила 46,3 % (1989). У сільській місцевості Молдавії росіян 
було порівняно мало: у 1989 році вони становили лише 3,4 %, а молдавани – 80,3 %.

Значна частина російського населення Молдавії була зосереджена в столиці: у 1959 році 
35,7 % міських росіян проживали в Кишиневі, на 1989 рік цей показник зріс до 36,1 %.

За результатами проведеного в 2004 році першого, у короткій історії незалежної Рес-
публіки Молдова, перепису населення кількість її постійних жителів склала 3 388 тис. осіб, 
що на 208 тис. осіб менше, ніж 1989 року. Таке зниження абсолютної чисельності жите-
лів країни зумовлено як низьким природним приростом населення, так і, головним чином, 
його міграційним відтоком. Якщо до початку 1990-х років природний приріст компенсував 
міграційні втрати населення республіки, що виявилися в останньому десятилітті перед роз-
падом СРСР, то, починаючи з 1992 року, при одночасному падінні народжуваності і підви-
щенні смертності негативна роль міграції помітно виросла, і абсолютна чисельність насе-
лення республіки, уперше за повоєнний час, почала зменшуватися.

При загальному зниженні абсолютної чисельності населення Республіки Молдова (без 
ПМР) у 1989–2004 роках було помічене різке зменшення чисельності одних етнічних груп і 
незначний приріст абсолютного числа інших (табл. 1). Так, при розрахунку за порівнюва-
ними територіями (без урахування населення ПМР), найбільшим зниженням чисельності 
(у 1,7 раза) відрізнялося російське населення Молдови: його, за даними 2004 року, налі-
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чували трохи більше 200 тис. осіб. У 2004 році чисельність росіян становила 57 % від чи-
сельності російського населення Молдавії 1989 року (якщо брати до уваги лише тих людей, 
які 1989 р. населяли Правобережні райони без території Придністров’я). Таке відчутне зни-
ження абсолютної чисельності росіян детерміноване як їх міграціями за межі країни, так 
і процесами депопуляції, коли рівень смертності перевищував рівень народжуваності, що 
знайшло свій вияв, починаючи з 1994 року. Різке зниження абсолютної чисельності росій-
ського населення призвело до зниження його частки в загальній кількості населення країни 
з 9,8 % у 1989 році до 5,9 % у 2004 році.

Таблиця 1
Зміна національного складу населення Республіки Молдова 

 (за даними переписів 1989 і 2004 років)

Розраховано за: Перепись населения 2004. Статистический сборник. – Кишинев, 2006. – Т. 1. – С. 301, 326. 

Розпад Радянського Союзу, а також політичні й соціально-економічні трансформації на пост-
радянському просторі – економічна криза, етнічні конфлікти, потік біженців та вимушених пересе-
ленців, різкий спад виробництва, катастрофічне падіння рівня життя населення, безробіття  – особ-
ливо проявилися в містах. Порушення еволюційного розвитку системи розселення, злам звичних 
тенденцій істотно змінили закономірності динаміки міського й сільського населення. У 1990-х ро-
ках у Молдавії відбулася зміна урбанізаційної динаміки з позитивної на негативну. До 2004 року 
співвідношення міського й сільського населення в республіці було зовсім іншим, ніж напередодні 
розпаду СРСР. Частка міського населення, яка за радянського періоду неухильно зростала, істот-
но знизилася – з 47 % до 39 %, що почасти пов’язано з урбанізаційною складовою Придністров’я, 
яку не врахували під час перепису населення 2004 року. Такі великі міські утворення, як Тирас-
поль, Бендери, Рибниця, не враховані у складі міського населення Молдавії під час перепису, знач-
но вплинули на питому вагу міського населення країни. До того ж на зниження частки городян 
Республіки Молдова вплинули такі явища, як «адміністративна руралізація», переведення міських 
населених пунктів до розряду сільських. Однак на зниження рівня урбанізації найбільше вплинули 
міграційні процеси: як зовнішні, спрямовані за межі країни, так і внутрішні, представлені зворот-
ними міграціями нещодавніх городян у сільську місцевість, основна причина яких – завмирання 
стану ринку праці в містах на початку 1990-х років, а також різке скорочення попиту на робочу 
силу в умовах, коли ринкові механізми ще не запрацювали, і як наслідок – безробіття, основним 
порятунком від якого було повернення до землі, до індивідуального господарства.

Таблиця 1
Зміна національного складу населення Республіки Молдова (за даними переписів 1989 і 2004 років)

Національності

Чисельність населення РМ (без ПМР)

1989 рік (у перерахунку) 2004 рік

абс. % абс. %

Загалом: у т. ч. 3 595 660 100 3 383 32 100

молдавани 2 513 447 69,9 2 564 89 75,8

українці 405 160 11,3 282 406 8,4

росіяни 350 899 9,8 201 218 5,9

гагаузи 148 679 4,1 147 500 4,4

румуни 2 477 0,1 73 276 2,2

болгари 73 489 2,0 65 662 1,9

інші 101 509 2,8 34 401 1,0
Розраховано за: Перепись населения 2004. Статистический сборник. – Кишинев, 2006. – Т. 1: Демографические, национальные, культурные 

характеристики. – С. 301, 326. 
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Зниження частки міського населення неоднаковою мірою позначилося і на етнічних гру-
пах. Найменше це стосувалося молдаван, питома вага їх городян знизилася лише на 1 % (з 33 % 
до 32 %). Несуттєво, на 3 %, скоротилася частка міського населення і росіян (з 86 % до 83 %).

Нерівномірні темпи приросту (зменшення) міського населення різних національнос-
тей Молдавії, зумовлені особливостями міграційного та природного руху, адміністративни-
ми перетвореннями й територіальними «втратами», були причиною змін етнічного складу 
як міського, так і сільського населення республіки (табл. 2).

Таблиця 2
Етнічний склад міського й сільського населення Молдавії (%)

Якщо в 1959 році домінуючою національністю в міському населенні Молдавії були росіяни 
(30,4 %), дещо випереджаючи молдаван, і співвідношення цих національностей було приблиз-
но 1:1, то на 1989 рік частка росіян скоротилася до 23,9 %, а співвідношення молдаван і росіян 
склало пропорцію 2:1. На 2004 рік чисельність молдаван уже в п’ять разів перевищувала чи-
сельність росіян у міському населенні Молдавії. При зниженні абсолютної чисельності росіян у 
містах до 166 395 осіб на 2004 рік, істотно знизилася і їх частка в міському населенні – до 12,7 %.

Зміни в етнічній структурі сільського населення впродовж 1959–1989 років не мали тако-
го яскравого вияву, але вони були досить виразними: послідовно зростала частка молдаван і 
гагаузів; знижувалася частка росіян й українців; питома вага болгар майже не змінювалася. 
У 1989–2004 роках ці зміни відбувалися в тому самому річищі, але значно посилилася їх ін-
тенсивність: так, частка росіян у сільській місцевості за п’ятнадцять років скоротилася вдвічі, 
склавши на 2004 рік 1,7 %, абсолютна чисельність російських селян знизилася до 34 823 осіб.

Зміни, що відбулися в етнічному складі міського й сільського населення Молдавії, зу-
мовлені порівняно більш високим природним приростом у молдавських і гагаузьких сіль-
ських мешканців, депопуляційними процесами в росіян і українців, а також різною інтен-
сивністю міграційного відтоку представників усіх етносів Молдавії за межі республіки.

Зниження народжуваності 
Серед радянських республік післявоєнного періоду в Молдавії було зафіксовано висо-

кий темп зниження народжуваності. Якщо 1950 року вона займала друге місце (після Турк-
менії) за рівнем народжуваності (коефіцієнт народжуваності становив 38,9 %, порівняно 

Таблиця 2
Етнічний склад міського й сільського населення Молдавії (%)

Національності
Міське населення

1959 рік 1970 рік 1979 рік 1989 рік 2004 рік

Загалом: 100 100 100 100 100
молдавани 28,1 35,1 39,5 46,3 63,3

українці 19,6 19,6 19,8 18,8 11,2
росіяни 30,4 28,2 27,3 23,9 12,7
гагаузи 3,4 3,9 3,4 3,1 4,1
болгари 1,8 2,1 2,0 2,0 2,3

Сільське населення
Загалом: 100 100 100 100 100

молдавани 76,1 78,2 79,4 80,3 83,7
українці 13,2 11,1 10,6 9,6 6,6
росіяни 4,4 3,9 3,6 3,4 1,7
гагаузи 3,2 3,3 3,6 3,4 4,5
болгари 2,2 2,1 2,1 2,1 1,7

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



65

Культура і побут російського народу: сучасні дослідження

з 26,7 % – середнім по СРСР), то на 1970 рік Молдавія перемістилася на восьме місце, на 
якому перебувала до 1987 року. За двадцять років (1950–1970) коефіцієнт народжуваності 
в Молдавії знизився вдвічі, у той час як середній коефіцієнт по СРСР знизився в 1,5 раза, у 
республіках Прибалтики – 1,2–1,5 раза, у Закавказзі – 1,2–1,4 раза, у Середній Азії (за ви-
нятком Узбекистану і Таджикистану, де рівень народжуваності підвищився) – 1,1 раза, у 
Казахстані – 1,5 раза, в Україні – 1,4 раза, у Білорусії – 1,5 раза, у Росії – 1,7 раза.

Після 1970 року, коли було зафіксовано найменший рівень народжуваності за післявоєн-
ний період (19,6 %), намітилася тенденція до його зростання. Як відомо, загальний коефіцієнт 
народжуваності в значній мірі залежить від вікової структури населення, тому різке зниження 
народжуваності наприкінці 1960-х – на початку 1970-х років можна пояснити тим, що в шлюб-
ний і дітородний період вступало нечисленне покоління 1940-х років, що й визначило кількіс-
но їх потомство. У 1970-х роках шлюб брали післявоєнні покоління, більш численні, ніж їхні 
попередники, що сприяло підвищенню народжуваності. До початку 1990-х років рівень наро-
джуваності в республіці знову почав спадати, бо в дітородний період вступило покоління кінця 
1960-х років (у той час зафіксовано найнижчий за післявоєнний період рівень народжуваності).

До 1989 року, при загальному зниженні рівня народжуваності в Молдавії, за попередні 
тридцять років коефіцієнт народжуваності в росіян знизився в 1,6 раза – з 21,3 % до 13,1 %, що 
було найнижчим показником серед національностей республіки. Наступне зниження народжу-
ваності в росіян – у 1,8 раза – відбулося набагато швидше – усього за п’ятнадцять пострадян-
ських років: коефіцієнт народжуваності на 2004 рік знизився до 7,3 % (табл. 3).

Таблиця 3
Етнічна диференціація коефіцієнта народжуваності в Молдавії (%)

Складено за: Бакурский С. В. Социально-экономические проблемы демографического развития Мол-

давской ССР. – Кишинев, 1984. – C. 3; Перепись населения Республики Молдова 2004 г. Статистический 

сборник. – Кишинев, 2006. – Т. 1. – С. 300; Материалы текущего архива Госкомстата МССР и Национально-

го Бюро статистики Республики Молдова.

Міграція 
Молдавія була тим регіоном Радянського Союзу, який відрізнявся стійким міграційним 

приростом населення, що було пов’язано зі сприятливими природно-кліматичними умова-
ми, традиційно доброзичливими міжетнічними відносинами і потребою народного госпо-
дарства у кваліфікованих кадрах – у робітниках та спеціалістах. Із середини 1970-х років у 
республіці намітився незначний міграційний відтік населення.

У цей час, разом з Казахстаном, Грузією та Україною, Молдавія належала до тих країн 
СНД, населення яких за останні п’ятнадцять років зазнало найбільших утрат. В Україні й 

Таблиця 3
Етнічна диференціація коефіцієнта народжуваності в Молдавії (%)

Етноси 1959 рік 1970 рік 1979 рік 1989 рік 2004 рік

молдавани 35,2 20,8 21,3 20,9 12,0

українці 26,8 17,8 17,4 15,7 8,1

росіяни 21,3 15,4 14,6 13,1 7,3

гагаузи 45,0 21,1 23,8 22,3 11,2

болгари 29,3 17,9 21,6 17,3 9,3
У цілому по

Молдові
31,5 19,4 20,3 18,9 11,3
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Молдавії це відбулося внаслідок поєднання негативного природного приросту зі значним 
міграційним відтоком. При цьому інтенсивність міграційного обігу (чисельність прибулих 
і вибулих щодо населення) у Молдавії склала 15,6 %, що ставить її на третє місце (після Ка-
захстану й Киргизії) за показником «напруженості» міграційного життя країни.

Матеріали багаторічних «вимірів» міграційної активності російського населення, прове-
дених нами в Молдавії, дають можливість простежити за динамікою показників потенційної 
міграції населення впродовж п’ятнадцяти пострадянських років (1993–2007). Після гострих 
міжнаціональних конфліктів початкового періоду суверенізації Молдавії, коли рівень потен-
ційної міграції росіян був досить високий, склавши 1993 року 25 % (серед городян, у Кишине-
ві – 29 %), кожен четвертий росіянин – міський житель Правобережної Молдови – мав намір 
у перспективі виїхати, проте до кінця 1990-х років рівень потенційної міграції стабілізувався 
на межі 10–11 %. Безсумнівно, на формування щодо рішення про міграцію минулі роки мали 
вплив. По-перше, більшість росіян, тих, хто бажав виїхати, уже залишила республіку; по-друге, 
чужий невдалий досвід міграції змушував замислитися про доцільність такого кроку, змушу-
вав більш виважено оцінити переваги і втрати від переїзду; по-третє, час після розпаду СРСР 
дав деяким росіянам можливість певним чином пристосуватися до нових умов існування; по-
четверте, ситуація, багато в чому зумовлена економічними труднощами в країні, відтиснула 
міжнаціональні конфлікти на другий план, змусила частину росіян змінити свої попередні 
наміри і т. ін. Але на початку ХХІ ст. рівень потенційної міграції росіян знову почав зростати, 
хоча причини цього лежать уже не в етнополітичній, а в економічній площині. Це підтвердже-
но і значним рівнем потенційної міграції молдаван – титульного етносу республіки.

За даними останнього етносоціологічного дослідження 2007 року, проведеного нами 
серед городян Молдавії, усі ті самі 20 % росіян висловили бажання поїхати, але частка тих, 
хто вагається в прийнятті міграційного рішення значно скоротилася на користь тих, хто 
не планує нікуди їхати (56 %). Мабуть, на ці показники значно впливає вікова структура 
російського населення із значною часткою людей похилого віку, для яких рішення про мі-
грацію вже важко реалізувати. У молдаван частка потенційних мігрантів лише дещо ниж-
ча – 18 % (табл. 4).

Таблиця 4
Потенційна міграція (%)

Напрямки можливої міграції росіян і молдаван істотно різняться і змінюються в часі. 
Так, за даними до слідження 2003 року, майже 70 % росіян – потенційних мігрантів – були 
орієнтовані на Росію, 13 % – на країни далекого зарубіжжя. Більшість (46 %) молдаван – по-
тенційних мігрантів – були орієнтовані на переїзд до далекого зарубіжжя, на Росію було на-
цілено 29 % молдаван. У 2007 році картина спрямованості потенційних міграційних потоків 
дещо змінилася: у молдаван, за умови збереження домінуючої орієнтації на країни далекого 

Таблиця 4
Потенційна міграція (%)

Орієнтація на від’їзд
2003 рік 2007 рік

росіяни молдавани росіяни молдавани

так, збираються поїхати 20 12 20 18

ні 34 48 56 60

важко сказати, поки немає оста-
точного рішення

43 37 24 22

немає відповіді 3 3 0 0

Загалом 100 100 100 100
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зарубіжжя, помітно знизився інтерес щодо переїзду в Росію. Те саме можна проектувати і 
на росіян: потенційних мігрантів, орієнтованих на переїзд до Росії, стало менше, водночас 
більшої популярності набув міграційний вектор, спрямований на далеке зарубіжжя.

Які ж основні причини міграції? Якщо на початку 1990-х років переважали етнічно за-
барвлені міграційні мотиви, пов’язані із законами, що обмежували права національних 
меншин, зі звуженням сфери використання російської мови, зокрема і в освітніх цілях, то 
наприкінці 1990-х років у структурі мотивів потенційної міграції превалювала економічна 
складова. Незважаючи на економічну домінанту, у мотивації потенційної міграції росіян 
певне місце все ще займали причини, пов’язані з етнічністю: це неможливість отримати 
бажану освіту російською мовою і певна напруженість у міжнаціональних відносинах. До-
слідження, проведене в Молдові 2007 року, засвідчило майже аналогічні результати мігра-
ційної мотивації 2003 року.

Трудова міграція 
У чисельності постійного населення Молдавії, що становить 3 383 332 особи, було вра-

ховано і тимчасово відсутнє населення, яке виїхало за межі країни і складало на момент 
перепису 273 056 осіб, або 8,1 %.

У наш час політична й соціально-економічна ситуація стрімко змінюються, у людей роз-
ширюються межі вибору, і мігранти, не орієнтовані на еміграцію, на зміну постійного міс-
ця проживання, часто обмежуються лише тимчасовим виїздом із країни. За матеріалами 
етносоціологічного опитування, проведеного Центром міжетнічних досліджень Інституту 
етнології і антропології РАН та Інститутом культурної спадщини АН Республіки Молдова в 
2007 році в містах Молдавії, майже половина від опитаних росіян (47 %) хотіла б виїхати 
з держави на заробітки або вже працює за кордоном, частина з них (26 %) орієнтована на 
те, щоб через певний час повернутися, а майже кожен п’ятий опитаний хотів би влашту-
ватися за кордоном на постійне проживання і не має бажання повертатися в Молдавію. 
Спрямованість потенційної міжнародної трудової міграції російського населення показала, 
що найпривабливішою країною, безумовно, є Росія, до якої хотів би поїхати кожен другий 
потенційний мігрант з усіх, які висловили намір вирушити на заробітки.

Міжнаціональні шлюби 
Окрім міграції з республіки і природної втрати, ще одним чинником, який впливає на 

чисельність росіян, у цьому разі більш опосередковано, є асиміляційні тенденції, зокрема 
міжнаціональні шлюби.

Упродовж тридцяти років у республіці послідовно знижувалася частка національно-зміша-
них шлюбів – з 32 % у 1970 році до 22 % у 2003 році (щодо загальної кількості шлюбів, укладених 
за рік). Це зниження було детерміноване зменшенням частки міжнаціональних шлюбів у най-
більш численної титульної нації – молдаван: з 15 % у 1970 році до 10 % у 2003 році. Для росіян, 
як і для інших, більш численних, національностей Молдавії (українці, болгари й ін.) характерна 
протилежна тенденція – збільшення частки міжнаціональних шлюбів. У російського населення 
ці процеси проходили найстрімкіше: якщо 1970 року кожен другий шлюб, укладений росіяна-
ми, національно-змішаний, що й так було надзвичайно високим показником і свідчило про про-
рив ендогамії, то 2003 року вже кожні три шлюби із чотирьох – міжетнічні.

Підсумовуючи, констатуємо, що в усіх нетитульних народів радянської Молдавії серед 
усіх міжетнічних шлюбів, укладених у 1970 році, переважали шлюби з молдаванами як най-
численнішим етносом республіки.
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Через тридцять років, на початку ХХI ст., етнічна картина шлюбів у Молдавії істотно 
змінилася. У титульного етносу, а також у гагаузів чітко намітилася тенденція до збільшен-
ня частки моноетнічності шлюбів, у росіян та інших національностей Молдавії – до значно-
го зростання частки міжетнічних шлюбів. Загальною тенденцією для всіх національностей 
Молдавії було зниження частки шлюбів, укладених з росіянами.

Потужні зміни, що відбуваються в динаміці і структурі шлюбності в різних національ-
ностей Молдавії, детерміновані загальним підвищенням моноетнічності населення рес-
публіки, яка зумовлена цілою низкою чинників, серед яких найбільш значущими є зни-
ження народжуваності, що набирає більш швидкого темпу в російського, українського і 
болгарського населення, безповоротні з кінця 1980-х років міграції російського й іншого 
слов’янського (українці, білоруси) населення за межі Молдавії, а також проведена в респуб-
ліці етноорієнтована політика з пріоритетом прав титульної нації.

Перший чинник – зниження народжуваності в російського, українського й болгарсько-
го населення, що відбувається протягом десятків років такими темпами, які перевершу-
ють ці процеси в молдаван і гагаузів, та другий чинник – міграція російського й іншого 
слов’янського населення за межі Молдавії – призвели до зниження частки молоді вище-
згаданих національностей в населенні і, як наслідок, до звуження однонаціонального рин-
ку шлюбних партнерів у слов’янського населення загалом, бо саме така міжнаціональна 
шлюбність слов’янських народів складала істотну частку в загальній міжетнічній шлюбно-
сті республіки. Нарешті, третій чинник – політика етноцентризму, прагнення до створення 
моноетнічної держави, коли «вигідно» бути представником титульної національності дер-
жави. Це не могло не привести до певного збільшення числа шлюбів нетитульного населен-
ня республіки з молдаванами, коли альтернативою міграції з країни виступає стратегія на 
асиміляцію, якщо не для самих шлюбних партнерів, то для їхніх дітей.

У період з 1959 по 1989 роки у всіх найбільших етнічних групах Молдавії спостережено 
неухильне зростання частки нащадків від національно-змішаних шлюбів серед дітей, наро-
джених жінками тієї чи іншої національності. Однак, при загальній тенденції до зростання, 
ця частка значно варіювала: мінімальною вона була в молдаван (3–12 %), максимальною – 
у росіян (від 45 % до 60 %).

За роки існування Молдавії як незалежної держави ці процеси зазнали певних змін. Майже 
у всіх великих етнічних групах відбулося зниження даного показника на 3–10 %. Виняток стано-
вили українці, у яких спостерігалася стабілізація цього індикатора, а також росіяни. В останніх 
частка дітей, народжених від батька іншої національності, значно зросла: з 60 % у 1989 році до 
71 % в 1997 році. Таким чином, кожні сім з десяти немовлят, народжених російськими жінками 
Молдавії, наприкінці 1990-х років мали неросійського батька. Ці процеси могли бути зумовлені 
здебільшого відтоком з Молдавії російського населення (переважно молодої вікової групи), що 
звузив можливості вибору шлюбних партнерів серед «своїх», а також значною популярністю в 
росіян змішаних шлюбів. Найбільш «небезпечним», з погляду збереження російського етносу в 
республіці, є зростання частоти шлюбів російських жінок з молдаванами, бо це потужний канал 
етнокультурного впливу титульної національності, здатний призвести у сформованих етно-
політичних умовах до швидких асиміляційних процесів російського населення.

Вибір національності для дитини, народженої в змішаному шлюбі
За результами етносоціологічних досліджень у Молдавії на початку 2000-х років лише в шлю-

бах росіян з українцями для дитини частіше (удвічі) обирали російську національність. У всіх ін-
ших випадках (російсько-молдавські, російсько-гагаузькі, російсько-болгарські шлюби) перевагу 
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віддавали неросійській національності, яку обирали в 1,5–2 рази частіше, ніж російську.
Приймаючи рішення про національність для дитини, батьки зважають на такі чинни-

ки, як «престижність» тієї чи іншої національності; «вигода» від належності до тієї чи іншої 
етнічної групи в даних умовах і в даний час; бажання, щоби дитина продовжила етнічну лі-
нію батька тощо. Серед опитаних наприкінці 1990-х років російських молодих людей лише 
близько 4 % відповіли, що хотіли би бачити своїх дітей росіянами і тільки 17 % воліли б, щоб 
їхні діти виросли людьми, які володіють російською мовою та обізнані в російській куль-
турі. У дослідженні 2007 року, проведеному серед міського населення Молдавії, отримано 
подібні результати: лише 8 % опитаних росіян хотіли би бачити своїх дітей росіянами, 12 % 
висловили бажання, аби їхні діти добре зналися на російській мові й культурі.

Таким чином, кажучи про демографічні «ризики» для росіян Молдавії, слід визнати їх ви-
сокими, а демографічні перспективи російської діаспори – невтішними: майже подвійне ско-
рочення чисельності російського населення впродовж пострадянського періоду, посилення 
різкого зниження рівня народжуваності, депопуляція, масштабні міграції з країни молодих 
працездатних людей, високий рівень потенційної міграції, катастрофічне старіння російсько-
го населення. Демографічна поведінка росіян, які живуть у незалежній Республіці Молдова, 
істотно відрізняється від їх поведінки в умовах колишньої радянської республіки Молдавії. По-
перше, значно зросла міжетнічна шлюбність у росіян, головним чином, за рахунок підвищен-
ня частки їх шлюбів із представниками титульної національності – молдаванами. По-друге, 
у російської молоді, яка перебуває в змішаних шлюбах, спостережено прагнення до вибору 
для своїх дітей неросійської національності, що засвідчує наявність установки на природну 
асиміляцію в значної частини росіян. Це показник того, що і міжнаціональні шлюби в умовах 
нинішньої Молдавії будуть сприяти зниженню чисельності російської діаспори в країні.

Примітки
1 ПМР – Придністровська Молдавська Республіка.

ВІРА МАЛЬКОВА

ЗМІ ТА ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІЕТНІЧНОСТІ  
В РОСІЙСЬКІЙ СТОЛИЦІ

В статье рассматриваются современные проблемы межэтнического общения коренных москвичей, рус-
ских и приезжих других национальностей. Автор, анализируя факты, идеологемы и мифологемы, коммента-
рии, особые лексические формы в печатных СМИ, затрагивает много проблем в организации жизни большо-
го полиэтнического мегаполиса. 

The article shows the modern problems of the interethnical communication between the natives of Moscow, 
the Russians and the other ethnically different new-comers. Analyzing the facts, ideologems and mythologems, 
commentaries and specific lexical forms in the mass-media the author puts a lot of issues concerning the 
organization of the megalopolis polyethnical life.
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Інтенсивна міграція населення в Росії – одна з помітних особливостей пострадянського 
періоду. Основна причина переїзду людей на нові місця – бажання поліпшити своє життя – 
цілком зрозуміла. Однак переміщення, переважно до великих міст, значних мас населення, 
найчастіше представників різних етнічних і релігійних груп, створює чимало проблем для 
приймаючої спільноти. Відкрите або приховане протистояння місцевого населення, яке не 
завжди готове до змін (що пов’язані з прибуттям нових жителів, з одного боку, і мігрантів, 
нерідко об’єднаних у формальні чи неформальні групи за етнічною або релігійною озна-
кою – з другого), стає майже неминучим. Сьогодні це помітно не лише у великих і середніх 
містах, куди спрямований основний потік приїжджих, але й у невеликих селищах, де міг-
ранти особливо виділяються як активні й енергійні люди на тлі збіднілого, не влаштованого 
й фактично пасивного місцевого російського населення.

Засоби масової інформації, які щодня висвітлюють життя росіян, як і їхні власники та 
спонсори (за якими стоять представники різних політичних груп), звичайно, не можуть за-
лишати поза увагою складні міграційні питання. Вони, зацікавлені у впливі на масову сві-
домість, використовують у своїх інтересах непросту соціальну й поліетнічну ситуацію, яка 
склалася в регіонах. Наші дослідження засвідчують, що інколи ЗМІ не лише підтримують 
ідеї інтеграції й адаптації мігрантів до нового для них середовища, але нерідко, навпаки, на-
гнітають невдоволення місцевих жителів іншокультурними «прибульцями». Можна було б не 
надавати цьому такого значення, аби діяльність ЗМІ так суттєво не впливала на масові уяв-
лення й міжетнічну свідомість населення, на його погляди й поведінку, необґрунтовано під-
силюючи міжетнічне протистояння в російських регіонах. Вплив ЗМІ на масову свідомість і 
поведінку людей дедалі частіше підтверджується не лише спостерігачами, але й у нау кових 
дослідженнях у всьому поліетнічному світі. Це яскраво демонструють передвиборні кампа-
нії в регіонах, це засвідчує і неабияка зацікавленість рекламодавців, що фінансують послуги 
ЗМІ у великих розмірах 1. Це позначається й на настроях людей, які дивляться телепередачі, 
читають пресу та слухають радіо.

У запропонованій статті представлено деякі результати нашого дослідження столичних 
російських газет, що висвітлюють поліетнічну ситуацію в Московському регіоні 2. Тут слід 
відзначити, що результати аналізу цих видань становлять інтерес і для інших регіонів, адже 
діяльність московської преси багато в чому є визначальною для всієї журналістики країни. 
Дослідження регіональних ЗМІ засвідчують, що вони багато в чому прагнуть наслідувати 
столичні видання (запозичують у них нові інформаційні технології, використовують нова-
торські підходи у висвітленні місцевих сюжетів).

У цьому дослідженні, в основу якого покладено принципи поваги до прав людини, не-
примиренність щодо будь-яких проявів расизму, ксенофобії й екстремізму на етнічному та 
релігійному ґрунті, інформація газет розглядається з різних позицій. З одного боку, вона 
аналізується як фіксація реальної поліетнічної ситуації в Москві, і в Росії загалом. А з друго-
го, – як цілеспрямоване висвітлення цієї реальності в пресі. Важливо підкреслити, що фор-
мування масової толерантної або конфліктної свідомості, на яку впливають і засоби масової 
інформації, відбувається не лише за рахунок трансльованої ними «мови ворожнечі», але 
також і за допомогою «мови миролюбності». Ця мова злагоди, миролюбності, громадян-
ської солідарності й культури миру передається московською пресою до масової свідомос-
ті за допомогою різних інформаційних прийомів: через повідомлення про факти, шляхом 
озвучування й тиражування позитивних ідеологем і міфологем, завдяки використанню 
авторських коментарів, особливих лексичних форм та ін. 3 Джерелами дослідження є най-
більш популярні столичні газети: «Московский комсомолец» («М К»), «Аргументы и факты. 
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Москва» («АиФМ») і «Московская правда» («М П») за 2006-й і наступні роки.
У ході вивчення матеріалів було виявлено, що тема поліетнічності сучасної російської 

столиці стала в московській пресі однією з провідних (за частотою звертання до неї та за різ-
номанітністю сюжетів). У газетній інформації, безсумнівно, відчутним є розуміння автор-
ськими колективами необхідності міжнаціонального миру, спокою в столичному регіоні й 
країні в цілому, пом’якшення міжетнічної напруженості й важливості формування позитив-
них масових уявлень співгромадян у міжнародному спілкуванні. Результати наукового ана-
лізу популярних московських газет репрезентують переважно толерантний підхід їх авторів 
до таких людських цінностей, як миролюбність, гуманізм, милосердя, співчуття.

Яскравою особливістю журналістської практики пострадянського періоду в Росії можна вва-
жати те, що основні проблеми поліетнічності в столичному мегаполісі (як і в усій країні) творці 
сучасної газетної інформації вбачають у не зовсім вдало організованій міграційній ситуації. Саме 
на її обговоренні й зосереджено зазвичай суспільну увагу. У столичних виданнях досить виразно 
акцентовано ідею про те, що в такому мегаполісі, як Москва (який за своєю історичною, культур-
ною та психологічною основою, безсумнівно, усе ще залишається російським), у зв’язку з інтен-
сивною міграцією формується і зростає нова величезна багатокультурна спільнота, яка вміщує, 
крім росіян, представників багатьох національностей, рас, віросповідань. Відзначимо, що зрос-
таюча поліетнічність великого міста репрезентується пресою для масової свідомості не тільки як 
унікальна, неминуча для нашого досвіду даність, але і як природне та типове для сучасних мега-
полісів світове явище. Дослідження фіксує наявність у пресі ідей про необхідність інтеграції всіх 
жителів Москви в єдину міську спільноту, незалежно від їх етносу, релігії та раси.

Поліетнічність столиці представлено в пресі через інформацію про населення, про мос-
ковську топоніміку, архітектуру, численні матеріали про історію та культуру російської сто-
лиці, про традиції минулого й спосіб життя городян, а також через інформацію про різно-
манітну поліетнічну інфраструктуру міста. Поліетнічність міста репрезентується пресою 
також через стосунки різних груп москвичів: старожилів і приїжджих (мігрантів), пред-
ставників різних культур, релігій, національностей і рас. У цілому столична преса дійсно 
зображує досить різноманітну картину поліетнічної Москви – сучасного міста, одного з най-
більших мегаполісів світу. Однак не можна не помітити, що поліетнічна й поліконфесійна 
ситуація в Росії, зокрема в її столиці, представлена ЗМІ не лише з позицій толерантності.

«Москва – переважно російське місто»
Постійними темами сучасної московської преси є кількість населення столиці й країни, 

етнічний склад, який швидко змінюється, та інформація про легальних (і особливо – про 
нелегальних) мігрантів. За відсутності точних відомостей, преса пропонує «експертні оцін-
ки» й припущення, що породжує багато неточностей і суперечностей в оцінках, а також мі-
фів, і справляє не завжди позитивне враження на масову свідомість і установки населення. 
Тут, безумовно, важливим є контекст, у якому подано цю інформацію: позитив і користь від 
цих процесів або тривога й стурбованість. За допомогою кількісних даних про приїжджих 
через пресу поширюється ідея про вливання до столичного середовища нових величезних 
груп жителів і про те, що цей процес – природний, постійний, певною мірою вже впорядко-
ваний і що він триватиме далі. Москва й москвичі представлені для масової свідомості як 
динамічна поліетнічна міська спільнота, яка розвивається. Проте дослідження зафіксували, 
що, інформуючи москвичів про кількість приїжджих, автори публікацій  часто не лише не 
приховують, але й підкреслюють суспільну тривогу та заклопотаність цим фактом, що, без 
сумніву, розбурхує масову свідомість городян.
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Тема «російськості» столиці й Росії, тема російського народу та його культури, тема його 
істо ричного минулого й майбутнього стала впродовж останнього часу в московській пресі до-
сить виразною. Особливо часто вона озвучується в газеті «Аргументы и факты» і в її москов-
ському додатку. Аналіз публікацій виявив, що одним з аспектів висвітлення є утвердження в 
суспільстві ідеї «Москва (Росія) – наша (російська)». Ця ідеологема, наявна в масовій свідомості 
етнічних росіян багато століть, у різній формі, хоча й не так прямолінійно, озвучується також 
сучасною столичною пресою. Помічено, що тривога про збереження російського народу, його 
цінностей, у тому числі і його культури, пам’яток, його міст і території, а найголовніше – його 
генофонду, у зв’язку з незапланованою міграцією, безумовно, простежується в московських га-
зетах. Тут важливо підкреслити, що подібне явище, тобто занепокоєння громадськості з приво-
ду збереження своєї країни, свого народу та його історико-культурних особливостей, упродовж 
останніх десятиліть виявляється майже в усіх пост радянських республіках, що відстоювали на 
межі століть свій національний суверенітет, і воно видається цілком природним.

Використання ЗМІ цієї ідеї (що підтримує етнічну ідентичність величезної маси росій-
ських жителів мегаполіса) саме в Москві (це важливо й для всієї Росії) є позитивом. Люди 
будь-якої національності, так само, як і будь-якого соціального статусу, мають право захи-
щати свої основні цінності, які вони зберігали та примножували протягом століть і далі 
передадуть нащадкам. Представляючи населення міста (поки що понад 80 %), російські 
москвичі (як і всі інші мешканці) повинні жити тут упевнено й не турбуватися про свій статус 
і майбутнє своїх дітей. Ідеологами (носіями й розповсюджувачами) цієї ідеї є журналісти, 
діячі культури, експерти. Аналіз матеріалів газет засвідчив, що серед прихильників ідеї «ро-
сійськості» помітне місце займають авторитетні представники російської інтелігенції, чия 
думка має важливе значення для співвітчизників.

Але в пропаганді цієї ідеї є й інший бік: певне протистояння кількісно домінуючого ро-
сійського населення регіону (інакше кажучи, «господарів») та представників інших куль-
тур («гостей»). На сторінках газет виявляється незгода прихильників і супротивників ідеї 
необхідності міграції. Деякі журналісти досить рішуче прагнуть спростувати аргументи й 
міфи на захист іншокультурної міграції, що їх розповсюджують інші автори. Однак, підсу-
мовуючи викладене, зазначимо, що за всієї гостроти й невирішеності багатьох міжетніч-
них проблем досліджувані газети (за нашими спостереженнями) і в цій темі не виходять за 
рамки толерантності. Можна сказати, що вони буквально балансують на межі. При цьому 
важливо відзначити й те, що преса акцентує увагу не так на етнічних проблемах російських 
москвичів, як загалом на належності постійних жителів до московської спільноти.

Однак не можна не помічати й того, що проблема Москви як загальноросійська та  
етнічноросійська, навіть незалежно від діяльності ЗМІ, дуже хвилює і експертів, і населен-
ня. ЗМІ, що також відображають масові (і групові) настрої та інтереси, по-своєму «підтри-
мують» цей неспокій представників російського етносу. 

Образ «ми – росіяни» в московській пресі
Не можна не помітити, що московські газети як видання для жителів Москви (переваж-

но – росіян) і для росіян (більша частина з яких – теж етнічні росіяни) з власної та чужої волі 
присвячують значну частину інформації формуванню етнічної (російської) і громадянської 
(загальноросійської) самосвідомості населення. 

Це відбувається з використанням різних інформаційних технологій, зокрема, за допо-
могою:

1) ідей (ідеологем) і міфологем, як етнодиференціюючих, так і поєднуючих;
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2) характеристик (стереотипи етнічних росіян і «росіян», образ народу і його країни, 
його культура, історія); 

3) питань і роздумів про сутність нації, про сьогодення й майбутнє нашого життя;
4) закликів і порад щодо того, що росіянам потрібно зробити, щоб поліпшити життя. 

Подібні мобілізаційні заклики взагалі рідкісні в будь-якому газетному виданні. У москов-
ській пресі вони теж трапляються не дуже часто (у середньому – у кожній десятій-дванадця-
тій публікації про росіян). Наведемо кілька прикладів: «Нам потрібно нарешті побажати, 
щоб у країні припинилося публічне телезнущання над російською культурою, над російською 
мовою, над душею російського народу. Тільки тоді нас поважатимуть у світі. У XXI століт-
ті ми – росіяни – повинні відродитися, повернувшись до нашого споконвічного шляху Великої 
держави. Влада повинна негайно кинути на порятунок усі ресурси й розум нації»;

5) російських національних цінностей. Це одна з груп матеріалів, що поєднують еле-
менти інформації, найважливіші для формування масових уявлень про етнічну спільноту 
(і їх у пресі досить багато);

6) інформації, що зачіпає етнічні почуття росіян – гордість, громадянське почуття, по-
чуття гідності, честь, обрáзи, національний біль. Подібні елементи інформації трапляють-
ся майже в кожній публікації про російський народ;

7) особливих лексем і виразів (вони трапляються відносно рідко, у середньому в кожній 
третій-четвертій публікації про росіян). Це так само, як ідеологеми, не тільки етнодиференці-
юючі, але й об’єднуючі елементи тексту, наприклад: московити / москвичі / наша Московія / 
наша Батьківщина / держава / Вітчизна / Росія / наша власна країна / сини країни та ін.;

8) порівнянь росіян з іншими народами. Такі елементи інформації зафіксовані в серед-
ньому в кожній п’ятій публікації.

Авторами більшості цих публікацій є журналісти (переважно в «МК»), діячі культури 
(частіше в газетах «АиФ» та «АиФМ»): художники, артисти, письменники, зрідка – політики. 
Московські журналісти дійсно нерідко звертаються до проблем російського народу, ведуть 
мову про його характеристики, про минуле та майбутнє. Досить емоційно, хоч і по-різному, 
пишуть про це В. Костиков, К. Кудряшов («АиФМ»), А. Минкін («М К») та інші журналісти.

Деякі публікації газет дійсно зосереджують увагу читачів на проблемах російської ет-
нічності, нагадуючи значній частині москвичів про їхню належність до великого народу, 
про його минуле, сьогодення та майбутнє. Подібні матеріали допомагають підтримувати й 
акцентувати увагу на російській етнічній ідентичності й громадянстві жителів російської 
столиці, навмисно не виділяючи їх з-поміж москвичів. Усе це відбувається приблизно так 
само, як і в ЗМІ інших регіонів країни, які було прийнято називати «національними». ЗМІ 
будь-якого міста й регіону (а вони сьогодні майже всі багатонаціональні), скрізь приділяють 
особливу увагу так званим «титульним» етносам, які дали назву певному регіону. Москов-
ська преса, на нашу думку, у цьому за багатьма ознаками залишається навіть в ар’єргарді, 
не акцентуючи, наприклад, на вимогах переваг за національною ознакою для частини мос-
ковського населення.

На нашу думку, на підставі цих матеріалів не можна сказати, що в московських газетах 
навмисно пропагуються національні стереотипи росіян. На жаль, переважна їхня частина – 
негативні характеристики, які нагадують більше про вади, ніж про чесноти російського 
народу. За їхньої допомоги росіяни нерідко дізнаються про себе щось добре, але частіше – 
неприємне. І це – одна з помітних особливостей російської преси: представляти себе для 
масової свідомості з гіршого боку. Такого, за нашими спостереженнями, немає в російсько-
мовній пресі в жодній країні. 
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Не можна не зауважити, що й у цьому масиві інформації ми майже не виділили ідеоло-
гічного відмежування російських москвичів від усіх інших. Поділ простежується лише за 
віссю москвичі – мігранти. І ці сюжети в пресі, як і раніше, пов’язані з ідеєю втрати Москвою 
її зовнішнього вигляду, її культури й звичного для москвичів способу життя.

Узагальнений образ «ми – росіяни» у зображенні ідеологів складається з багатьох ком-
понентів. Це, як і в інших групах структурованої нами газетної інформації, особлива лек-
сика, ідеологеми, стереотипи, цінності, колективні цілі й багато іншого, що може сприяти 
ідеологічному об’єднанню населення в єдину російську спільноту з єдиними завданнями й 
цілями та зі спільним сьогоденням і майбутнім. Цей образ формується насамперед з інфор-
мації про населення країни та про саму країну. Наведемо деякі фрагменти лексичної харак-
теристики нашої спільної країни [Росії. – Ред.], що трапляються в газетних текстах: велика 
держава Росія / Батьківщина / Росія-матінка / Вітчизна / держава / імперія / і найчастіше – 
країна (наша країна, ця країна). 

Конструюючи в масовій свідомості образ країни (Росії), газети розповідають про те, 
чим росіяни можуть пишатися, що в них позитивного та що їх об’єднує: це величезна те-
риторія країни, її розмах і велич, простори; надра, ресурси Росії, багатства; наша історія, 
Кремль і собори, російський прапор; люди, російські таланти, розумні люди, російські жінки, 
російська душа, російська культура, мова; сімейні цінності, а також чесність, відданість, 
самопожертва, жертовність, мужність; совість, працездатність, гордість і самоповага; 
дружба й гостинність, старанність, терпіння, самокритика; доброта, працьовитість на 
Русі; перевага над іншими.

Основні цінності, пов’язані з країною, що також об’єднують нас [росіян. – Ред.] у ро-
сійський народ, це: гордість за нашу країну, за Батьківщину, патріотизм, престиж краї-
ни, прагнення до величі духу, готовність боротися за спільну справу, віра батьків, пошук 
національної ідеї, потяг до пошуку сенсу життя, особливе жадання духовності, особливий 
російський стандарт, позитивна відмінність від інших народів, віра у світле майбутнє, на-
ціональна хвацькість.

Сучасні автори не забувають про перераховані цінності, утверджуючи їх у масовій сві-
домості, хоч і вкрай рідко. Вважаємо, що цю позитивну працю з формування моральної лю-
дини, російського громадянина необхідно в наш час особливо посилити, зробити одним із 
важливих напрямів у діяльності російських ЗМІ.

Безумовно, привертають увагу й ідеологеми, присвячені цінностям понять «ми» і «наша 
країна». Ось деякі приклади: у нас надто велика країна, уповільнені ритми, пекельне тер-
піння, яке нікому не снилося; те, що ми ще в чомусь попереду всієї планети – це міф, який 
працює на руйнування країни; зараз ми перебуваємо в стадії руйнування, але й це нормально; 
населення Росії виживає, а не живе; збереженням народу влада не займається; Росія вими-
рає; зменшення населення Росії вигідне так званій еліті – усім, хто має доступ до нафтової 
годівниці. Що менше народу в Росії, тим більше дістанеться їм; що ж братам-слов’янам за-
лишається, щоб відбити цю демографічну агресію? – тільки терміново розмножуватися 
самим; якщо відродиться село – будуть і діти; справжні чоловіки – російські богатирі – в Ро-
сії перевелися; розумні люди на Русі, слава Богу, ніколи не переводилися; ми культурні, але 
не цивілізовані; ми «розмили» культуру предків; у нас не вистачає духу поглянути на себе 
у дзеркало; нас спотворила радянська система; колишнє уявлення, що діти «переростуть» 
батьків, об’єднувало, а сьогодні з російської бідності піднімаються одиниці; майнове розша-
рування роз’їдає єдину націю; якісь ми невмілі; ось у мусульман за кордоном… за наркотики – 
страта, а у нас...; споконвіку в крові тих, хто населяє Росію, була і залишається схильність 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



75

Культура і побут російського народу: сучасні дослідження

до крадіжок, корупції, п’яних бешкетів; чому в нас стільки поганого?; у Росії ще дві біди: 
корки та пляшки; у Росії навіть птахи вмирають від перепою; ми переповнені обрáзами не 
тільки на себе, але й на весь світ; чиновники заохочують інородців, а не нас; почуття туги, 
тривоги, відчуття краю прірви; усюди злодії... цілі юрби злодіїв; це просякнута ненавистю 
країна; у Росії, що пухне від нафтодоларів, немає коштів на нові літаки; Росія йде не туди; 
Росія, віддай борги!; так, ми живемо в бруді та лайні, але ось прийде «чорний орден» – фа-
шисти, і  лише тоді ми зрозуміємо, що таке справжній жах; нас навряд чи чекають затишні 
цивільні будні; країни Співдружності економічно залежні від Росії, але про політичні вигоди 
із цього Росія дбає, м’яко кажучи, украй незадовільно; Росія – багата на енергоресурси країна, 
дійсно відіграє роль в енергобезпеці світу; ми посідаємо перше місце у світі в міжнародній 
торгівлі природним газом і друге місце як експортер нафти й нафтопродуктів; ми хочемо, 
щоб нас бачили, чули, любили, принаймні – боялися в кожному куточку світу; усе владна-
ється і повернеться на свої місця; уявлення москвичів про Росію деформовані.

Тут наведено лише незначну частину ідеологем, виділених нами з публікацій газет 
2006 року. Їхні автори – відомі журналісти, актори, режисери, письменники. Картина, м’яко ка-
жучи, неприваблива. Образ «ми» й образ «наша країна», що репрезентовані сучасною столич-
ною пресою, у більшості випадків залишаються негативними. І хоча не можна не помітити, що 
в публікаціях мова йде в цілому про населення країни, проте в авторів висловлювань воно (іноді 
з власної волі, а іноді з чужої) майже завжди асоціюється з російським народом. Преса зображує 
не країну багатьох народів і культур, а країну, де живуть і бездумно керують росіяни. Які націо-
нальні почуття, яка національна гідність можуть формуватися в найчисленнішого народу краї-
ни під впливом подібних ідеологем, що нав’язуються людям (у тому числі й москвичам) у різних 
формах?! Чим у такому разі можна об’єднати жителів Росії в єдину спільноту? – Лише обра́зами, 
лише загальним розчаруванням і протестом проти такої реальності та представлених пресою 
замальовок безвихідного російського життя! Можна заперечити, але ж це реальність, і все, про 
що йдеться в газетах – це необхідний аналіз і конструктивна критика дійсності.

І тут знову постає питання про суспільну роль ЗМІ. Чи мають вони виконувати 
об’єднуючу, у чомусь оптимістичну й позитивно мобілізуючу функцію, а не лише руйнівну? 
Тобто, чи мають ЗМІ у нових пострадянських умовах виконувати певні ідеологічні функції 
чи ні? Насамперед ідеться про виховання у громадян країни патріотизму, громадянської 
позиції, любові до своєї країни, до її історії, готовності відстоювати її цінності й зберігати 
її досягнення. Вважаємо, що зазначеним виданням (і іншим російським ЗМІ) важливо по-
стійно пам’ятати також про позитивний бік багатьох суспільних процесів, потрібно доклас-
ти зусиль, щоб спрямувати частину інформації на формування позитивних уявлень росіян 
про себе і про свою країну, повернути їм упевненість у собі, у своїх силах, у своєму май-
бутньому. Необхідно знаходити певні «опори» для формування громадянської ідентично-
сті та громадянської солідарності. Такими ідеологічними «опорами» можуть бути російська 
державність, символіка, російська історія, російські герої всіх національностей, російські 
досягнення минулого, сьогодення та майбутнього. Потрібні ідеї для згуртування населення 
навколо єдиних загальнодержавних (або регіональних) цілей і задумів, загальних позитив-
них завдань. Пригадаймо цілину, великі будівництва, освоєння космосу та будівництво но-
вої Росії. Потрібні творчі завдання для держави, які могла би підтримати преса.

Про представників інших національностей Росії таких матеріалів у досліджуваних ви-
даннях майже немає. Московський читач не може дізнатися з газет про те, хто і як живе за 
межами його регіону. Про інших жителів країни він може довідатися тільки з розповідей 
родичів та із ситуацій, пов’язаних з московськими мігрантами. Розглянемо це питання.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



76

Російська етнологія

Географія московської міграції
У газетних публікаціях простежується основний склад населення поліетнічної Москви, 

який репрезентують читачам сучасні ЗМІ. Це – росіяни, українці, євреї, татари, білоруси, 
вірмени, азербайджанці, грузини, китайці, в’єтнамці та ін. За термінологією преси, це при-
їжджі з Узбекистану, Таджикистану, України, Грузії, Молдови, Китаю, В’єтнаму. Згадки про 
національний склад населення переплітаються в пресі (як і в масовій свідомості) з повідом-
леннями про нескінченний потік до столиці мігрантів майже з усіх куточків країни й світу.

Як виявлено нами в ході дослідження преси протягом тривалого періоду, тема етніч-
ної мозаїки майже ніколи не залишається в московських ЗМІ без уваги. Вона з’являється 
в різних публікаціях: в інтерв’ю з чиновниками, у розмові з експертами (з політиками,  
з ученими), у листах до газети. Іноді ці дані озвучуються на спеціальних брифінгах і прес-
конференціях. Інколи інформація про етнічну батьківщину при їжджих безпосередньо не 
стосується Москви. Але вона вміщена в московські видання, висвітлює схожу ситуацію в 
інших регіонах країни, доповнює картину інтенсивного пересування «гостей» по Росії й не 
залишається непоміченою також і московським читачем. У публікаціях про національний 
склад приїжджих лунає занепокоєння ідеологів, пов’язане з майже некерованим проце-
сом прибуття мігрантів до Москви й до країни: «У Росії така сама ситуація, як і у Франції. 
Ми виз наємо, що приїжджі з Кавказу, Середньої Азії, В’єтнаму та Китаю є величезною про-
блемою, що викликає сильне роздратування в населення. Їх занадто багато...».

Таким чином, газетні повідомлення, присвячені кількості населення столичного регіону 
(постійного та приїжджого), так само, як і кількості різних етнічних груп сучасних москви-
чів та їх представництва серед міського населення, не можна вважати беззаперечними й 
достовірними. Їх слід охарактеризувати як приблизні, часткові, несистематизовані, інко-
ли неузгоджені, а часом навіть помилкові. І справа тут не лише в недбалості журналістів і 
експертів, у недоліках роботи статистичних та інших органів, що опікуються мігрантами. 
Постає питання: чи повинна преса подавати точну інформацію про національність або віро-
сповідання людей, які проживають у регіоні?

Тут доречно пригадати певне роздвоєння підходів теоретиків ЗМІ, що визначають їхні 
функції й стратегію. У чому полягає основне завдання засобів масової інформації – у прос-
тому поширенні інформації про реальні події й проблеми чи у своєрідному, необхідному 
для комунікатора та його спонсорів, відображенні цих явищ у масовій свідомості? Поки що 
в пресі й у решті ЗМІ трапляються недостовірні відомості щодо кількості й етнічного скла-
ду населення Московського регіону (як і країни в цілому). І ці дані в різних формах (що не  
завжди толерантні і до місцевих, і до при їжджих) поширені в уявленнях росіян. За їхньої до-
помоги ситуація не прояснюється, але зростає тривога населення про нормальне існування, 
майбутнє своїх дітей, своє місто й свою країну (наприклад, за наполегливого впровадження 
до масової свідомості ідеї про те, що в місті стає дедалі більше «їх» і менше «нас»). Поява 
великих і згуртованих груп представників окремих національностей, про що також досить 
часто повідомляє преса, ще більше хвилює населення, яке звикло до свого способу життя 
й не бажає протягом короткого терміну переорієнтовуватися відповідно до іншої культури 
й інших релігій. Утім, якщо немає достовірної інформації про кількість населення та його 
окремих груп, то й управління ними не може бути ефективним.

Етнопрофесійна спеціалізація москвичів
Журналісти, які висвітлюють цю тематику в пресі,  як і впродовж попередніх років, 

розглядають спеціалізацію приїжджих і за національною ознакою (нерідко спираючись 
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на «глухі» джерела), і створючи професійні стереотипи етнічних груп у масовій свідомос-
ті. Наскільки ця група газетних матеріалів щодо етнопрофесійної спеціалізації приїжджих 
(мігрантів) є інформативною, а наскільки – пропагандою? Заглиблюючись у тему, автори 
публікацій нерідко натякають на монополію представників окремих національностей у різ-
них сферах життя міста (у фінансах – євреї, у гральному бізнесі – грузини, у московській 
ринковій торгівлі – азербайджанці і т. ін.). За допомогою ЗМІ населення Москви помічає 
зосередження приїжджих у важливих галузях торгівлі й постачання, а також прибирання 
вулиць, дворів, ремонту доріг та ін. Преса широко ілюструє цю тему.

Факт етнопрофесійної спеціалізації (насправді та згідно з пропагандою), якому особ-
ливу увагу приділяє преса, також спричиняє певне занепокоєння городян. Тривога щодо 
контролю ринків Москви вихідцями з Азербайджану й деяких інших країн, тобто щодо 
моно полізації ринкової торгівлі однією етнічною (або територіальною) групою, озвучуєть-
ся в ЗМІ найчастіше. Очевидно, ця невирішена й хвилююча для багатьох жителів проблема 
(вона існує насправді, але певним чином представлена пресою для масової свідомості) не 
сприяє інтеграції приїжджих конкретних національностей до московської спільноти. Реаль-
но не вирішена, вона розбурхується в пресі, якою б толерантною остання не була.

На жаль, газетні матеріали дійсно можуть формувати не дуже привабливий образ пред-
ставників різних національностей, що проживають у Москві. Ці люди, хоч і роблять корисну 
для міста роботу, але, з одного боку, справляють враження покірних, знедолених і беззахис-
них, викликаючи не так співчуття, як байдужість, а з другого боку, вони стають причиною 
обурення й протестів унаслідок неадекватної поведінки щодо москвичів, місцевих законів 
і звичаїв. Так само через цю інформацію до масової свідомості жителів регіону передається 
не лише ідея вигоди для міста присутності мігрантів, але й занепокоєння москвичів щодо 
стосунків з «новомігрантами», щодо майбутнього їхнього міста.

Висвітлення проблем поліетнічної Москви й Росії
Дослідження фіксують, що московські видання, безумовно, конструюють у масовій сві-

домості такий образ: «Ми [росіяни. – Ред.] – поліетнічна спільнота». Більшість матеріалів 
про поліетнічність Москви й Росії поділяються неначе на дві протилежні групи. Одна група 
авторів публікацій (ідеологів) займає таку позицію: Москва поліетнічне місто, таким воно 
і має залишатися. Мігранти нам необхідні, тому ми повинні їх приймати й уживатися з 
ними. Інша група газетних авторів висловлює думку, що Москва – це місто російської куль-
тури, хоча в ньому дійсно жили й живуть люди різних національностей і релігій. Це місто – 
історично російське, багатовікова столиця Росії, і воно має залишатися таким, у якому 
домінує російська культура, де зберігається утверджений століттями, хоча й модернізо-
ваний, спосіб життя, де має розумно здійснюватися демографічна політика й де можна 
обійтися без такого величезного й некерованого потоку мігрантів, до того ж нелегальних. 
Висвітлюються в пресі також і проміжні позиції, і мінливі «позиції маятника», у яких самі 
автори не можуть запропонувати чітких виходів і не знають, як орієнтувати читачів.

Визнання у ЗМІ факту, що «Ми – москвичі – це насамперед росіяни», і рідкісне виокрем-
лення його в московській пресі – один із заспокійливих чинників для кількісно домінуючої 
в місті етнічної групи. Одна з важливих ідей, яка, на наш погляд, справедливо наведена 
столичними газетами від імені росіян і всіх москвичів, полягає в тому, що корінні жителі не 
повинні страждати від прибування до їхньої країни й до їхніх міст приїжджих з усього світу. 

Водночас аналіз газетної інформації засвідчив, що в пресі існує (хоча й украй рідко 
трап ляється, не всіма прийнята поки що) ідея невідворотності та необхідності зростання 
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поліетнічності в місті. Її автори впроваджують до масової свідомості думку, що всі жите-
лі міста будь-якої національності мають звикати до мирного співіснування представників 
різних етнічних груп у московському й російському просторі. Цю думку, поки що дуже не-
сміливо, доносять до масової свідомо сті не лише деякі журналісти, але і вчені, які спеціаль-
но осмислюють процеси міграції, проблеми розв’язання конфліктів у поліетнічних спільно-
тах – проб леми психології міжетнічних відносин.

Чому «ми» ображаємося на «них»?
Дослідження зафіксували озвучені в ЗМІ конкретні обрáзи москвичів: на етнічні мігра-

ційні спільноти, на владу, яка не вирішує проблеми кардинально, на самі ЗМІ, які можуть 
не лише об’єднувати людей, але й роз’єднувати їх, розвиваючи невдоволення (і навіть ба-
жання помсти) в одних і страх та бажання захиститися – в інших. Обрáзи, які регулярно 
озвучуються ЗМІ, стають ще одним з видів стресу й засобом для маніпулювання людьми. 
У частини невпевнених у собі й у своєму становищі москвичів і росіян, що перебувають у 
стані постійної обрáзи, відбувається певне зниження самооцінки, спостерігаються спроби 
самоствердитися за рахунок «кривдника» – мігранта, вказати на мігранта як на ворога, як 
на причину своєї неспроможності, уразливості. Серед конкретних докорів москвичів на адресу 
приїжджих – страх перед непрофесіоналами-мігрантами, заразні хвороби, конкуренція 
на ринку праці, перенаселення в столиці, наступ чужої культури, а часом – витіснення 
корінних москвичів приїжджими. Обрáзи пов’язані також із тим, що на «них» несправед-
ливо витрачаються «наші» гроші, і обрáзи на «нашу [російську. – Ред.] владу», яка не має 
реальної можливості регулювати ситуацію, що склалася. Утім, існує також протест проти 
активного, але абсолютно неприйнятного для приймаючої спільноти явища – участі при-
їжджих у кримінальному житті столичного регіону. 

Важливе місце в московських газетах, нерідко на перших сторінках, займає інформація 
про кримінальні дії поліетнічного населення: рекет, проституцію, наркоторгівлю, розбої, 
крадіжки, шахрайство. Усе це, іноді в подробицях, розголошується доброчесним москви-
чам, які привітно приймають «гостей» з різних куточків країни й світу. І позитивної динамі-
ки, порівняно з попередніми роками, тут не помічено. Найінтенсивніше ця інформація пові-
домляється «Московским комсомольцем», особливо в рубриці «Срочно в номер» (зазвичай 
без авторського підпису), і «Московской правдой». «Аргументы и факты» вміщують її не так 
часто, до того ж переважно узагальнено.

Досить часто зазначена в подібних публікаціях етнічна або регіональна ознака пер-
сонажів, яка, на думку авторів, напевно, і є однією з головних характеристик злочинців та 
найпривабливішою в інформації про них. Ось деякі лексеми з публікацій про кримінал у 
Москві: кавказці (термін, який нині трапляється найчастіше), горці / хлопці кавказької зов-
нішності / приїжджі з Грузії / чеченці та інгуші / азербайджанці / таджики й інші середньо-
азійські народності / вихідці з Кавказу / араби / представники колишніх південних республік / 
циганки – цинічні злодійки, шахрайки-аферистки, ошуканки / буйний і схиблений китаєць / 
іноземні сутенери / виходець з Вірменії / вихідці з Дагестану – зловмисники, гангстери, зграя 
здирників /  лиходії-кавказці, здирники, бандити / брати-узбеки / азійці / вірмени / зарослі 
щетиною кавказці / циганський табір / чеченці, в’єтнамці / китайський акцент / громадя-
ни Грузії / гості з півдня та ін. Окрім цього, у публікаціях про кримінальне життя Москви 
трапляються й такі вислови: етнічні злочинні угруповання / злодії в законі – в основному ви-
хідці з Грузії / китайські і в’єтнамські злочинні угруповання / гангстерська війна між етніч-
ними злочинними угрупованнями та ін.
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Зазвичай автори публікацій подають інформацію про конкретні злочини, але іноді, 
значно рідше, ніж упродовж минулих років, наводяться й узагальнюючі негативні стерео-
типи – про «них», про всіх. Статистичні матеріали про кримінальні дії приїжджих, що їх 
представлено в пресі, безсистемні, часом приблизні й навіть суперечливі. Джерела таких 
тверджень – спостереження й експертні оцінки правоохоронних органів. Недостовірні циф-
ри, поширювані серед масової свідомості, також як і серед представників правоохоронних 
структур, навряд чи допоможуть поліпшити етнокримінальну ситуацію в місті, а зашкодити 
образу окремих етнічних спільнот, які влаштувалися в Москві, можуть.

Усі матеріали про кримінальну ситуацію в столиці, звичайно, не поліпшують її репутації 
в масовій свідомості. Але ще неприйнятнішим цей образ постає перед москвичами й законо-
слухняними гостями, коли вони бачать у пресі численні лексичні зв’я́зки на кшталт «Москва – і 
кримінал». Злочинність у сучасній Москві, що має певне етнічне забарвлення, зображується 
ЗМІ особливо насичено саме в публікаціях про побутове життя. Одна з них – ринкова торгівля. 
Злочинність, корупція, численні інші правопорушення супроводжують, за даними преси, цю 
сферу московського життя, турбуючи суспільну свідомість і розбурхуючи москвичів.

Небезпека неонацизму й шовінізму. Скінхеди й тероризм
Небезпека націонал-екстремістських виступів – також одна із загроз, яка озвучується в 

пресі. Зазначимо, що міські газети ознайомлюють москвичів з історією ксенофобії в росій-
ській столиці, повідомляючи, що й упродовж минулих століть, у переважно російській Москві 
були зафіксовані незначні події, які не переросли в серйозні конфлікти на міжетнічному ґрун-
ті. Ідея про миролюбність і гостинність москвичів, як і росіян загалом, увесь час існує в пресі. 

Проте низку публікацій про різні прояви неонацизму, шовінізму, фашизму, не можна не 
відзначити. особливо це помітно в яскравих заголовках, у яких часто трапляються оригіналь-
ні елементи тексту: Скінхеди полюють на кавказців / Скінхеди вибрали жертву / Самі собі 
терористи / Гітлер бере Москву? / Гострий багатокутник ненависті / Наци підняли хайль / 
РЕЙХнуті / Смерть оптом і вроздріб / Бомбісти хімічать в Інтернеті / Організація об’єднаних 
наці / Морг тут недоречний / Погромна вдячність владі / Хто відповість за базар? / Рани різ-
них народів / Чикаго з кавказьким акцентом / Кавказ міг підірвати Москву / Московська влада 
співчуває / Конфлікт / Теракт / Чеченські бойовики чи наші бандити? / Страшно!

Як і в інших публікаціях, тут наявна гра слів, часом навіть певна журналістська завзя-
тість і саркастичність. Але навіть у цих заголовках важко не помітити болю, гіркоти й зане-
покоєння людей станом, що склався в сучасній московській і російській спільноті. 

Дії влади та регулювання міграційних процесів
Дослідження зафіксували досить велику групу публікацій, у яких столична преса висвіт-

лює позицію місцевої влади щодо складної ситуації з міграцією. Газети повідомляють, що 
московська влада, маючи небагато важелів для зміни ситуації, таки намагається по-своєму 
впливати на неї. Хоча, як повідомляє міська преса, вона не може майже нічого зробити. 
З одного боку, заважають федеральні закони, а з другого, – не все вдається. Це засвідчують 
і опубліковані листи читачів, які викликають обурення в людей через несправедливість і  
незграбність у розв’язуванні складних проблем.

У ході досліджень було виявлено значну кількість публікацій, де вміщено поради й пропози-
ції їх авторів щодо міграційної політики. Такі поради траплялися в пресі й упродовж попередніх 
років, але в значно меншому обсязі: до будь-яких незнайомців, у тому числі й приїжджих, потріб-
но ставитися з підвищеною обережністю; як мігранти, так і москвичі змушені адаптуватися 
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до об’єктивних культурних відмінностей; треба прислухатися до думки корінного населення, яке 
здебільшого не любить мігрантів і має на те підстави; треба, щоб приїжджі влаштовували своє 
життя, погодившись зі звичаями та правилами, що склалися в нас; приїжджі мають адекватно 
поводитися з нами, жителями Москви; єдиним розумним шляхом має стати недопущення ком-
пактного проживання мігрантів (законо слухняним мігрантам, а є й такі, від цього буде тільки 
краще); приїжджих правопорушників за їхні численні злочини треба карати, як і вимагає закон. 

Слід відзначити зростання громадянської свідомості москвичів (журналістів, експер-
тів, читачів) щодо організації життя свого міста, прагнення зробити його по-справжньому 
миро любним і спокійним.

У цілому, відзначаючи безліч позитивних напрямів у діяльності московської преси, слід 
підкреслити, що ЗМІ висвітлюють і багато злободенних проблем щодо організації життя 
величезного поліетнічного мегаполіса. Для створення атмосфери миру й злагоди в місті не-
обхідно (також і за допомогою ЗМІ) аргументувати переваги спільного життя різних груп 
людей. Важливо також створювати необхідні умови, щоб це стало реальністю.

Примітки
1 Наприклад, за даними Федеральної агенції з друку і масових комунікацій, прибутки від розмі-

щення реклами лише в друкованих ЗМІ становили в 2003 році 206 млн доларів, а в 2004 – уже 270 млн. 
Прибутки від реклами в журналах зросли впродовж цього самого періоду від 361 млн до 480 млн дола-
рів (див.: Данные ГИПП по доходам от размещения рекламы в печатных СМИ [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: www.farmc.ru).

2 Результати цієї роботи докладно представлено в нашій новій книзі: Малькова В. К. Полиэтничная 
Москва в начале нового тысячелетия: Как видит и показывает ее столичная пресса. – М., 2007. Це своє-
рідне продовження наших досліджень про Москву (див.: Малькова В. К. Москва – многокультурный 
мегаполис. – М., 2004; ін.).

3 Ці та інші елементи тексту було докладно розглянуто та описано в наших попередніх працях. (див.: 
Малькова В. К. Методы диагностики этнической толерантности в СМИ (на примере российс кой прессы) // Ди-
агностика толерантности в средствах массовой информации / ред. В. К. Малькова – М., 2002; Малькова В. К., 
Тишков В. А. Этничность и толерантность в средствах массовой информации. – М., 2002; ін.).

ТЕТЯНА  ЛИСТОВА

ДЕЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНИХ РЕЛІГІЙНО-ГРОМАДСЬКИХ СВЯТ  
(за матеріалами російсько-українсько-білоруського прикордоння) *

В статье рассматриваются современные общественные праздники (главным образом Дни города) на 
русско-украинско-белорусском пограничье, включение  в них религиозных (православных) компонентов 
и взаимодействие светского и церковного. Подаются некоторые сведения очевидцев праздников с оцен-
кой подобного симбиоза.

* Дослідження здійснено за підтримки Російського гуманітарного наукового фонду (грант № 09–
01–00251 а).
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The article contains the facts about the modern public holidays (mainly the City Days) that are celebrated on 
the Russian–Ukrainian–Byelorussian borderland, and inclusion of the religious (Orthodox) components into 
them, about the interrelations between the secular and the church. Some observations of the holiday eye-
witnesses are given as well as their valuing of such symbiosis.

Календар церковних свят, що формується протягом століть, незмінно зберігаючи свят-
кування днів, важливих для християнської віри, у цілому не є чимось застиглим. Свята були 
призначені для пошанування вищих небесних сил. Ці дні мали розкривати віруючим події 
церковної історії, прославляти подвиги святих подвижників і мучеників за віру, а також учи-
телів церкви, які розробляли догматичні положення цілісної системи віровчення, зокрема 
складні символічні таїнства, обряди та звичаї.

Однак історична трансформація стосувалася й церковного календаря. Збільшува-
лася кількість пам’ятних для церкви днів, чудесних явлень, віднайдення ікон, а також 
прославлень православних святих. Відповідно з’являлися нові свята, а інші, навпаки, 
зникали чи відходили на периферію святкового календаря. Проте трансформація, як за-
свідчує історія, була пов’язана зі змінами не лише в релігійному, але й у соціальному та 
політичному житті суспільства. Хоча цей факт міг діяти опосередковано і виявляв себе 
тільки за розгляду всієї системи суспільних взаємовідносин кожного історичного періо-
ду. У дореволюційній Росії, де церква не була відділена від держави, кожне церковне свя-
то мало водночас громадське значення, а державні заходи й урочистості супроводжува-
лися церковним освяченням. Політичний підтекст церковних заходів був зумовлений 
доктриною невіддільності держави та її правителів від підданих, для яких православ’я 
було органічною основою розуміння світобудови, зокрема й державного устрою, його 
принципів підпорядкованості.

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. стає очевидним послаблення, а потім і поступове 
руйнування єдності влади й народу. У цей період уже відкрито проголошується необхідність 
посилення політичного звучання всіх церковно-релігійних заходів, побудованих передусім 
на традиційній для православ’я сакралізації монархічної влади, посилення авторитету ім-
ператора. Будь-який визначний релігійний захід осмислювався з погляду його політичного 
звучання. Такими були, наприклад, урочистості з нагоди відкриття мощей Серафима Са-
ровського, відзначені всенародно в 1903 році. «Черниговские губернские ведомости» (пере-
друк з «Московских новостей») інформували населення, що завдяки «присутності царя і 
його родини... дні великого духовного торжества стали в Сарові й днями великої політичної 
урочистості» 1. Молебні з цієї нагоди були відправлені в усіх церквах Росії, зокрема в біло-
руських і українських. 

Події 1917 року, нова політика щодо церкви остаточно зруйнували симбіоз церкви, 
суспільства й держави, що складався впродовж століть. Утім, незважаючи на войовничу 
атеїстичну позицію нової влади, певні традиції церковних свят зберігалися не лише на 
особистому рівні, але й на громадському (переважно в селах). Легалізація на початку 
1990-х років релігійного життя, активізація церкви, бажання наших сучасників повер-
нутися до своїх релігійних традицій, що сприймаються нерідко як етнічні, лояльна й на-
віть протекціоністська політика держави щодо церкви й церковного життя сприяли від-
родженню церковної святкової культури, яка так само взаємодіє з громадським життям 
у цілому. Розглянемо деякі варіанти співвідношення церковних і світських елементів у 
сучасних святах.
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На початку 1990-х років склалася ситуація, коли головні церковні свята почали одно-
часно відзначати як у храмах, так і в позацерковному просторі міст і сіл завдяки діяльності 
працівників культури. Сфор мувалися певні норми взаємовідносин між церквою і світською 
владою, зокрема, при організації різноманітних святкових заходів. Так, у цей час у підмос-
ковному м. Ступино святкування Пасхи влаштовували (крім церковної служби) і на цент-
ральній площі, застосовуючи елементи богослужіння й привітання громадян. Бажання ви-
нести церковну службу поза межі храму, надати святові загально міського характеру можна 
пояснити специфікою настроїв у той період. Це була ніби демонстрація отриманої свободи 
думок і переконань, свободи від єдиної ідеолого-політичної доктрини, що постійно пригні-
чувала думки й поведінку. Одним з найяскравіших проявів отриманої свободи було спільне 
влаштування заборонених раніше традиційних церковних свят, які колись таємно святку-
вали в родинному колі. Не можна сказати, що цей варіант святкування Пасхи вдався. Це 
свято, так глибоко наповнене сакральним змістом, настільки тісно пов’язане з церковним 
бого служінням, що будь-яка спроба надати йому більш громадського характеру може тіль-
ки нанести шкоди й не матиме підтримки церкви. Експеримент більше не повторювали, 
хоча в місті на Пасху відчувається дух свята, що виявляється у влаштуванні святкових за-
ходів, у настроях громадян, що характерно для всього православного простору Росії й при-
леглих східнослов’янських країн.

Не вдалися й спроби повністю поєднати різдвяні й новорічні дитячі ялинки, оскіль-
ки переважна частина зимових канікул припадає на піст. Другою причиною є усталена в 
радянські часи традиція організації дитячих свят з неодмінними Дідом Морозом і Снігу-
ронькою, тобто персонажами, що не належать до православної картини різдвяних уро-
чистостей.

Польові матеріали засвідчують, що на початку 1990-х років стало очевидним прагнен-
ня залучити церкву до освячення громадських свят і особливо важливих заходів, зокрема 
й тих календарних свят, проведенням яких у радянські часи опікувалися відділи культури. 
До того ж при влаштуванні таких святкувань організатори цілком коректно враховува-
ли ступінь православної канонічності свята й доречність освячення його церквою. Так, 
на думку працівників культури м. Розсоша Воронезької області (майже половина жите-
лів району – українці), «позиція держави – від церкви окремо, але повернулися обличчям 
до церкви. Населення, молодь також стали більше відвідувати церкву. І адміністрація за-
прошує на свої заходи настоятелів церкви – на День Перемоги демонстрація, люди охо-
че ходять, потім збираються біля братської могили. Проповіді там не читають, але пред-
ставники церкви обов’язково присутні, а панахиду в церкві перед тим служать. У нас уже 
десять років  Різдвяні зустрічі проводяться за прикладом концертів Пугачової. Там і коляд-
ки українською мовою. І обов’язково запрошуємо священиків. Вони приходять, вітають. 
Масляну ми святкуємо обов’язково, однак священиків не запрошуємо. Вважається, що це 
язичницьке свято» (2001).

Характерною особливістю сучасної святкової культури можна вважати і включення 
церковного компонента у свята власне світські, такі, що не існували до революції в тради-
ційному календарі. Наприклад, у м. Розсоші, за висловлюванням директора Будинку куль-
тури, «у День людей похилого віку і служби правлять у церкві» (2001).

Ми проаналізуємо характер деяких міських свят, які включають водночас світські й цер-
ковні заходи, звертаючи увагу на відповідність їх змістові, символіці й завданням право-
славної культури минулого і ставлення до них жителів. А також розглянемо включені у свят-
кові дійства матеріальні компоненти.
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У м. Новозибкові Брянської області (колишня Чернігівська губернія) стало вже традиці-
єю до кожного Дня міста не тільки прибирати вулиці й двори, але й розчищати зруйновані 
будівлі з метою подальшого спорудження будівель громадського призначення, зокрема ре-
лігійного характеру (ідеться про об’єкти, що виражають ідеї православної віри). За задумом 
керівників міста, ці споруди мають не лише відповідати духовним запитам жителів, але й 
«охороняти» місто. 

У зв’язку із цим постає питання, наскільки ми можемо вважати їх традиційними для 
російської релігійної культури? Безумовно, традиційною є практика освячення й охоро-
ни території шляхом встановлення хрестів на межі поселень або в місцях, що вважають-
ся небезпечними, хоча в різних регіонах православного світу вона мала різне поширен-
ня. Цю традицію активно почали відроджувати в пострадянський час. Згідно з даними 
опитувань населення, її ніяк не можна вважати даниною моді на релігію чи тільки на-
слідком бажання відродити свої народно-релігійні звичаї. Релігійність ніколи не зникала 
з життя народу, хоча у зв’язку з необхідністю приймала різноманітні нецерковні форми. 
Атеїстичне виховання не викорінило потреби в покровительстві вищих сил. Трагічні для 
багатьох зміни 1990-х років, що торкнулися не лише окремих осіб, але й цілих поселень 
(закриття виробництв, безробіття, руйнація сільськогосподарської системи), виклика-
ли почуття беззахисності й навіть приреченості, спричинені якоюсь немилосердною, 
майже містичною вищою силою, і відповідно прагнення захистити себе від зла.

Традиційно захисниками кожної місцевості вважалися патрональні зображення Хрис-
та, святих і Богородиці, що ставали центральними об’єктами народно-церковних святку-
вань. Їм присвячували хресні ходи, загальноміські молебні й заходи світського характеру, 
які можна вважати прототипом сучасного дня міста/села, що дедалі частіше наповнюється 
елементами народно-церковних свят. 

Щодо цього вельми цікавим було проведення в Новозибкові Дня міста у вересні 
2008 року, центральною подією якого стало відкриття скульптурного зображення Пре-
святої Богородиці. І тут ми не можемо оминути проблеми змін і нових віянь у сучасному 
церковно-релігійному мистецтві. Традиційно божественний світ поставав перед право-
славною людиною в іконописних ликах, що передавали його вищу духовну красу. Розви-
ток церковного мистецтва йшов шляхом дедалі більшої реалістичності зображень, збері-
гаючи, утім, прагнення до передачі саме духовності божественних ликів. Це мистецтво 
формувало уявлення віруючих про небесні персонажі. При цьому еталонами іконопис-
них ликів залишалися зображення на стародавніх, найбільш пошанованих іконах. Насам-
перед це стосувалося богородичних ікон. Зауважимо, що в сучасному художньому світі 
православ’я простежуємо дві тенденції, які стосуються передусім зображення Богородиці. 
Перша – повернення до стародавніх канонів, що явно відображує пошуки іншої духовності 
і мирянами, і священнослужителями. І зовсім протилежна тенденція – зображення Бого-
родиці не лише в гранично реалістичній манері, але й надання їй вигляду гарненької мо-
лодої жінки, яка не має нічого спільного з високою духовністю давньоруського іконопису. 
Ця тенденція поширюється, найімовірніше, від церкви, яка заповнила подібними образа-
ми і храми, й іконописні крамниці.

Водночас очевиднішими є жанрові інновації в релігійному мистецтві. Ідеться про зо-
браження персонажів небесного світу, зокрема й Пресвятої Богородиці, у формах монумен-
тальної скульптури, що нині досить популярні. Як відомо, скульптура в православ’ї викли-
кала негативну оцінку церкви, у 1722 році її було заборонено указом Петра І. Проте реально 
скульптурні форми існували – це й зображення Христа в церквах («Христос у кайданах»), і 
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знаменита пермська скульптура, і різьблені скульптури, переважно зображення Параскеви 
П’ятниці, Миколая Чудотворця, які можна було побачити в церквах і каплицях. Але скульп-
тура ніколи не поширювалася за межами церковного простору (за винятком молебнів) і 
не мала монументальних форм, яким притаманна зовсім інша символіко-змістова функція, 
ніж іконописним, звичним для православної традиції ликам. Призначення пам’ятників – 
вшановувати пам’ять людей та історичні події. Ця функція цілком доречна при зображенні 
святих, що пов’язані з історією християнства (наприклад, пам’ятник Кирилу й Мефодію). 
Однак зображення персонажів божественного світу в монументальному скульп турному ви-
гляді навряд чи відповідає православній концепції непізнанності вищого світу, долучення 
до якого відбувається на рівні почуттів і відчуттів.

Тому, хто приїжджає на вокзал м. Новозибкова впадає в око цікава скульптура – «Добрий 
ангел світу». Вибраний для зображення персонаж, безумовно, має імпонувати сучасним релі-
гійним настроям. У те, що ангел-охоронець існує, вірять (або хочуть вірити) навіть не надто 
релігійні люди. Певно, потреба в особистому захисті в сучасних людей не менша, якщо не 
більша, ніж у їхніх віруючих предків, яких оточував цілий сонм святих захисників. Польові до-
слідження засвідчують, що народні молитви до ангела-охоронця – один з найрозповсюджені-
ших жанрів релігійної поезії сьогодення. Щоправда, деякі питання викликає форма новозиб-
ківського ангела: він має щось спільне зі знаменитим зображенням богині Ніки, його подоба 
дещо незвична. У людей з досить високими рівнем загальної культури й ступенем релігійнос-
ті викликає критичні відгуки естетика скульптури й невідповідність її духові православно-
го мистецтва. За висловлюванням однієї з мешканок, «він схожий не на ангела, а як раніше 
були – дівчина з веслом, з квітами. Крила в нього ростуть з попереку, тобто незрозуміло, як він 
літає». Очевидно, сам факт оцінки персонажа нематеріального світу з огляду на анатомічні 
пропорції свідчить про те, що скульптура не сприймається як символічне зображення духов-
ного світу. Проте в цілому ставлення до скульптури позитивне. Вона вже вписалася в міський 
пейзаж і в місцевих мешканців не викликає ніяких нарікань.

Відкриття пам’ятника Богородиці спричинило дещо суперечливі почуття в жителів міста 
при досить доброзичливому ставленні до активного введення православного компонента у 
святкування. Сюжет скульптури пов’язаний з історією виникнення Новозибкова, появою тут 
перших поселенців – старообрядців, чия культура визначила певною мірою культурне облич-
чя міста. За легендою, заснування міста почалося з віднайдення ікони Божої Матері Одигітрії, 
що стала згодом патрональною іконою міста, яку однаково вшановували всі послідовники 
православ’я в Новозибківському краї. Богородицю зображено у вигляді жінки, що тримає іко-
ну. Наведемо деякі відгуки місцевих жителів про те, які почуття викликає в них і скульптура, і 
пов’язане з нею святкування. Дехто вважає, що зображенню бракує реалістичності, зокрема, 
якщо вже Богородицю вирішили зобразити в незвичному (неканонічному) вигляді, зробити 
це слід було б за аналогією зі скульптурою радянських часів. «Ну, пам’ятник, ну нехай... А об-
раз треба було б не такий робити, оздоблювати його інакше, а то так... зліпили все докупи. 
Ну,... хоча б образ Богородиці зробили. (Зрозуміло, що це Богородиця?) Ну,... жінка стоїть і 
тримає щось там таке... Ось у нас біля церкви стоїть Мати-Батьківщина, так воно ж видно, що 
вона Мати Батьківщини. Ось Драгунський – це теж наш, погруддя його, був танкіст».

Дехто сприймає сам пам’ятник ніби поза релігією. Так, одна з жительок міста на запи-
тання про те, які в неї особисті відчуття від свята, відповіла: «Ні, з релігією це не пов’язано. 
Це просто наш мер хоче зробити місто гарним, чистим». Мешканці схвально ставляться до 
своїх об’єктів, що покликані прикрасити місто й наповнити його простір певним змістом. 
«Усюди замість звалищ, боліт зробив [міський голова. – Т. Л.] скверики, усе розчистив. 
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Ось пам’ятник Доброму ангелу, стела, монумент – камінь пам’ятний, оскільки тут кордон 
трьох республік. І скверик зробив. Усім подобається, і мені також». Інші не сумніваються 
в релігійному характерові відкритого пам’ятника, але не тому, що самі сприймають його 
так. В їхньому розумінні релігійний зміст пам’ятника зумовлений участю церкви. 

– Як сприймаєте відкриття пам’ятника?
– Як віднайдення ікони Божої Матері [тобто так, як названо композицію в місцевих за-

собах масової інформації. – Т. Л.]. Я вважаю, що оскільки пам’ятник освятив батюшка, то це 
з якоюсь божественною метою, з вірою. Це означає, що пам’ятник зведено для того, щоб 
люди до віри поверталися.

Багато хто розглядає і захід, і скульптуру в контексті зміцнення релігійного захисту міс-
та, його поступової одухотвореності, долучення жителів до божественного світу. Їхня реак-
ція на те, що відбувається, на сприйняття святкових дійств – це реакція людей, якщо ще й 
не зовсім віруючих, то готових повірити, таких, що мають почуття, адекватні звичайним 
почуттям віруючих, які беруть участь у богослужіннях.

– Ставлять, отже, для того, щоб люди до віри поверталися... Ось у місті, де не поїдеш, 
стоїть хрест. При в’їзді – хрест великий.

– Що це означає?
– Можливо, що це Божа допомога, може, Бог місту й помагає. Ми не знаємо, але є розум 

вищий за нас. Я особисто так думаю, бачити нам не дано, але таке є. Чому ось у церкві по-
будеш, і таке умиротворення? Учора до мене приходить моя сваха й каже: «Я ходила на від-
криття пам’ятника (там у неї онуки виступали), і ми додому прийшли всі такі умиротворені. 
Спокійно поїли, відпочили і кожен пішов у своїх справах».

Повернемося до самої організації свята. Специфіка головного дійства, що мала на меті про-
славити Богородицю і пошанувати старообрядців, зробила природним відведення основної 
ролі церкві. Однак у цілому все, що відбувалося, дивувало неочікуваною навіть для сучасних 
святкувань, позбавлених виразної ідеологічної суті, еклектикою. Після урочистої промови місь-
кого голови, у якій він нагадав про заслуги старообрядців у минулому, підкресливши, що й нині 
місто залишається духовним центром старообрядництва, голов ну роль було відведено священно-
служителям і хору Древлєправославної церкви. Відкриттю пам’ятника передував різноманіт-
ний за символікою яскравий театралізований вступ. У ньому були персонажі, які, певно, мали б 
символізувати єдність духовного й світського життя міста. Почалося шоу з виходу ангела – хлоп-
чика в білих шатах із крильцями. Потім вийшли дівчата в золотих кокошниках, що втілювали, 
мабуть, водночас і російський колорит (одяг не брянської, а якоїсь загальноросійської традиції), 
і золоті бані православних храмів. Водночас з’явилися підлітки в стилізованому російському 
вбранні, які виконували дійство, що нагадувало язичницьке поклоніння сонцю. Після відкрит-
тя пам’ятника біля підніжжя Богородиці почався концерт бальних танців. На початку Дня міста 
відбувалися звичні для цього свята масові демонстрації жителів.

Аналогічні тенденції в сучасних святкуваннях і в монументальному оформленні міст 
можна спостерігати і в Україні. Так, на центральній площі м. Городні Чернігівської області 
височіють скульптури, що демонструють ідеологію різних епох: традиційний для радянських 
часів пам’ятник Леніну і скульптура «Покров Богородиці». Вибір богородичного сюжету зо-
всім не випадковий: Покров Богородиці – ікону й однойменне свято – вважають покровите-
лями козацтва, про що тепер багато пишуть і в церковних, і в світських виданнях. Городня 
була центром козацької сотні, тому пам’ятник поставлено і як данину минулим захисникам, 
і як символ козацтва, що відроджується, і, можливо, українському відродженню загалом. За 
композицією пам’ятник (якщо так можна назвати скульптурний образ Богородиці) нагадує 
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аналогічне зображення в Новозибкові, хоча є більш наближеним до православної традиції. 
Скульптуру Богородиці розміщено ніби в обрамленні стилізованої каплиці, оточеної ангела-
ми. Як і в Новозибкові, відкриття композиції було приурочене до Дня міста, і можна сказати, 
що церковна лінія домінувала у святкуванні. Нині це свято відзначають у дні визволення міста 
від фашистів – 22–24 вересня, при цьому обов’язково правлять молебень біля каплички з Бого-
родицею. За традицією, молодята дедалі частіше кладуть квіти до Богородиці.

Поєднання світського й церковного елементів у сучасних святах може мати різноманіт-
ні форми й різний ступінь значимості кожної з діючих сторін. Особливістю останнього часу 
можна вважати повернення в деяких містах і селах до традиційних днів загальноміських чи 
загальносільських святкувань, закріплених раніше у вигляді храмових. Як засвідчують по-
льові матеріали, місцеве населення добре сприймає таке наближення до церковної традиції. 
Скажімо, цікавим є День міста, який ми мали можливість спостерігати в м. Вязьмі Смолен-
ської області в 2009 році. Характерністю святкової культури цього міста є прийняте місцевою 
владою у 2002 році приурочення Дня міста до свята Трійці, якій присвячено соборний храм 
у Вязьмі. До  революції храмове свято Трійці було патрональним святом міста, і святкування 
його відзначалося як хресним ходом, так і масовими гуляннями. Отже, місцева влада мала на 
меті не лише узаконити День міста, але й надати храмовому святові статусу загальномісько-
го, створити щось на кшталт дня міських іменин. Щоправда, порушений свого часу традицій-
ний порядок храмових свят відновити так швидко неможливо. Не слід забувати, що й світська 
влада певною мірою обмежена тим, що законодавчо церкву відділено від держави. 

День міста у Вязьмі, це ж і свято Трійці, збігся із 770-річним ювілеєм міста. Тим паче, 
що це було перше святкування, відколи Вязьма отримала статус міста воїнської слави. Тому 
було вирішено влаштувати святкування з великим розмахом, незважаючи на кризу. За за-
думом його розпорядників, хресний хід від Троїцького собору й громадська демонстрація 
мали злитися в єдиний потік на центральній площі. У той час як по вулиці, що спускається 
до площі, прямувала організована в характерній для сьогодення манері колона (запроше-
ні з Москви військовий оркестр і мотоциклісти, ветерани з червоними прапорами, діти, 
жителі в театралізованих костюмах – тут були і витязі, і дівчата в народному вбранні), біля 
Троїцького собору, що розташований на тій самій вулиці, почався хресний хід. На цьому ак-
тивна участь церкви й закінчилася, хоча церковний компонент проявлявся і в присутності 
служителів церкви на чолі зі смоленським єпископом Феофілактом, і в церковних дзвонах, 
розташованих на сцені. З погляду злиття церковного і світського свят, а також з погляду ін-
тегрованості сучасного суспільства варте уваги звернення міського голови: зі святом він 
привітав усіх вязьмичів і всіх православних віруючих міста. Не можна сказати, що такий 
розподіл відбився якось на реальній картині урочистостей, найімовірніше, це було бажання 
зробити акцент на об’єнанні громадського свята й православного. 

Оскільки наше дослідження передбачало порівняння святкової церковно-громадської 
культури Росії й сусідніх східнослов’янських країн, відзначимо, що подібне звертання цілком 
могло б прозвучати в Україні (принаймні, у східних областях), хоча, виходячи зі специфіки 
сучасної української ідеології, спрямованої на згуртування українського суспільства, там не 
схильні розділяти його й виокремлювати контингент віруючих. У Білорусії, при наявності 
двох провідних християнських конфесій – православ’я й католицтва, подібне звернення на 
загальноміському святі могло б виглядати не зовсім коректно.

Додамо, що нероздільність церковного і світського компонентів свята було підкреслено 
й іншими масовими заходами, наприклад рок-концертом (з патріотичним ухилом), влаш-
тованим біля стін Троїцького собору.
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Підсумовуючи, можна зауважити, що еклектика сучасних заходів – це відображення 
реального життя нинішнього суспільства, зокрема його ідеологічної розмаїтості. Водночас 
існування такої розмаїтості – це свідчення плюралізму думок, визнання не тільки правомір-
ності існування людей із протилежними поглядами, але й відсутності альтернативності у 
власних установках, коли людині однаковою мірою імпонує й церковне святкування, і лики 
святих, і червоні прапори ветеранів, і дівчатка-барабанщиці, запозичені з масових шоу за-
хідних свят. До того ж такі заходи привчають до сприйняття сучасного світу, толерантності 
в поглядах і поведінці, сприяють діалогові культур.

Примітки
1  Черниговские губернские ведомости. – 1903. – 29 июля.

ОЛЬГА БРУСІНА

ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНОВИЩА 
СЕРЕДНЬОАЗІЙСЬКИХ МІГРАНТІВ У РОСІЇ ТА АБХАЗІЇ *

В статье сравнивается положение мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Киргизстана в Абхазии и 
России. В частности, в то время, как в Абхазии эти мигранты чувствуют себя в основном хорошо, то в 
России, где им пришлось работать ранее, они подвергались притеснениям со стороны чиновников, 
правоохранительных органов и националистов. Среднеазиатские мигранты,  занятые в Абхазии преиму-
щественно в сфере услуг, строительства и благоустройства, сохраняют обособленность от местного насе-
ления и в подавляющем большинстве собираются, заработав денег, вернуться на родину, откуда их 
вытолкнула безработица и низкий уровень жизни.

There is a comparison of the status of the migrants from Uzbekistan, Tajikistan and Kyrgyzstan in Abkhazia and 
Russia in the article. While these migrants mainly feel good in Abkhazia, they had been testing the oppressions 
from the officials, the law and nationalists in Russia where they had to work till then. The Middle East migrants 
are engaged mainly in the spheres of public services, building and city improvement in Abkhazia, they stay apart 
from the natives and predominantly intend to return with the earnings to the motherland from which they had 
been forced out due to unemployment and low standard of living.

З 2006 року авторка статті проводить дослідження щодо соціальних і етнокультур-
них проблем середньоазійських трудових мігрантів у Росії. Обстежено групи трудо-
вих мігрантів у Москві, Петербурзі, Ленінградській області й Ставропольському краї; 
2009 року проведено польові дослідження в Абхазії та Краснодарському краї. Під час 
експедиційної роботи зібрано польовий матеріал з міст Сухумі й Адлера, у тому чис-
лі серед мігрантів із Середньої Азії, від представників адміністрації Краснодарського 
краю та Абхазії, а також серед бізнесменів, на підприємствах яких працюють середньо-
азійські мігранти.

* Дослідження здійснено за підтримки Російського гуманітарного наукового фонду (грант № 09–01–00251 а).
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Проведене порівняльне дослідження становища середньоазійських мігрантів у Росії та 
Абхазії дозволило розширити уявлення про моделі  життєвої стратегії трудових мігрантів із 
Середньої Азії, про принципи їхньої адаптації в суспільстві, що їх приймає, про інтеграцій-
ний потенціал представників різних соціальних груп, про основні чинники, що визначають 
становище, умови життя мігрантів, про ті професійні ніші, які вони займають у суспільстві-
реципієнті, про особливості їхньої соціальної й етнокультурної поведінки.

Етапи трудової міграції із Середньої Азії
Значні міграційні потоки із Середньої Азії в Росію 1970–1980-х років зумовлені від’їздом 

російськомовного населення, соціальне становище якого поступово погіршувалося у зв’язку зі 
зміною ідеологічної та політичної ситуації в СРСР 1. З 1992 року представники корінного серед-
ньоазійського населення – біженці з Таджикистану, які на батьківщині мали підстави побоюва-
тися за своє життя і здоров’я через голод та громадянську війну, – масово переїжджали в Росію. 
Це були втягнуті в конфлікт мешканці ряду регіонів республіки, зокрема й представники памір-
ських народностей, яких переслідували як ісмаїлітів 2. Друга хвиля мігрантів почала залишати 
Таджикистан у 1995–1998 роках через розруху, безробіття й політичну нестабільність. У цьому 
міграційному потоці чимало було й інтелігенції, яка, завдяки наявності спеціальності й володін-
ню російською мовою, сподівалася на гідні умови життя в Росії. Третій етап міграції із Середньої 
Азії – 1998–2002 роки, –  як і раніше, спровокований масовим потоком жителів Таджикистану 
внаслідок економічних чинників: безробіття й катастрофічно низький рівень життя, пов’язаний 
з аграрним перенаселенням. Чоловіки працездатного віку їхали до Росії на заробіток, більшу 
частину якого вони відсилали своїм родинам, залишеним на батьківщині. Трудові мігранти із 
цієї середньоазійської країни вже мали в Росії певні зв’язки, завдяки попереднім хвилям мігра-
ції, що пов’язані з політичними причинами. Мігранти з Узбекистану й Киргизії, потік яких із 
2002–2003 років помітно зріс після того, як Росія поступово оговталася від кризи 1998 року, а 
економічна ситуація стала покращуватися, почали приїжджати до Росії пізніше за вихідців з 
Таджикистану. У великих містах виявилися затребуваними різні приватні послуги, а саме: ван-
тажо- й пасажироперевезення, будівництво й ремонт; гастарбайтери мали можливість влашту-
ватися на некваліфіковані робочі місця у сфері житлово-комунального господарства і торгівлі, 
а також на певні промислові підприємства 3. Наприкінці 1990-х років спостережено зростання 
трудової, переважно тимчасової, міграції в Казахстан з Таджикистану, Узбекистану й Киргизії 4.

Поява перших гастарбайтерів із Середньої Азії в Абхазію збіглася з останнім потоком 
мігрантів у Росію. Спершу, 2003 року, очевидно, з’явилися узбеки і, можливо, таджики. Про-
те, за візуальною оцінкою більшості абхазьких експертів, міграція чималої кількості вихід-
ців із середньоазійського регіону відбулася два-три роки тому, тобто у 2006–2007 роках. По-
тік мігрантів помітно посилився наприкінці літа 2008 року, більша частина прибулих – на 
території республіки менше року. Потік мігрантів і далі зростає, завдяки появі мігрантських 
мереж. За висловлюванням інформатора (запис здійснено 2009 року), «…незабаром ще ві-
сімдесят осіб приїдуть з Коканда. Вони вже тут торік працювали і знову хочуть приїхати».

Досвід роботи в Росії, умови праці в Абхазії
Майже всі з опитаних у м. Сухумі трудових мігрантів мали до приїзду в Абхазію значний до-

свід роботи в Росії – деякі по п’ять (узбеки з Наманганської обл.) і десять (таджики з м. Ходжен-
та) років. Як правило, кожен устиг попрацювати в різних російських регіонах: зазвичай вони 
називають Москву й Московську область, а також окремі області Центральної Росії (Тверська, 
Костромська) і нафтодобувні райони (Сургут). У багатьох опитаних залишилися не найкращі 
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враження про перебування в Росії: негативні спогади пов’язані з оформленням документів, зі 
ставленням до них влади і з націоналістичними настроями місцевих жителів. Так, у таджиків 
з Ходжента були проблеми з документами, оскільки в Російській Федерації потрібен дозвіл на 
роботу, а в них усі документи – підробні (як і в більшості трудових мігрантів). Одного з них мали 
намір депортувати, «але тут один грузин запропонував приїхати попрацювати в Абхазію». Узбек 
С., архітектор з Ташкента, мешкає з родиною в Абхазії вже шість років. До приїзду в республіку 
С. кілька років працював у Росії за будівельною спеціальністю. Незважаючи на те що в цього 
інтелігентного зовні чоловіка всі необхідні документи були оформлені згідно з вимогами, у Мо-
скві він часто стикався зі свавіллям міліції й агресією націоналістично налаштованих осіб. Його 
неодноразово зупиняли міліціонери в метро, вимагаючи грошей. Наприклад, якось міліціо нер 
узяв у С. із паспорта довідку про тимчасову реєстрацію і сказав: «Давай дві тисячі рублів, а то 
порву довідку», після відмови справді розірвав її на клапті. У 1996 році в Москві націоналісти 
побили С. і порізали йому вени на руці, відтоді рука не дуже добре працює. Через несприятливі 
обставини в Росії С. 2003 року на власний страх і ризик прибув до Абхазії.

Найважливіша відмінність становища гастарбайтерів в Абхазії від гастарбайтерів у Ро-
сії – це відсутність необхідності оформлювати складні документи, пов’язані з перебуван-
ням на цій території іноземців і влаштуванням їх на роботу. Саме труднощі з одержанням 
легальних документів стали вирішальним чинником, визначивши величезну кількість не-
легальних мігрантів у Росії. Серед таких мігрантів, які приїхали із Середньої Азії, нелегали 
становлять більшість. Нелегальний статус провокує проблеми, пов’язані з безправністю мі-
грантів, їхньою незахищеністю перед працедавцями, міліцією, владою, нещадною їх екс-
плуатацією, з примарним сподіванням на більш-менш пристойне житло, як наслідок – про-
живання багатьох тисяч людей у непридатних приміщеннях та в антисанітарних умовах 5.

Для  перетину певною особою кордону Росії з Абхазією необхідний іноземний паспорт 
держави СНД, на кордоні ця особа зобов’язана лише оформити медичне страхування. Після 
того, як приїжджий знайде житло, йому оформлюють тимчасову реєстрацію за його паспор-
том, інших документів не потрібно. Мігрант має змогу влаштуватися на роботу до приват-
ної особи або в державну компанію, проблем з документами не виникне.

За нашими спостереженнями, середньоазійські мігранти, які прибули лише кілька тиж-
нів тому, навчені в Росії гірким досвідом, старанно ховалися від абхазької міліції, оскільки 
їхні документи, подані на тимчасову реєстрацію, ще не були підготовлені. Узбеків, таджиків 
і киргизів, які перетнули абхазький кордон декілька місяців тому, можна побачити на вули-
цях Сухумі, зайнятих роботою, вони спокійно, не ховаючись, прогулюються вулицями, по-
діловому заходять до магазинів, банків. Більшість – охайно вдягнені, поводяться з гідністю, 
розмовляють між собою рідною мовою.

Звичайно, існує актуальна проблема несплати трудовими мігрантами податків до бю-
джету держави, тому абхазький уряд, у перспективі, планує вжити заходів, щоб наймачі 
приїжджих надавали адміністративним органам інформацію про їхню зарплату 6. На при-
кладі Росії відомо, що, незважаючи на всі зусилля податкових органів, є значний відсоток 
працівників, які отримують «чорну зарплату», особливо це стосується гастарбайтерів.

Сфери зайнятості
Загалом сфера зайнятості вихідців із Середньої Азії приблизно така сама, як і в Росії: 

низькокваліфікована малопрестижна праця в комунальному господарстві (прибирання, 
благоустрій території), будівельні роботи, сфера обслуговування, виконання разових сіль-
ськогосподарських робіт. Відмінності полягають у тому, що серед корінного населення Аб-
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хазії досить чітко визначене коло занять і способів заробітку, які, на думку суспільства, є 
«негідні». Абхази їх відхиляють навіть у випадку серйозних фінансових труднощів: з огля-
ду на небажання поставити під сумнів свій статус в очах навколишніх, оскільки більшість 
жителів Абхазії пов’язані між собою знайомством та родинними відносинами. «Наш народ 
[абхази. – О. Б.] на чорну роботу не йде, тому що тут усі один одного знають, непристойно, 
якщо дізнаються, що людина таку роботу виконує» 7. «І в радянські часи абхази не йшли на 
будь-яку роботу. Абхазька жінка не могла піти продавцем у магазині, ще менш престижною 
була праця офіціантки. Не будь-який вид діяльності прийнятний для абхаза. Горяни – це во-
їни. Воїни були найчисельнішим класом в абхазів. Князі змушені були ріднитися з воїнами, 
які займалися також селянською працею, з огляду на звичай аталицтва. Дворянин віддавав 
сина на виховання селянам, і вони повинні були виховувати його як князя. Воїни – це також 
аристократи. Між людьми, як і між кланами, є соціальне змагання за статусом. Люди турбу-
валися, щоб їхню самооцінку визнавали навколишні» 8.

Незважаючи на те що серед абхазів значна частка офіційних безробітних, для мігрантів 
виявилися вільними певні ніші у сфері зайнятості, де вони, фактично, не мають конкурентів 
серед місцевих жителів. Абхази, за свідченнями високопоставлених місцевих чиновників, 
мають можливість отримувати гроші від оренди приїжджими житла, яке стоїть порожнє 
(дехто навіть зміг зареєструвати на власне ім’я покинуті внаслідок війни будинки), у біль-
шості є родичі та власність у сільській місцевості, де здавна збирають багаті врожаї цінних 
плодів і культур, які вирощують на продаж.

Вихідці із Середньої Азії затребувані у сфері комунального господарства. У Сухумі серед 
працівників із прибирання, вивозу сміття, зі спорудження водопровідних стоків, канав вони 
становлять більшість. Зазвичай зарплата мігранта складає близько 10 тис. руб. на місяць, за не-
кваліфіковану роботу отримують 5–6 тис. руб. Мігрантів також багато у сфері обслуговування, 
жінки переважно працюють у кафе та магазинах офіціантками, посудомийками, прибиральни-
цями, їхню роботу оцінюють у 5–6 тис. руб. Приїжджі часто наймаються до місцевих жителів 
для роботи в будинку чи в сільському господарстві, а також у сезон збирання мандаринів (у 
грудні), коли можна заробити «великі гроші». У Сухумі є певне місце збору, куди вранці при-
ходять для найму ті, хто бажає підробити за оплату до 500 руб. у день. Якщо місцеві жителі за-
прошують середньоазійських працівників, то здебільшого частують їх чаєм, іноді готують плов.

Вихідці із Середньої Азії виявилися конкурентоспроможними в будівельній сфері. Мі-
гранти без кваліфікації виконують цокольні, початкові роботи (по фундаменту), замішують 
бетон. У жителів Абхазії склалося враження, що загалом узбеки більш кваліфіковані, ніж 
таджики, і краще знають російську мову. Узбеків, які отримали спеціальні навички під час 
перебування в Росії, уважають в Абхазії гарними будівельниками. Місцеві жителі віддають 
перевагу саме їм, а не абхазьким будівельникам – вони хоча і здатні до виконання складних 
видів робіт (наприклад, ліпнина), проте оцінюють свою роботу занадто дорого. Узбецькі 
трудові бригади виконують як будівельні роботи (зокрема зводять об’єкти «під ключ», у 
тому числі розробляють проекти і складають кошторис), так і ремонт набагато, іноді втри-
чі, дешевше, ніж абхази, причому з гарною якістю. Переважна більшість узбеків-чоловіків 
зайнята саме в будівництві. Заробіток членів будівельних бригад становить від 15 тис. до 
30 тис. рублів на місяць, залежно від кваліфікації та замовлення. Узбеків беруть на роботу 
не лише приватники, але й державне підприємство Абхазбуд, хоча офіційних вакансій воно 
не оголошує. Велика група вихідців з Узбекистану працює в м. Гагра, де розгорнули готель-
не будівництво. На теслярські й інші роботи узбеків також наймають турецькі абхази, які 
розвивають в Абхазії свій бізнес (меблевий, шкіряний тощо). У республіці узбек-архітектор 
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уже шість років проектує різноманітні об’єкти, у тому числі котеджі й готелі, за його про-
ектами в Гаграх зведено ряд готелів. Його заробітна плата становить близько 60 тис. руб. на 
місяць, для будівництва своїх об’єктів він переважно запрошує узбеків.

За словами місцевих мешканців, узбеки виявили себе гарними спеціалістами, вони та інші 
вихідці із Середньої Азії працюють досить якісно і, що особливо цінно, – тихо, виявляючи знач-
ну лояльність, спокій, старанність. «Над цими людьми можна “стояти над душею”, а нашому, 
абхазу, зауваження не можна зробити – образиться». Вигідними якостями середньоазійські пра-
цівники відрізняються не лише від місцевих, але й від росіян. На це звертали увагу бізнесмени й 
фермери з Краснодарського і Ставропольського країв. Так, власниця фірми-складу будматеріа-
лів замінила російських працівників на гастарбайтерів із Середньої Азії, оскільки вони не питу-
щі, дисципліновані, відповідальні. «Допоки роботу не завершать – не підуть, працюють мовчки, 
без коментарів. Хазяйка, з її слів, платить їм стільки ж, як і росіянам» 9. Аналогічно характеризує 
свого працівника фермер зі Ставропольського краю. Фермер довіряє узбеку Мусі більше, ніж 
російським робітникам, оскільки ті «п’ють і крадуть», а Муса – «безвідмовний і все робить на со-
вість». Муса, на відміну від місцевих жителів, сумлінний, чесний, не випиває і не ухиляється від 
роботи. Саме йому фермер-працедавець довірив охороняти стоянку для машин і склад, а також 
він ще працює водієм. За роботу Муса отримує близько 500 доларів на місяць 10.

Кланові й родинні зв’язки
Готовність до підпорядкування та шанобливе ставлення до працедавця, «хазяїна», – 

характерна риса більшості представників середньоазійських народів, для яких притаман-
не традиційне дотримання (принаймні зовнішнє) певної ієрархії в суспільстві, пов’язаної 
з тією чи іншою людиною за віком і соціальним статусом. Іншою, не менш характерною, 
пов’язаною з описаною вище, рисою є високий ступінь включеності в інститути спорідне-
ності, земляцькі й кланові об’єднання, опора на них, довіра до своїх родичів на основі май-
же безумовних взаємних зобов’язань щодо взаємовиручки й допомоги 11.

Майже всі трудові мігранти із Середньої Азії, з якими я познайомилася в Абхазії, згру-
пувалися в бригади з родичів, інколи вони утворюють бригади із земляків. Те ж саме харак-
терне й для мігрантів, які працюють у Росії, але серед останніх багато і земляків. Будівельна 
бригада з Намангана, що працює в Сухумі, складається з десяти братів і свояків, з яких двоє 
приїхали з дружинами – рідними сестрами (вони разом влаштувалися на роботу в кафе). 
Бригада будує «під ключ» будинки, інші об’єкти; винаймають один будинок на всіх, плата з 
однієї особи становить 1 тис. руб. на місяць. Чотири вихідці з Намангана, родичі, у складі 
іншої будівельної бригади працювали на сухумській вулиці – споруджували бетонне загоро-
дження. Будівельна бригада таджиків з Ходжента також складається з трьох-чотирьох осіб, 
які є родичами. Три-чотири узбеки з Хорезмської області, які недавно приїхали, – родичі, 
вони орендували під житло частину старенького будинку, створили бригаду, працюють ма-
лярами. На приватне замовлення кілька земляків-таджиків у складі бригади зводили кафе. 
Ще одна бригада займалася благоустроєм міського парку – це п’ять хорезмських узбеків, які 
мешкали разом у гуртожитку.

Здавалося б, у цьому ряді осібно стоїть С., архітектор з Ташкента, який, завдяки своїй 
освіті та походженню (він із сім’ї інтелігентів, що проживає в столиці Узбекистану), живе рад-
ше як індивідуаліст, аніж член общини родичів. Проте він відомий серед більшості, якщо не 
всіх, працівників-узбеків, користується великим авторитетом і виконує функції не лише ко-
ординатора роботи, але й помічника у складних ситуаціях. Саме він у курсі того, що до Су-
хумі незабаром приїдуть вісімдесят узбеків-кокандців; а також відслідковує випадки агресії 
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на національному ґрунті проти узбеків. Саме до нього звернувся узбек з Гагри, в якого на 
будівництві в цьому місті загинув батько. Архітектор дав значну суму грошей («адже потрібно 
своїм допомагати») на квитки, на витрати з перевезення тіла й похорон, на допомогу роди-
ні під чесне слово потерпілого узбека: коли він повернеться в Абхазію та заробить грошей, 
тоді їх відшкодує архітекторові. Окрім того, С. підтримує зв’язки з місцевою мусульманською 
общиною, до складу якої входять абхази-мусульмани, представники різних кавказьких наро-
дів. Він – єдиний, з опитаних вихідців із Середньої Азії, який відвідує сухумську мечеть і бере 
участь у заходах цієї общини. С., за необхідності, залагоджує непорозуміння з кримінальним 
світом Абхазії, у якому є ті, хто бажає «збирати данину» із заробітку мігрантів.

У сторонніх спостерігачів, тобто корінних сухумців, склалося враження, що вихідці із 
Середньої Азії «поводяться закрито, живуть за своїми правилами. Коли виникають супере ч-
ки або конфлікт, вони збираються групами, обговорюють свої проблеми».

Життєві плани. Побутові умови
Серед середньоазійських мігрантів більшість становлять чоловіки, чиї родини залиши-

лися на батьківщині. Є і подружні пари, які або полишили дітей на піклування родичів, або 
ще не мають дітей. Жінки також працюють, переважно у сфері обслуговування. З опитаних  
лише одна сімейна пара з Намангана (чоловік – будівельник, дружина – прибиральниця) 
перебуває тут з двома дітьми, народженими на батьківщині. Опитані вихідці із Середньої 
Азії загалом задоволені роботою, зарплатою і умовами життя. Жити в Абхазії їм подобаєть-
ся: роботи достатньо, ставлення до них значно краще, ніж у Росії. При цьому тільки дехто з 
опитаних не планує влаштуватися в Абхазії назавжди. Люди сподіваються, заробивши гро-
шей, повернутися на батьківщину за півтора-два роки після прибуття, найраніше – через рік 
[опитування проведено в жовтні 2009 р. – О. Б.], тобто восени 2010 року, на кілька місяців; 
на більш віддалене майбутнє не загадують. Проте місцеві жителі зауважили, що міграція 
має в Абхазії сезонний характер, однак сезонність – поняття відносне: у весняно-літній пе-
ріод активно проводять сільськогосподарські роботи, що потребують додаткових робочих 
рук, восени – збирання врожаю, у сезон збору мандаринів – у грудні – до господарів найма-
ються приїжджі, маючи непоганий заробіток. Будівництвом, завдяки теплому клімату, мож-
на займатися впродовж року, на відміну від Росії. Таким чином, прибуття і від’їзд трудових 
мігрантів більше залежить не від сезону, а від їхніх особистих уподобань та можливостей.

Лише один виходець із Киргизії, який працює на будівництві, повідомив, що планує 
влаш туватися в Сухумі і відкрити свій бізнес – пекарню. Поки що він перебуває тут один, 
але згодом, якщо справи підуть добре, має намір перевезти до Абхазії і сім’ю.

Середньоазійські мігранти, як правило, винаймають просте й недороге помешкання, чо-
ловіки здебільшого підшукують одну кімнату для кількох осіб. Іноді живуть у гуртожитках, 
бараках, притулках, сплять на підлозі на матрацах. У побуті вони невибагливі, харчуються 
найчастіше чаєм з бутербродами, консервованими продуктами й напівфабрикатами (позна-
чається відсутність жінки-господині). Однак, як мусульмани, не вживають свинини (за сло-
вами таджиків з Ходжента). У вільний час здійснюють прогулянки містом, набережною, від-
почивають біля моря. Сімейні пари влаштовуються дещо краще. Невибагливий спосіб життя 
дозволяє мігрантам надсилати своїм сім’ям на батьківщині значну частину заробітку. Так, 
таджики з Хорезма, двоюрідні брати, відсилають рідним із середнього заробітку, що складає 
25 тис. руб., до 15 тис. руб. кожен. Щомісяця вони перераховують гроші через банк.

Умови життя архітектора з Ташкента й умови інших його співвітчизників різняться. 
У Сухумі він з родиною винаймає будинок, дружина не працює – виховує дітей. Улітку архі-
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тектор має можливість запрошувати своїх родичів з Ташкента на відпочинок (на один-два 
місяці). Він також відсилає частину грошей на батьківщину, щоб підтримати батьків-пенсі-
онерів, братів і сестер. Свої подальші плани архітектор пов’язує з переїздом до Європи – аби 
заробити грошей і підвищити кваліфікацію. Надалі, коли буде достатньо коштів, він твердо 
вирішив повернутися на батьківщину – у Ташкент – і розпочати свою справу.

Ситуація на батьківщині. Причини трудової міграції
Загалом мігранти походять із сільської місцевості Узбекистану й Таджикистану. У киш-

лаках вони залишили великі сім’ї та інших родичів, хоча часто саме рідні та двоюрідні бра-
ти чи свояки утворюють кістяк бригади гастарбайтерів. Якщо обоє батьків виїжджають на 
заробітки, дітей здебільшого залишають на бабусь і дідусів. У кишлаку в кожному госпо-
дарстві є більша чи менша ділянка землі (у середньому десять–двадцять соток), на якій ви-
рощують овочі та фрукти для своєї родини. За свідченнями вихідців з Узбекистану, на їх-
ній батьківщині роботу можливо знайти, але заробітки надто низькі, тому прожити на них 
важко. Аналогічна ситуація в Таджикистані й Киргизії, але там дещо тяжко знайти роботу. 
У цих трьох країнах залишилося чимало працездатних чоловіків, які хотіли б також виїхати 
на заробітки, але їх стримує неможливість зібрати гроші на квиток (10–15 тис. руб.). Окрім 
того, Узбекистан, за словами людей, які нещодавно звідти приїхали, перешкоджає виїзду 
своїх громадян на роботу за кордон.

Усі трудові мігранти переказують додому рідним гроші, частина з яких зазвичай при-
значена не для поточних витрат, а для важливих придбань самого гастарбайтера. Так, після 
повернення на батьківщину, на зароблені гроші багато хто запланував збудувати новий бу-
динок для своєї родини, розширити господарство, придбати машину. Архітектор С. планує 
відкрити в Ташкенті власну фірму. Така необхідність пов’язана з тим, що в Узбекистані, за 
його словами, банківська система корумпована настільки, що взяти кредит для розвитку 
своєї справи, як наприклад, у Росії, неможливо, оскільки за кредит, окрім відсотків, потріб-
но дати великий хабар.

Етнокультурна й релігійна ідентичність. Міжетнічні відносини
Етнічно й культурно трудові мігранти ідентифікують себе з тією соціокультурною спіль-

ністю, у якій вони виросли та до якої належить їхня родина. Звичайно, роки роботи в Росії 
позначилися на поведінці й менталітеті цих людей, які набули багато нових навичок, ко-
рисних для суспільства, що їх прийняло, робочу спеціальність, стали соціально мобільні-
шими, розширили свій світогляд, поліпшили знання російської мови. Разом з тим у Сухумі 
помітна різниця між деякими вихідцями з міського середовища (двоюрідні брати-таджики 
з Ходжента, архітектор з Ташкента) та із сільської місцевості. Перші тримаються більш від-
крито, краще розмовляють російською мовою, легше орієнтуються в інфраструктурі міста, 
вільніше йдуть на контакт із незнайомими людьми, що корисно, зокрема, для отримання 
нових замовлень. Другі – більш замкнуті у вузькому колі членів своєї групи, деякі, особливо 
жінки, ледве розуміють російську мову, зводять до мінімуму контакти зі сторонніми.

Між собою та в колективі своєї бригади мігранти спілкуються рідною мовою: усі члени 
живуть разом, справляють свята, влаштовують застілля. Так, бригада будівельників з На-
мангана нещодавно влаштувала застілля з нагоди від’їзду одного зі своїх членів до Москви 
для виконання вигідного замовлення. Мечеть м. Сухумі майже ніхто не відвідує (окрім ар-
хітектора С. із Ташкента), багато хто навіть і не знає про її існування. Однак у своєму колі 
відзначають релігійні свята Уразу Байрам (Рамазан), Курбан хаїт, готують плов, деякі нама-
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гаються дотримуватися посту Уразу, незважаючи на необхідність працювати в цей період 
(таджики з Ходжента). Чимало узбеків беруть участь у зібраннях мусульманської громади з 
нагоди релігійних свят. Так, 2009 року на свято в особливому приміщенні, недалеко від міс-
та, зібралося близько ста осіб, разом із чеченцями та іншими кавказцями-мусульманами, 
головним на урочистостях був імам Сухумської мечеті.

Опитування мігрантів виявило відсутність бажання приїжджих інтегруватися в місце-
ве суспільство, хоча в них, за їхніми словами, доброзичливі стосунки із сухумцями. Молоді 
неодружені узбеки й таджики зауважили, що не налаштовані на створення сім’ї з місцевими 
дівчатами. Так, молодий чоловік з Ходжента стверджував, що він одружиться лише з мусуль-
манкою, і на батьківщині батьки вже підшукали йому наречену. Водночас деякі зізнавалися, 
що в Росії в них була жінка, але вони розійшлися. Самі абхази зазначали, що їм відомо вже 
кілька випадків, коли вихідці із Середньої Азії одружилися з абхазками.

При зовнішній неконфліктності у взаєминах між абхазами й середньоазійськими мігран-
тами усе ж таки слід визнати, що існує виражена відособленість, можливо, відчуженість і на-
віть прихована напруженість. Очевидно, вона виявляється не при поверховому спілкуванні, 
а в більш тісному контакті. Саме в такі контакти доводилося вступати архітектору С., у якого 
сформувалася думка про те, що сухумці інколи схильні до вияву націоналістичних почуттів, 
не дуже привітно ставляться до приїжджих, не вважають їх такими, як самі. Були випадки і 
погроз від абхазів (якщо не вдавалося домовитися насамперед щодо фінансових питань, імо-
вірно, з метою отримання «данини» з мігрантів) і навіть розправ над мігрантами за незначні 
провини. У Сухумі тільки 2009 року застрелили двох узбеків. Події цього випадку були такі: 
один із загиблих узбеків працював в абхазького працедавця в обій сті, сусід цього господаря – 
старий інвалід – попросив його про допомогу. Працівник лише дві-три години був відсутній в 
обійсті, аби виконати прохання старого. Господар-абхазець прийшов, побачив це, розлютив-
ся, схопив рушницю і застрелив узбека. Тепер абхазець за свій злочин ув’язнений.

Здійснивши порівняльний аналіз стану середньоазійських мігрантів у Росії та Абхазії, 
було виявлено, що в Росії головними чинниками, які «штовхають» мігрантів у сферу неле-
гальної діяльності, сприяють їхній безправності й перешкоджають цивілізованій культур-
ній взаємодії із суспільством, що їх прийняло, є: 1) значні труднощі з отриманням докумен-
тів, що дають право на перебування й трудову діяльність на території Російської Федерації, 
2) нелегітимна експлуатація мігрантів працедавцями на тлі відсутності в них правового 
статусу, 3) переслідування з метою наживи співробітниками правоохоронних й адміністра-
тивних органів, 4) націоналістичні настрої в окремих верствах російського суспільства.  
В Абхазії відсутність для мігрантів перешкод щодо легального працевлаштування і винай-
мання житла дає можливість вихідцям із середньоазійського регіону зайняти відносно 
порожні професійні ніші у сферах будівництва, обслуговування та комунального госпо-
дарства. Причому в Абхазії мігранти займають професійні ніші, що подібні до тих, які 
вони займали в Росії. Відмінності стосуються лише гастарбайтерів-таксистів (вони в цій 
сфері не працюють), оскільки ця професія затребувана в самих жителів Сухумі, у бага-
тьох з яких є, до того ж, особистий транспорт. Легальне становище і наявність договірних 
відносин з абхазькими працедавцями (на відміну від нерідко примусових, рабських умов 
праці нелегальних мігрантів у Росії) дозволяє вихідцям із Середньої Азії відкрито спові- 
дувати свої життєві засади, відносно вільно дотримуватися етнокультурних звичаїв і норм 
поведінки, не вступаючи загалом у конфлікт з абхазьким суспільством, що їх прийняло, 
згодом і взаємодіючи з ним.
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ІРИНА СНЄЖКОВА 

ПРАВОСЛАВНІ ЯРМАРКИ МОСКВИ І КИЄВА   
 ЯК ЕТНОГРАФІЧНЕ ДЖЕРЕЛО**

Цель исследования заключается в изучении особенного религиозного пространства православных 
ярмарок, тесно связанных с жизнью современных городов. Сближение сакрального и мирского происхо-
дит на широком социальном пространстве. Торговля сосуществует с молебнами и крестными ходами, с 
благотворительностью и миссионерской деятельностью.

The target of the reseach is to study of the specific religious space of the Orthodox fairs that are tightly connect 
with the modern urban life. The sacral and the secular are drawing closer upon the broad social background. The 
commerse co-exists with prayer service and processions, with charity and mission.

Упродовж останніх десятиріч в етнографічній науці дедалі більше уваги приділяють 
співвідношенню етносу й релігії. Завдання етнології – вивчати не релігію, а функціонуван-
ня її в конкретних етносах, побутування у сфері релігійних свят, участь у хресних ходах і 
паломництвах. Сюди належить і предмет нашого дослідження – православні ярмарки, що їх 

* Дослідження здійснено за підтримки Російського гуманітарного наукового фонду (грант № 09-01-0057 1а/и).
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активно проводять протягом останніх двадцяти років у Росії, в Україні, Білорусі, Сербії, Гре-
ції та інших православних країнах. На території Росії православні ярмарки організовують 
як у центральних містах – Москві й Петербурзі, так і в провінційних – Нижньому Новгороді, 
Тулі, Воронежі, Новосибірську та ін.

В Україні, крім Києва, православні ярмарки відбуваються в Одесі, Харкові, Дніпропет-
ровську, а також у Криму та інших регіонах країни.

Мета дослідження полягає у вивченні особливого релігійного простору, який є продов-
женням соціальної діяльності церкви. На православних ярмарках відбуваються зустрічі від-
відувачів, які мають стосунок до церкви, або далеких від її життя, із духівництвом, із право-
славними святинями, життям монастирів і парафій.

Завдання дослідження:
– вивчити структуру православних ярмарків;
– взяти інтерв’ю у продавців, покупців, організаторів виставки;
– простежити роль духовенства, послушників монастирів, присутніх на ярмарку.
Наразі періодичність проведення православних ярмарків у Москві – кожні два-три тиж-

ні. Тривалість проведення кожного ярмарку – тиждень. У Києві православні ярмарки про-
водять трохи рідше, напередодні великих релігійних свят.

Організаторами ярмарку можуть бути кілька людей, які розуміють специфіку ярмаркової 
справи. Проте організатори мають дотримуватися правил проведення саме православних яр-
марків, які відрізняються невисокою орендою, відповідним асортиментом товарів. Зазвичай на 
рекламних щитах при вході на ярмарок завжди вказано її організаторів, інформаційне і спон-
сорське забезпечення, а також організації, які дали благословення на проведення цього заходу.

Основне місце проведення православних ярмарків у Москві – Всеросійський виставковий 
центр (ВВЦ, колишня ВДНГ, павільйони 69 і 70), а також споруда виставкового залу Мане-
жу, де проводять ярмарки в дні Великодніх свят. У Києві ярмарки відбуваються на території 
Києво-Печерської лаври, у приміщенні Будинку культури заводу «Арсенал», у виставковому 
комплексі міста. Зазвичай ярмарки приурочують до річного святкового православного циклу, 
що знайшло відображення в їхніх назвах: «Різдвяний дар», «Хрещення Господнє», «Широка 
масляна», «Великий піст», «Великодній подарунок», «Трійця» та ін. Крім прив’язки до річного 
богослужбового кола, ярмарки можуть бути присвячені святим, наприклад, ярмарки на честь 
Кирила і Мефодія, Антонія і Феодосія Печерських, Данила Московського, які відрізняються 
певною спеціалізацією. Так, на московському ярмарку «Спочатку було слово», присвяченому 
засновникам слов’янської писемності, були особливо широко представлені православні ви-
давництва. Ярмарок під назвою «Церковний дзвін» збирає майстрів дзвонарної справи, а в 
його культурній програмі – виконання духовних піснеспівів і романсів.

Мета православного ярмарку: залучення коштів на відновлення монастирів і храмів, а 
також розширення кола прихожан, благодійників і жертводавців.

За статистикою організаторів ярмарків, протягом тижня їх відвідують від 50 до 
100 тисяч охочих. Кількість учасників кожного ярмарку – близько 300–400 осіб. Вар-
тість квадратного метра – близько 5000 тис. рублів за весь термін. Ті, хто хоче взяти 
участь у ярмарку, можуть отримати інформацію в Інтернеті й оформити заявку про 
свою участь. На стендах, при вході до павільйонів, де відбуваються ярмарки, і біля 
офісу адміністрації розміщено інформацію про учасників. Зазвичай це представники 
від таких організацій:

1. Монастирі, двори і храми, які торгують монастирською продукцією, а також ті, хто 
приймає треби (молебні, панахиди, сорокоусти).
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2. Підприємства, виробники церковного начиння: іконні крамниці, свічкові заводи, 
майстерні з пошиття богослужбового одягу.

3. Видавництва, які випускають православну літературу й аудіопродукцію.
4. Організації, які продукують відеофільми православної спрямованості та світової ху-

дожньої класики морального змісту.
5. Благодійні організації.
6. Паломницькі центри, які пропонують поїздки до святих місць у Росії, Україні та за 

кордоном.
7. Підприємства, пов’язані з народними промислами.
8. Фермерські господарства, які виробляють продукти харчування.
9. Виробники меду.
10. Виробники товарів для оздоровлення (лікувальні трави, вітаміни).
11. Виробники товарів легкої промисловості.
12. Організації громадського харчування.
Від змісту релігійного свята залежить наповнення ярмарку товарами, а також заходи, 

що проводяться. Якщо на різдвяні, хрещенські, масляничні, великодні ярмарки можна спо-
стерігати численні виступи народних і професійних музикантів, продаж м’ясних, рибних, 
молочних продуктів, цукерок і тортів, то під час Великого, Успенського, Різдвяного й Пет-
рівського постів асортимент продуктів – лише для постування. Концертних програм стає 
менше, змінюється їхній характер. Якщо на Різдво й Великдень виступають хори зі святко-
вими програмами, то під час посту пропонують концерти з відповідною назвою, наприклад, 
концерт А. Абікулової «Пісна тріодь, сумні рядки…» або «Псалми Давида». Асортимент про-
мислових товарів відповідає призначенню ярмарку.

Ярмарки відвідують три категорії людей – покупці, продавці й церковнослужителі.

Покупці
Серед продавців і покупців – майже однакова кількість людей, які мають відношення 

до церкви й вирізняються з-поміж інших (чоловіки – довгою бородою, жінки –  довгими 
спідницями й хустками, особливим стилем спілкування), і звичайних людей, які приходять 
на ярмарок, щоб щось купити. У процесі спілкування з покупцями було з’ясовано, що вони 
високо оцінили сам факт організації ярмарків. Відповідаючи на запитання «Що вам сподо-
балося на православному ярмарку?», покупці відзначали, «що їм приємно бувати на ярмар-
ках, де панує особлива душевна атмосфера, де можна доторкнутися до духовних цінностей. 
Крім того, на ярмарку можна купити нові книжки різних видавництв, придбати потрібну 
ікону, замовити дешеві треби, поспілкуватися зі священиком».

Продавці
Крамниці від монастирів і храмів найчастіше представляють послушники монастирів 

або церковні служителі. Спеціалізований продаж церковного начиння, православної лі-
тератури, аудіо- й кінопродукції здійснюють звичайні продавці, переважно воцерковлені 
люди. Продукти харчування, товари легкої промисловості, лікарські засоби продають ті, хто 
не завжди має відношення до церкви. Спілкування з продавцями видавництв засвідчило, 
що свою працю вони сприймають не лише як виконання комерційного завдання, але і як 
місіонерську діяльність. Багато з них за роки роботи навчилися досить правильно оціню-
вати ступінь воцерковленості покупця й пропонувати йому відповідну літературу, яка мог-
ла б його зацікавити. Особливим було звертання продавців до відвідувачів: «користуйтесь 
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купленою річчю з Богом», «Бог вам на поміч», замість «Дякую» – «Спаси Вас Господи». На 
Великдень незмінним привітанням було «Христос Воскрес!».

Духівництво на ярмарку
Особлива категорія учасників ярмарку – духівництво (священики, монахи, послушни-

ки), яких можна впізнати за їхнім убранням. Кожен ярмарок починається й завершується 
молебнями, які служать панотці. Протягом ярмарку священики при зібранні значної кіль-
кості людей також можуть служити молебні й панахиди перед великими храмовими ікона-
ми, яких багато на ярмарку. Крім замовлення треб, можна спостерігати бесіди відвідувачів 
ярмарку, які звертаються зі своїми проблемами до священиків. Священики також здійсню-
ють помазання охочих єлеєм, кроплять свяченою водою, благословляють. Слід зауважити, 
що священики ніколи не займаються торгівлею.

Монастирі. Храми
Оскільки ярмарок – це комерційний захід, то на кожному місці, яке орендує монастир 

або церква, найчастіше  відвідувачам пропонують придбати друковану продукцію, яка роз-
повідає про монастир або храм. Це книжки, брошури, буклети, календарі, репродукції ікон, 
фотографії святих, які прославили монастир, натільні хрестики, лампадна олія. Крім того, 
монастирі привозять найбільш шановані ікони, мощі, предмети або одяг, що колись нале-
жали святим, які жили або були причетні до їхніх храмів чи обителей 1. 

У деяких монастирях функціонують іконописні майстерні та майстерні з пошиття одягу 
для духовенства. Багато монастирів пропонують на продаж монастирський хліб, натураль-
ну соняшникову олію, монастирське вино.

Оскільки на ярмарку священиків не так і багато, основну просвітницьку роль на себе бе-
руть послушники й послушниці різних монастирів і храмів, які власне орендують місця на ви-
ставці, представляючи свої обителі. Вони активно проводять бесіди з відвідувачами на різно-
манітні духовні теми, розповідають про свої монастирі й храми. Охочі можуть подати записки 
на треби: «За здоров’я» і «За спочилих» – на літургії, сорокоусти, молебні й панахиди.

Варто зазначити, що поминання на ярмарках значно дешевші, ніж у храмах Москви чи 
Києва (приблизно втричі), що дає можливість тим, у кого є така потреба, подати записки в 
кількох місцях. Хто не може дати пожертву на треби,  у того приймуть записки без оплати. 
На ярмарку заборонено змінювати будь-кому вартість пожертви, вона однакова для всіх 
учасників. Однією з нових поминальних традицій є «іменні цеглинки». В обмін на пожертву 
видається сертифікат про закладку під час будівництва храму або храмових споруд цеглин-
ки, на якій буде написано ім’я жертводавця. Це зазвичай характерно для монастирів і хра-
мів, що дозволяє залучити до церковної традиції більше людей, які рідко відвідують храми.

Продаж церковного начиння
На ярмарку відбувається активна торгівля церковним начинням – свічками, лампад-

ною олією, хрестиками, іконами, виготовленими на Софрінських, Дівеєвських і Боровських 
підприємствах.

Розглянемо деякі тенденції, пов’язані, зокрема, з торгівлею свічками. Згідно з публіка-
ціями, які висвітлюють проблеми церковної економіки, торгівля свічками приносить місь-
кому й сільському храму близько половини щорічного прибутку. Ціни на свічки в сільських 
і міських храмах майже не відрізняються. Продавці свічок розповідали, що «кожен вид цер-
ковних свічок має свій номер або назву, строго визначений каноном розмір і вагу. Най-
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менша свічка важить трохи більше трьох грамів, а найбільша має висоту 33 сантиметри. 
Незалежно від розміру свічок, їх упаковка важить два кілограми, і в ній строго визначено 
кількість свічок, залежно від їх номера. Зовнішній вигляд церковних свічок не такий одна-
ковий, як це може здатися на перший погляд. Вінчальні свічки мають конусну форму. Архіє-
рейські свічки багато прикрашають золотою пудрою і тисненою спіраллю».

Продаж лампадної олії, як засвідчують продавці, – «це відповідальна справа, тому що 
існує багато підробок під спеціальну маслинову (“дерев’яну”) олію, придатну для розпалю-
вання лампад. Святе Письмо рекомендує використовувати лише високоякісну лампадну 
олію. Неякісна олія – все одно що жертва Каїна, яка не була прийнята Богом». Неочищена 
олія може викликати алергію. При горінні запах нафтопродуктів перебиває всі парфумерні 
домішки. Неякісна олія завдає храмам значної шкоди, закопчуючи ікони і фрески.

Іконні крамниці 
Іконопис – невід’ємна частина церковного побуту, широко представлена на ярмарках. 

Можна купити ікони, написані на дошці, в оправах, на гобелені і, нарешті, виконані дру-
карським способом на дерев’яній або картонній основі. На ярмарку можна придбати або 
замовити такі види ікон:

1) Мірна ікона – образ святого, чиїм ім’ям дитину називають при народженні. Така іко-
на має висоту, яка відповідає росту немовляти.

2) Подарункова ікона зазвичай пишно оздоблена. Такі ікони замовляють до ювілею чи 
до інших свят для керівників фірм і відомих політичних діячів або для близьких людей.

3) Дві ікони – ікону Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці – називають вінчальною парою. Вони 
необхідні під час таїнства вінчання. Цими іконами священик благословляє молодих на шлюб.

4) На сімейних іконах пишуть святих покровителів усієї родини. Такі ікони мистецтво-
знавці зазвичай називають «іконами з вибраними святими». Оскільки імена святих завжди 
різні, то на такі ікони приймають замовлення.

5) Ікони «на всяку потребу» – це ікони-покровителі й захисники дому. Ікона Богородиці 
«Неопалима Купина» захищає від пожежі. Образ Богородиці «Аз с Вами и никто же на Вы» – 
оберігає від грабіжників і недоброзичливців. У сільській місцевості популярні «хлівні» іко-
ни із зображенням святих (Власій, Флор, Лавр), які допомагають у сільському господарстві 
й тваринництві.  У засуху молилися про дощ цілими селами й селищами святому пророку 
Іллі. Мандрів ники беруть із собою в дорогу ікону Богородиці «Одигітрія» і образок Миколи 
Чудотворця. За зцілення хворих моляться образу Богородиці «Цілителька» і Пантелеймону 
Цілителю.

Православні видавництва на ярмарках
На ярмарку зазвичай представлено 15–20 видавництв православної книжки. У Росії і в 

Україні їх більше сотні. Кожне видавництво має назву, пов’язану із церковною діяльністю: «Из-
дательский совет РПЦ», «Даръ», «Русский паломник», «Благовест», «Лепта», «Сатис», «Русиздат», 
«Отчий дом» та ін. Видавництва спеціалізуються переважно в таких напрямах: видання Свя-
того Письма, богослужбових книжок, науково-богословської літератури, дитячої літератури, 
художньої християнської літератури, психолого-педагогічної літератури, календарів, нотної лі-
тератури та аудіопродукції. Розпитуючи покупців у книжкових крамницях про літературу, яка їх 
цікавить, можна переконатися в різноманітності запитів покупців. Священики купували бого-
службові видання й книжки духовного спрямування. Регенту хору потрібні були ноти церков-
них піснеспівів, молодій мамі – дитячі казки, книжки про християнські чудеса.
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Аудіопродукція – напрям, який набирає дедалі більших обертів. Поширення аудіопро-
дукції на духовні теми зумовлене швидким темпом життя, наприклад, коли людина або по-
дорожує, або займається хатніми справами, вона може послухати Житія святих, молитви 
(ранішні, вечірні, до причастя або подячні), духовну музику. Цей вид продукції представле-
ний такими напрямами: молитви, Житія святих, духовні хори (професійні, монастирські, 
парафіяльні), романси, бардівські пісні духовного змісту, дитячі казки, літературні твори.

Кінопродукція
На ярмарках продають різноманітну кінопродукцію:
1) На біблійні сюжети, про православні свята і таїнства, про святині християнського 

світу, а також про релігійні секти.
2) Високоморальні художні російські, українські, радянські та зарубіжні фільми.
3) Дитячі фільми й мультфільми.
4) Фільми православних кінофестивалів, які відбуваються досить часто. На цій продук-

ції варто зупинитися детальніше, оскільки це нове явище в кінематографічному середови-
щі. Упродовж останніх років регулярно проводяться фестивалі православного кіно як у Росії, 
так і в Україні. Російський фестиваль «Радонеж» спеціалізується на історико-патріотичному 
й документальному кіно, Сретенський фестиваль «Встреча» випускає фільми про соціальні 
проблеми сучасності з погляду християнської етики. Український фестиваль «Покров» прий-
має до перегляду документальні й художні стрічки морального змісту.

Доброчинні стенди
Доброчинні організації на ярмарках – це окрема галузь діяльності волонтерів, з яких не 

беруть орендної плати. Їхнє головне завдання –  проінформувати відвідувачів про такі органі-
зації в місті та їхню діяльність, а також зібрати пожертви й залучити добровольців. На знак по-
дяки за пожертви представники благочинних організацій записують імена жертводавців до 
списку «За здоров’я», щоб передати їх священикам для поминання на службах. На виставках 
були представлені такі організації: «Діти – онкологічно хворі», «Покинуті діти», «Православна 
служба соціальної допомоги безпритульним», «Подолання залежності від алкоголю й нарко-
тиків», «Допомога тим, хто перебуває в тюрмах», «Підтримка одиноких людей похилого віку».

Паломницькі маршрути по Росії, Україні та інших країнах
Сьогодні кількість паломницьких служб швидко зростає. Найбільші серед них у Росії – 

«Радонеж», «Ковчег», «Троицкий паломник»; в Україні – «Паломник» у Києво-Печерській 
лаврі та ін. Паломницькі служби, представлені на ярмарках, можуть бути як російськими, 
українськими, так і зарубіжними паломницькими центрами. Найдавнішу паломницьку 
службу в Росії «Радонеж» було утворено 1989 року. За двадцять років розроблено більше ста 
маршрутів по Росії та за її межами, відкрито філіали й представництва в багатьох містах. 
Крім мандрівок, паломницькі служби організовують освітні тури, семінари, прийом інозем-
них груп у Росії і в Україні, випуск періодичних видань «Путівник святими місцями», здій-
снюють радіопрограми про паломництво. На православних ярмарках усім охочим надають 
консультації і продають путівки.

Народні промисли на ярмарках
На православних ярмарках у Росії зазвичай представлена продукція народних промис-

лів, а саме: хохломські дерев’яні вироби, гжельський посуд, палехська лакована мініатюра, 
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ростовська фініфть, оренбурзькі пухові й павлово-посадські хустки, розпис на бересті, ва-
лянки традиційних і сучасних моделей. В Україні на таких заходах продають опішнянську 
кераміку, народні вишиванки, великодні писанки.

На православних ярмарках проводять майстер-класи з розпису, наприклад, керамічних 
або порцелянових виробів, що викликає інтерес у відвідувачів. Зазвичай охочим пропону-
ють заготовки й фарби, зразки орнаментів, що допомагає ознайомитися з азами промислу. 
Залежно від релігійного свята пропонують тематику розпису. На Різдво в Росії розписують 
ялинкові іграшки й порцелянові ялинки в стилі гжель. До Великодня в хохломській манері 
розписують яйця, на Трійцю в палехській манері оздоблюють скриньки.

На деяких ярмарках добровольці проводять екскурсії, розповідають про історію про-
мислів, асортимент виробів, про їхні екологічні властивості, вивірені часом.

Мед на ярмарку
На православних ярмарках часто продають кілька десятків сортів екологічно чистого 

меду – каштановий, липовий, травневий, мед з різнотрав’я, гречаний, квітковий, гірський, 
буркуновий, акацієвий тощо, а також пилок, пергу, прополіс для лікування різних захворю-
вань. Географія виробників меду в Росії – від Сибіру до Краснодарського краю; в Україні – 
від Західної України до Криму. Також пропонують народні рецепти лікування за допомогою 
різних сортів меду, які відвідувачі охоче переписують. Більше дізнатися про чудодійні влас-
тивості меду допомагають спеціалізовані лекції «Що ми знаємо про мед і продукти бджіль-
ництва?», які періодично відбуваються в рамках православних ярмарків.

Лікарські трави й медичні препарати
Лікарські трави, так само як і мед, сприяють оздоровленню. На ярмарку представлено 

чимало продукції із лікарських трав: у Росії – з гірського Алтаю, Сибіру, Кавказу; в Україні – 
з Полісся, Закарпаття, гірських районів Криму. Це десятки сортів лікувальних чаїв, збори 
лікарських трав, муміє, олія, камедь, смоли, дьоготь, бальзами, сиропи, трав’яні набори для 
ванн, ароматичні подушки й натуральна косметика.

Монастирські й фермерські продукти. Організації громадського харчування
На ярмарку можна придбати продукти монастирських і фермерських господарств. 

Монастирська продукція – це переважно хліб, пиріжки за монастирськими рецептами, со-
няшникова олія, яблука, вино. Продукція, виготовлена в монастирях, має особливий попит. 
Чому ж вона така популярна? Продавці й покупці завжди відповідали: «ці продукти благо-
словляли перед їх приготуванням, готували з молитвою, тому вони мають особливі смакові 
якості й користь». Кожен монастир продавав свою специфічну продукцію. Так, представ-
ники Дівеєвської обителі пропонували сухарики, освячені в казанку Серафима Саровсько-
го (ця традиція зберігається з ХІХ ст.). Монастирі Ставропольського краю, Кавказу, Греції, 
Афона, Ізраїлю пропонували маслинову олію, мариновані маслини, виноградне вино. Мо-
настирі України продавали хлібобулочні вироби, на яких зображені їхні основні обителі. 

Продукти фермерських господарств, зібрані з усіх регіонів Росії й України, вражають 
розмаїттям, свіжим виглядом, приємним запахом. Це м’ясні та рибні копчені вироби, не-
дорога червона ікра, молочні продукти, фрукти та овочі.

На кожному ярмарку свої маленькі кафе представляють організації громадського хар-
чування. Під час розмови з однією з господинь такого міні-кафе з’ясувалося, що «її благо-
словив годувати людей панотець, і з того часу вона виконує його духовну заповідь». Асорти-
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мент продукції змінюється залежно від днів посту. Це переважно пироги й пиріжки, інколи 
гарячі страви, млинці, домашнє вино й мед. Власники кафе на монастирський лад бажали: 
«Ангела за трапезою», замість: «Смачного».

Культурна програма
У культурній програмі на православних ярмарках виступають як музиканти-амато-

ри, так і запрошені артисти. До першої категорії можна віднести гуслярів, балалаєчників, 
бандуристів, гітаристів, сопілкарів та дударів. Вони грають на інструментах, розповідають 
про свою творчість, приймають пожертви. Друга категорія виконавців – запрошені артис-
ти. Серед них можуть бути відомі й невідомі виконавці. Склалося певне коло артистів, які 
виконують духовні пісні. Групуванню таких артистів сприяє проведення всеросійських 
музичних фестивалів духовних піснеспівів, таких як «Серебряная псалтырь», «Поющий ан-
гел», «Невские купола», «Исповедь сердца», «Благодатное небо». До журі фестивалів входять 
заслужені артисти Росії та України, виконавці романсів та народних пісень. У програмах 
православних фестивалів – виступи духовних хорів, майстрів оперного співу, виконавців 
романсів, духовних балад, давньоруської музики, виступи ансамблів авангардного фольку й 
року, виконання пісень християнських бардів. Особлива категорія – це панотці й паніматки, 
які співають, а також монахи.

Соціальна програма 
Проведення круглих столів, які проходять у рамках православних ярмарків, стосуються 

гострих соціальних проблем суспільного життя. На ярмарках було порушено такі теми:
1) «Демографія й сім’я». У рамках цієї теми було розглянуто питання про відповідаль-

ність і батьків за збереження сім’ї, виховання дітей, шкоду абортів.
2) «Допомога залежним від алкоголю, куріння й наркотиків». Відвідувачів цієї секції ознайом-

лювали з діяльністю реабілітаційних центрів допомоги наркозалежним, розташованих у Москві 
та Києві. Зазвичай медичні працівники в таких організаціях співпрацюють зі священиками.

3) «Сімейні форми виховання дітей-сиріт». У рамках цього круглого столу була можли-
вість зустрітися й обмінятися досвідом багатодітним родинам, які усиновили сиріт.

4) «Досвід тюремного служіння монастирів і парафій Російської та Української Право-
славної церкви». Тут розглядалися проблеми ув’язнених і шляхи залучення їх до віри.

5) «Досвід і мудрість сім’ї та суспільства». У рамках цієї секції відбулося ознайомлення з 
програмами, що стосуються людей старшого покоління.

***
Православні ярмарки представляють церковно-орієнтоване середовище поза храмом, 

тісно пов’язане з життям сучасного міста. Зближення сакрального й мирського відбуваєть-
ся на ярмарках на широкому соціальному тлі. Торгівля співіснує з молебнями й хресними 
ходами, з благочинністю й місіонерською діяльністю. Після відвідування православного яр-
марку створюється враження більшого залучення до культурно-релігійного життя суспіль-
ства, ніж від участі в комерційному заході.

Примітки
1 Налетова И. В. Современные православные ярмарки как выражение православной веры вне хра-

ма // Традиции и современность. Научный православный журнал. – 2006. – № 5. – С. 75.
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МАРИНА БУТОВСЬКА,  
ВАЛЕНТИНА БУРКОВА 

ПІСЛЯПОЛОГОВІ МАНІПУЛЯЦІЇ З ПУПОВИНОЮ ТА ПОСЛІДОМ,  
ЦЕРЕМОНІЇ ПРИПІКАННЯ І ШРАМУВАННЯ ПОВІК  

У ДАТОГІВ – СКОТАРІВ ПІВНІЧНОЇ ТАНЗАНІЇ *

В статье анализируется несколько ключевых церемоний племени датогов (Северная Танзания), связанных 
с родами и присоединением детей к племени. Показано, что манипуляции с пуповиной и последом, телом и 
головой ребёнка (припекание определённых точек, а также шрамирование верхнего века) являются 
необходимыми этапами отделения новорожденного от природной среды, приобщения его к человеческому 
социуму, а также его идентификации в принадлежности к конкретному племени, клану, роду.

Several Datoga tribe key ceremonies (Northern Tanzania), connected with the childbirth and drawing children 
info the tribe, are analysed in the article. It is shown that the manipulations with umbilical cord and placenta, 
body and head of a child (cauterization of the certain points and upper eyelid scarification) are the necessary 
stages of a newborn separation out of environment, drawing him into a human socium, and also identification of 
its affiliation to a concrete tribe, clan or kin.

Церемонії життєвого циклу становлять основу будь-якої традиційної культури. Під 
впливом модернізаційних процесів вони поступово розмиваються, частина складових 
подіб них ритуалів втрачається, нівелюються також і уявлення про функцію кожної кон-
кретної дії, її сакрального та побутового призначення. Цю статтю присвячено кільком це-
ремоніям життєвого циклу, пов’язаним з пологами та залученням немовляти до племені й 
окремого клану, зокрема в датогів – скотарів Танзанії, які продовжують вести традиційний 
спосіб життя. Опис церемоній подано на основі наших власних польових матеріалів, отри-
маних шляхом включеного спостереження та поглибленних інтерв’ю з респондентами. По-
льові виїзди до районів Манголи, Ендиша й Гіломіланди (Північна Танзанія) здійснювалися 
в 2006–2009 роках. Ми відвідали понад вісімдесят подвір’їв (до кожного з них належить від 
одного до дванадцяти будинків) і опитали чотириста дорослих чоловіків і жінок датогів.

Датоги (татога, мангаті, барабайг) розмовляють мовою датог нілотської гілки кір-
аббайської сім’ї східносуданської надсім’ї ніло-сахарської макросім’ї мов 1. Переважно всі да-
тоги продовжують дотримуватися традиційних вірувань, незважаючи на багаторічні зусил-
ля місіонерів різних конфесій. Основне заняття датогів – скотарство. Вони тримають велику 
рогату худобу – зебу, а також овець, кіз, віслюків. Колоніальна влада, так само як і постко-
лоніальний незалежний уряд, ставилися з великою недовірою до всіх скотарів, уважаючи їх 
агресивними, неконтрольованими й такими, яких неможливо адаптувати до цивілізаційних 
умов 2. На думку влади, кочовий спосіб життя, часті набіги з метою викрадення худоби в су-

* Польове дослідження та запропонована стаття виконані за підтримки Російського гуманітарного 
наукового фонду (грант № 0701-18009-е, № 08-01-00015-а) та Російського фонду фундаментальних до-
сліджень (грант № 0706-00078-а).
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сідів, прихильність до «традиційних» культів характеризували датогів як реальну загрозу для 
розвитку частини регіонів Північної Танзанії. Унаслідок цього зараз датоги є маргінальною, 
стигматизованою групою, яка вітчутно потерпає від соціальної та політичної дискримінації.

Датогам властива сезонність дітонародження: 44 % всіх пологів припадає на квітень – ли-
пень. Ще два невеликих сплески простежуються в  жовтні та січні. З цього випливає, що мак-
симум зачать припадає на липень – жовтень, а мінімум – на листопад і лютий. Фертильність 
датогських жінок становить у середньому 6,6 дитини, з максимумом – сімнадцять дітонаро-
джень. 3 % жінок у віці менопаузи, за даними М. Боргерхофф Малдер, безплідні. Середній ін-
тервал між пологами 33,68 ± 20,95 місяця. У випадку смерті дитини в перший рік життя цей 
інтервал скорочується в середньому до 30,9 місяця. Імовірність виживання дівчаток трохи 
вища, ніж хлопчиків: у віці одного року відповідно 0,8 та 0,79; у чотири роки – 0,74 і 0,70 і до 
15 років – 0,7 і 0,65. Первістки частіше, ніж інші діти, помирають у перший рік 3.

Висока дитяча смертність у традиційному датогському суспільстві, на тлі збереження 
віри в магічні сили та світ предків, очевидно, продовжує істотно впливати на збереження 
складних родильних обрядів і церемоній залучення дитини до датогської громади.

Післяпологова ізоляція матері та дитини й маніпуляції з пуповиною і послідом
Народження дитини у датогів – важлива подія в родині. Бесіди з чоловіками та жінками 

засвідчують, що, згідно з їхніми уявленнями, новонароджені часто плачуть ще й тому, що 
їх зурочили, а також унаслідок негативного впливу потойбічних сил 4. Тому вживають спе-
ціальні заходи, аби зашкодити злій силі заволодіти дитиною. Чаклуни виготовляють особ-
ливі амулети з кількох шматочків дерева (породи дерев зберігаються в суворій таємниці) і 
прив’язують їх матерям новонародженого до ноги, під коліно. Як повідомили нам кілька жі-
нок-респонденток, подібні браслети дуже ефективні. Щойно чаклун забезпечував їх такими 
оберегами, немовлята заспокоювалися й переставали плакати.

Наші опитування виявили, що пологи відбуваються переважно в кімнаті майбутньої 
матері. У цей час чоловік не повинен бути поруч. Породіллі може надавати допомогу ма-
тір чоловіка або її власна мати, інші жінки, сестри, баби або сусідки. Більшість жінок у да-
тогів сьогодні народжують вдома. За професійною допомогою медиків звертаються лише 
в екстремальних випадках, коли пологи затягуються або відбуваються аномально. Так, 
із дев’яноста шести опитаних нами жінок віком від сімнадцяти до вісімдесяти років, які 
мали дітей, лишe четверо стверджували, що одну або кілька дітей народжували в госпіталі. 
До того ж вони зверталися до спеціалістів лише тому, що не могли народити самі.

Коли дитина з’являється на світ, пуповину перерізають ножем або лезом бритви (поперед-
ньо їх обробляють вогнем), або гострою паличкою. Частіше цю дію виконує не сама породіл-
ля, а повитуха. Проте іноді пуповину може перерізати й молода мати. Церемоніальне перері-
зування пуповини є найважливішим обрядом відокремлення дитини від матері, поширеним 
у багатьох народів світу 5. Однак у датогів відсутня будь-яка статева диференціація щодо ви-
користання знарядь для відтинання пуповини: для хлопчиків і дівчат використовують той са-
мий інструмент. У подальшому пуповина й послід стають об’єктом особливої уваги. Причому 
маніпуляції з ними дещо варіюють, залежно від клану батька та матері новонародженого. 
В одних кланів прийнято закопувати послід і пуповину в кімнаті породіллі (у кутку або під 
ліжком) чи просто класти під ліжко, в інших – виносити до стайні і там закопувати. Кілька 
респонденток розповіли, що суху пуповину своїх дітей вони зашили в шматину, прикріпили 
до подолу традиційної шкіряної спідниці й так носили цей предмет, аж поки він не відірвався. 
Ще кілька жінок повідомили, що такий зашитий у шкіру або тканину сухий шматочок пупо-
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вини вони зберігали до моменту, поки дитина не подорослішає, і в подальшому віддавали 
йому або їй, коли та залишала рідну домівку. У маніпуляціях з пуповиною й послідом втілений 
обряд «споріднення», формування стійкого зв’язку між новонародженим і його родичами (на-
самперед матір’ю), залучення дитини до малої й великої сім’ї 6.

Ритуали, спрямовані на маніпуляції з послідом і пуповиною в датогів, вочевидь, пов’язані 
з симпатичною магією. Аналогічно до багатьох інших традиційних культур, зв’язок між дити-
ною й такими предметами може визначати його подальшу долю. Позитивні результати для 
дитини можливі лише за умови збереження плаценти й пуповини. Особливе піклування про 
безпеку цих предметів, яку спостерігаємо серед датогів сьогодні, цілком зрозуміле, якщо звер-
нути увагу на порівняно високу дитячу смертність у цій групі: у середньому менше 70 % ді-
тей не доживають до свого п’ятнадцятиріччя 7. Згідно з нашими спостереженнями, первістки, 
насамперед хлопчики, оточені особливо прискіпливою увагою та піклуванням з боку матері 
та інших родичів, і саме для них влаштовують пишні церемонії виходу з дому, які супрово-
джуються обдаровуванням ритуальними атрибутами чоловічого статусу (спис, стріла, лук). 
Цю особливу увагу до хлопчиків-первістків також можна інтерпретувати з позицій симпатич-
ної магії, оскільки саме ця категорія дітей помирає частіше, ніж інші в перший рік життя. 

Важливою складовою післяпологових заборон для датогських жінок є сувора ізоляція 
породіллі разом з новонародженою дитиною в її кімнаті протягом сорока – шістдесяти днів. 
У цей період жінка може виходити з дому тільки за виняткових обставин, причому робити це 
вона зобов’язана так, щоб не потрапляти на очі домашнім або гостям своєї ґеди (подвір’я).  
З породіллею можуть контактувати жінки-родички та своячки, які мешкають у цій ґеді, діти, 
а також «вибране коло» відвідувачів. У цьому випадку, дослідники входили до його складу, а 
тому змогли спостерігати за усамітненим життям породіллі, її спілкуванням з оточуючими та 
виявленням до неї та дитини знаків уваги з боку мешканців ґеди. У кімнаті породіллі містило-
ся вогнище, підтриманням вогню опікувалися кілька дівчаток у віці від п’яти до дванадцяти 
років. Вони збирали хмиз, підкидали гілля у вогонь та пильнували за приготуванням їжі.

Істотну роль у виживанні новонароджених відіграє ізоляція породіллі з дитиною або 
обмежений доступ до неї (як це відбувається в датогів). Тимчасове відокремлення породіллі 
від одноплемінників існує майже в усіх традиційних суспільствах. Воно сприяє соціальній 
адаптації й перешкоджає занесенню інфекції в приміщення, де перебуває породілля з не-
мовлям. В австралійських тубільців, наприклад, жінка в період вагітності й у перші дні після 
пологів повинна дотримуватися різноманітних табу й здійснювати певні обряди, щоб магіч-
ним шляхом забезпечити здоров’я немовляті 8.

Окрім ізоляції породіллі з дитиною, здійснюється також низка різних ритуалів, для відо-
кремлення новонародженого від світу предків і світу природи, а також для залучення його 
до світу живих, його долучення до одноплемінників. Обряди переходу, пов’язані з поведін-
кою дитини в початковий період життя, у датогів тривають приблизно шістдесят днів після 
народження дитини. В особливих випадках (коли жінка народжує поза шлюбом або до за-
міжжя) цей період може розтягуватися на багато місяців, інколи до одного року.

До складного ланцюга церемоній залучення дитини належать також церемонії нази-
вання, виносу дитини з дому, складання для неї власної пісні 9.

Припікання
Важливим обрядом відокремлення дитини від природного середовища й надання їй 

«людської подоби» є маніпуляції з головою та тілом дитини, які реалізуються через  припікан-
ня певних точок на тілі. Цю церемонію проходять усі немовлята без винятку, і здійснюється 
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вона між сьомим та сороковим днем від народження, залежно від фізичного стану 10. Згодом 
ця мітка на лобі буде розпізнавальним знаком датогів упродовж усього життя, і за цією озна-
кою одноплемінники зможуть легко й безпомилково впізнавати один одного. Церемонія при-
пікання, таким чином, є способом прив’язування дитини до племені й, у прямому розумінні, 
залишає на його тілі довічне тавро належності до цієї громади. У процесі церемонії припікан-
ня дитині миють і голять голову, ще раз відокремлюючи людину від світу природи.

Згідно з поширеними уявленнями симпатичної магії, «між людиною і частинами тіла, 
волоссям і нігтями» існує взаємовплив 11. Безумовний зв’язок між волоссям, пуповиною та 
послідом, з одного боку, і благополуччям немовляти, з другого, чітко простежується в да-
тогській культурі. Перше волосся з голови новонародженого заривають у стайні, ховають, 
закопують. Усі маніпуляції спрямовані на те, щоб волосся не потрапило до чужих людей, 
здатних нашкодити дитині.

За  допомогою ледь жевріючих козячих екскрементів, які нанизували на колючку з 
акації, немовляті припікали кілька точок на голові й тілі. Як уже зазначалося, у наш час 
кількість точок припікання може варіюватися залежно від клану батьків і їхньої при-
хильності до цінностей традиційної культури. Якщо припікають за всіма правилами, то 
мітки залишають на лобі, в області тім’ячка, на скронях, на потилиці, а також декілька 
точок уздовж хребта: в області лопатки, поперека та крижів – і на передній частині тулу-
ба в підребер’ї, де особ ливо важливою точкою вважається сонячне сплетіння. Після за-
кінчення самого процесу припікання, виконавиця церемонії бере жевріючу тріску з гор-
щика й обкурює голову дитини, кілька разів обводячи нею за годинниковою стрілкою. 
За  уявленнями датогів, припікання має велике терапевтичне значення, забезпечує міцне 
здоров’я дитини та стимулює життєві сили. Недотримання цієї процедури може спричи-
нити негативний вплив на новонародженого: тім’ячко не закриється і сама голова набу-
де конусоподібної форми (за висловлюванням самих датогів, «стане схожою на верхівку 
Кіліманджаро»). Деякі респонденти навіть казали, що «голова може розвалитися, немов 
горщик, який тріснув».

Припікання здійснює не сама мати дитини (вона перебуває під час церемонії поруч з 
немовлям), а старша родичка. У тих церемоніях, на яких ми були присутні, їх здійснювала 
баба дитини по батькові та сестра матері.

Хоча від припікання й залишалися помітні сліди на все життя у вигляді круглих ямок 
на шкірі, сам процес виявився менш болючим, ніж ми очікували. Обережне поводження з 
немовлям, уміле переключення його уваги на щось приємне, комбінування поглажування, 
масажу, грудного годування з короткочaсними больовими процедурами мінімізують травму-
вання дитячої психіки. Опіки від припікання неглибокі й мають у діаметрі приблизно 5 мм. 
Ранки швидко загоюються, і вже за кілька днів дитина не відчуває жодного дискомфорту.

Припікання на тілі немовляти – неминуча процедура, уникнути яку датогам немож-
ливо. Негативні переживання  дитини зводяться до мінімуму також завдяки звичній об-
становці в домі, знайомим обличчям матері та близьких родичок, приємній напівтемряві, 
вечірній прохолоді та позитивним емоціям усіх присутніх. Такі знаки на обличчі та тілі слу-
гують важливою ідентифікаційною ознакою племінної належності. За рубцем на лобі дато-
ги безпомилково розпізнають одноплемінників і відрізняють антропологічно близьких до 
них масаїв. Ця обставина відіграє важливу роль, оскільки між датогами та масаями існує 
багатовікова ворожнеча (війни, набіги, розбій з викраденням худоби).

У церемонії припікання датоги особливу увагу приділяють голові дитини, і ця обстави-
на не є випадковою. Як зазначає Дж. Фрезер, у багатьох народів голова вважається священ-
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ною частиною тіла. Інколи це пов’язано з вірою в те, що в голові перебуває душа, яка дуже 
чутлива до образ і нешанобливого ставлення. Йоруба вірять, що у кожної людини є три 
духовні сутності, перша з яких міститься в голові. Цьому духові приносять у жертву свійську 
птицю, а собі в лоба втирають її кров, змішану з пальмовою олією 12. 

Факт припікання на голові й тілі дитини в датогів добре зрозумілий з погляду цінності 
ідентифікаційної мітки. М. Меднікова зазначає: «Татуювання відіграє вагому роль у визначен-
ні статусу людини, у цьому випадку їх неодмінно наносять під час проходження “обрядів пе-
реходу”» 13. Особливу увагу варто звернути на локалізацію точок припікання в датогів. Вико-
навиці ритуалу самі не могли дати пояснення причин, через які вибирають фіксовані точки. 
Проте вони з упевненістю говорили, що роблять це з метою забезпечення немовляті міцного 
здоров’я та відзначали, що припікання лоба та тім’ячка убереже дитину від головного болю. 
Ці уявлення датогів можна вважати відгомоном ранніх вірувань, добре відомих у давнину. По-
дібним чином «на островах Бісмарка глибока скарифікація лоба здійснювалася з медичною 
метою. Тубільці вірили, що глибокі рубці, паралельно нанесені на лоб дитині від двох до п’яти 
років, убережуть її від головного болю та епілепсії» 14. Той самий автор зазначає, що «подібна 
операція залишає слід на кістках голови, підтверджуючи поширеність подібних звичаїв у дав-
нину, оскільки археологами знайдено чимало черепів з такою особливістю» 15.

Зіставлення місця припікання зі схемою розташування чакр на тілі людини, вироб-
леною індусами, виявило вражаючі відповідності, які навряд чи є простим збігом. Так, 
перша й найважливіша точка в датогів міститься на лобі, приблизно в тому місці, де, 
згідно з уявленнями індійців, розміщується шоста чакра (аджня). Нагадаємо, що шос-
та чакра вважається однією з найважливіших, її пов’язують із психічною діяльністю.  
У цьому місці, як вірять індуси, розташоване третє око або око мудрості. 

Важливо зазначити, що останнім часом іраку – народ, який уже кілька століть мешкає 
по сусідству з датогами, – також почав практикувати припікання лоба та скронь. Припіка-
ють голову не всім дітям, і не всі батьки іраку. Найчастіше це відбувається тоді, коли дитина 
народжується слабкою та хворобливою, часто плаче. Припікання обов’язково здійснюють 
датоги-сусіди, а не самі іраку. Таким чином, іраку вбачають у церемонії припікання сакраль-
ний зміст, що містить ідею збереження життя й наступного благополучного зростання ди-
тини, і визнають дію датогських магічних ритуалів.

Насічки на верхніх повіках
Окрім рубців від припікання, у деяких датогів наявні насічки на верхніх повіках. 

В інтерв’ю з респондентами з’ясувалося, що насічки в області верхньої повіки – специфічна 
мітка, яка є розпізнавальним знаком належності до кількох датогських кланів, зокрема до 
кланів Баджута й Вашан. Насічки роблять немовлятам обох статей у віці від одного місяця. 
Таким чином, окрім акту входження до племені (церемонія припікання), деякі датогські 
клани практикують також церемонію залучення до клану. Хоча датоги кажуть, що насічки 
на повіках необхідні, щоб немовля в майбутньому краще бачило та не потерпало від різних 
недугів очей, на нашу думку, церемонія має виразне сакральне значення.

Ми мали нагоду бути присутніми на такій церемонії і наводимо її детальний опис. 
Отже, на світанку ми увійшли до будинку нашої давньої знайомої, до Малати – жінки з клану 
Банжута, матері новонародженого хлопчика на ім’я Гідохута (ім’я дослівно означає «Щось 
загубилося» – у цьому випадку, коли народився малюк, у сім’ї Малати загубилася вівця). 
У будинку, крім матері з дитиною, був також присутній молодий чоловік – чаклун, родич 
Малати (її дядько), який теж належав до клану Баджута. Чаклун приніс із собою спеціаль-
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ний інструмент для шра мування – залізне лезо у вигляді листоподібної пластинки розміром 
приблизно 2,0 см × 1,5 см («шевуд») на невеликому держаку, зробленому з дерева «ундоши-
би» (латинська назва рослини Cordia sinensis). Наконечник закріплювався на держаку спе-
ціальним шкіряним шнурком зі шкіри вівці, вбитої для ритуальної церемонії поминання 
предків. Чаклун відтягнув повіки дитини двома пальцями лівої руки і швидко зробив по два 
невеликих надрізи за допомогою «шевуда». Дитина заплакала, коли з ранок потекла кров.  
У той час чаклун дістав зі шкіряного мішечка спеціальне зілля у вигляді білого порошка 
(він називав його «хеварід») і рясно посипав ним ранки. Кровотеча припинилася одразу. 
Церемонію було закінчено. Чоловік не отримав за свою роботу ні подарунка, ні частуван-
ня. Як пояснив він сам, така процедура здійснюється родичем, а родичу платити не годить-
ся. На заході сонця того самого дня Малата обережно змила з повік дитини закипілу кров 
і змастила підсохлі ранки коров’ячим маслом. Наступного дня з повік Гідохути повністю 
зійшов набряк, і він виглядав здоровим та спокійним.

На питання «Для чого потрібні насічки на повіках?» респонденти одноголосно відпо-
відали: «Щоб не боліли очі». Вони наводили численні приклади, коли «більш сучасні» бать-
ки відмовлялися шрамувати повіки дитині, і надалі вона страждала від хвороб очей. Отже, 
такої церемонії все одно не вдавалось уникнути, а загоєння повік у більш пізньому віці від-
бувалося довше, і увесь процес виявлявся болючим. Турботою про зір, однак, не можна було 
пояснити непослідовність практики шрамування повік відповідно до кланової належності.

Дійсно, маніпуляції з повіками відбуваються тільки в тих кланах, які позиціонують 
себе в датогському суспільстві як клани магів (чаклунів), і спеціалізуються на пророцтвах, 
пов’язаних зі сновидіннями. За допомогою насічок немовляті «відкривають внутрішній 
зір». «Відкрити очі», щоб у дорослому віці вони могли «бачити уві сні», для всіх датогів (на 
думку наших респондентів) надзвичайно важливо. Той, хто народився в кланах Баджута і 
Вашан, найімовірніше, у майбутньому стане чаклуном і буде допомагати людям. Оскільки 
маги із цих кланів усі поради дають на основі знань, отриманих уві сні, стає зрозумілим 
вагоме значення цієї церемонії. Ясновидцями можуть бути як чоловіки, так і жінки. Не-
зважаючи на те що жінки після шлюбу переходять до клану чоловіка, чаклунські здібності, 
успадковані від народження, зберігаються. Жінки, які стали на магічний шлях, повинні 
або відмовитися від шлюбу, або почати займатися чаклунством у пострепродуктивному 
віці. Шрамувати повіки можуть також дитині, чия мати належить до клану магів. Отже, 
якщо ви зустрічаєте людину з подібною міткою і на запитання «До якого клану він / вона 
належить?»  почуєте численні варіанти відповідей, нехай вас це не бентежить. Треба пи-
тати: «До якого клану належить його / її мати?», і в такому випадку неодмінно будуть на-
звані клани Баджута або Вашан.

Сновидіння для віщування майбутнього широко застосовуються (і застосовувалися в 
минулому) у сакральних практиках багатьох народів Африки, Євразії та Америки. У Дав-
ньому Єгипті маг не тільки володів власними снами й уміло їх інтерпретував, але й за до-
помогою спеціальних слів (заклинань) міг також примусити бога наслати певний сон на 
конкретну людину, він міг змусити його послати пророчий сон або отримати для себе відпо-
відь на будь-яке поставлене запитання 16. У багатьох народів Сибіру та Північно-Східної Азії 
(тунгусів, нанайців, алтайців, ненців) професія шамана передається у спадок і передбачає 
природний хист («покликання» або «вибір»). Посвячення в шамани здійснюється через сно-
видіння й транси (екстатичний шлях), а також через передання досвіду (навчання шаман-
ським технікам, трансляції знань про імена та функції духів, міфології та генеалогії роду, 
таємним мовам 17). Зазвичай обидві форми набуття шаманських повноважень співіснують 
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паралельно. Так, наприклад, у ненців (авамських самоїдів) шаманізм є спадковим, але ці 
здібності надаються безпосередньо вищим божеством, яке саме навчає майбутнього шама-
на через сни та видіння 18. Так само у лапландців такий дар передається в родині, проте духи 
дають його тим, кому побажають 19. Бурятам, окрім дуже складних публічних церемоній ша-
манського посвячення, також відомі «хвороби-сни» на зразок посвячення 20. У перехідний 
період поведінка кандидата в шамани (наприклад, у якутів) зазнає відчутної трансформа-
ції: він стає задумливим, усамітнюється, багато спить, бачить пророчі сни.

Однак у випадку з датогами ми маємо справу з унікальною «підготовчою» церемонією, 
яка охоплює всіх без винятку членів клану магів і виконується у ранньому дитинстві. Хто на-
далі стане магом, визначити майже неможливо. У більшості випадків – у віці від чотирьох до 
семи років, в інших – у підлітковому віці. Ми також зафіксували кілька фактів, коли магами 
ставали дорослі люди, які до цього нічим примітним не вирізнялися (чоловік у віці приблиз-
но тридцяти п’яти років, і жінка у віці п’ятдесяти – п’ятдесяти п’яти років). Однак за винят-
кових обставин, наприклад, при народженні майбутнього верховного мага, про його появу 
на світ повідомляє попередник, і тоді навіть перші дні життя новонародженого пов’язані з 
ритуальними посвяченнями та містичними випробуваннями. 

***
Підсумовуючи, варто зауважити, що для датогів характерне ретельне зберігання тра-

диційних пологових і післяпологових обрядів, а також складної системи залучення дитини 
до племені, клану, роду. У церемоніях представлено складний процес соціальних взаємодій 
між самим новонародженим, його родичами та сусідами. У процесі церемоній між дитиною 
й оточенням послідовно посилюється зворотний зв’язок через складний обмін обов’язками, 
послугами й подарунками за культурно встановленою схемою. Високий ступінь збереже-
ності таких церемоній щодо ранніх етапів життєвого циклу в сучасному датогському сус-
пільстві свідчить про їх особливу важливість для ефективного функціонування в оточенні 
інших традиційних культур, а також в умовах підвищення впливу процесів модернізації. 
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ДЕНИС ВОРОБЙОВ 

ПРОМИСЕЛ ТЮЛЕНЯ В ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННІ АЛГОНКІНІВ 
ЛАБРАДОРУ: ПРИМОРСЬКИЙ КОМПОНЕНТ  

ТАЙГОВОЇ КУЛЬТУРИ

В статье дана характеристика системы природопользования северных алгонкинов. Обстоятельно проанали-
зирована роль охоты на тюленя в системе их жизнедеятельности. На основании археологических и письменных 
источников доказано, что, невзирая на аккультурацию, связанную с европейской колонизацией, индейцы 
Лабрадора остались носителями таёжной адаптации со свойственным ей типом культуры.

The system of the nature’s usage of the Northern Algonquins is characterized and the role of seal-hunting in 
their system of vital functions is analyzed. Founded on the archeological and writing sources it is argued that 
without regard to acculturation connected with the European colonization the Labrador Indians (Aboriginals) 
remained the carriers of taiga adaptation with its own cultural type.

Характеризуючи систему природокористування північних алгонкінів, слід звернути 
увагу на освоєння ними ресурсів морського узбережжя, особливо на промисел тюленя.

Промисел морських тварин зазвичай сприяє осілому способу життя на узбережжі в 
стаціонарних селищах із досить великою кількістю жителів. Цей складник системи при-
родокористування лише досить умовно можна зарахувати до бореального культурно-еко-
логічного типу, і цілком очевидно, що він не відноситься до тайгових адаптацій. Разом з 
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тим більшість груп аборигенів Лабрадору влітку виходили на морське узбережжя, де за-
ймалися промислом тюленя.

Вияснити, як велося полювання на тюленя в доєвропейську епоху, допомагають архео-
логічні дані. Велике значення цього джерела зумовлено ще й тим, що в археологічному сенсі 
літоральна смуга вивчена значно краще, ніж внутрішні області. Так, археологічні розкопки, 
здійснені в останні десятиліття на Верхньому Північному Узбережжі затоки Св. Лаврентія, 
засвідчують, що мешканці, які проживали тут із давніх-давен, полювали на тюленя.

Археолог Мішель Плурд дослідив стоянки вздовж узбережжя від гирла р. Сагеней до 
гирла р. Манікуаган і стоянки на цьому ж відтинку, розміщені віддалік океану біля підніжжя 
Лаврентійських гір та на суміжних ділянках плато (Канадського Кристалічного Щита).

На стоянці Гран-Бержерон (DbEj-11) поміж Тадуссаком та Ескуменом, ранні шари якої 
датуються епохою Архаїки (5000–3000 роки до н. е.), «у двох шарах, але особливо в найдав-
нішому, зимове полювання на тюленя є одним із найкраще представлених видів діяльнос-
ті. Типологія кам’яних знарядь вказує на південний вплив, який виявляється у двох рівнях 
заселення. Однак верхній шар загалом може відображати наявність груп, що прийшли із 
внутрішніх земель [Лабрадору. – Д. В.]».

Пізніша стоянка Гран-Бержерон (DbEj-13) [епоха Сильвіколь (3000–300 роки до н. е.)], 
неподалік від першої, засвідчила, що її жителі користувалися водночас і морськими, і тайго-
вими ресурсами, але при цьому простежується переважання промислу тюленя 1.

Отже, якщо на тюленя полювали взимку, то це вказувало на тривале перебування на узбе-
режжі і, як наслідок, на відсутність тайгової адаптації. Переважання тюленя, виявлене в матеріа-
лах пізнішої стоянки, також засвідчило тісний зв’язок екологічної культури людини з узбережжям.

Подальші дослідження М. Плурда показали, що стоянки підніжжя і плато – це стоянки 
маленьких груп із небагатим інвентарем, тоді як узбережні стоянки – більші. Автор дійшов 
висновку, що система поселень характеризувалася освоєнням береговими групами багатих 
морських ресурсів. Поряд із цим залишалося нез’ясованим, чи здійснювали вони сезонні 
міграції до внутрішніх районів 2.

Ці висновки суперечать гіпотезі про тайгову адаптацію. Вони не збігаються з відомос-
тями колоніального періоду. Найважливіше для нас питання – ці люди постійно жили на 
узбережжі, чи приходили сюди на деякий час, як це було в пізніші епохи, відображені в пи-
семних джерелах, – залишається тут відкритим.

Матеріали, отримані в узбережних районах Лабрадору, що лежать північніше, також 
відображають інтенсивне освоєння морських та узбережних ресурсів.

Ж.-І. Пінталь провадив археологічні дослідження на Нижньому Північному Узбережжі 
в районі Блан-Саблон. Згідно з датуваннями цього автора, період Середньої Архаїки при-
падає на 8200–5000 роки до н. е., Пізньої Архаїки – на 5000–3500 роки до н. е., Постархаїки 
(Сильвіколь, за термінологією М. Плурда) – на 3500–400 роки до н. е. 3

Ж.-І. Пінталь вважав, що в епоху пізньої Середньої Архаїки існувала змішана система 
освоєння ресурсів і територій. Мисливці не зосереджувалися вибірково на жодній із тварин, 
але водночас морські тварини становили вагому частку в харчовому раціоні. Поряд із тери-
торіальною мобільністю на узбережжі існували також довгочасні стоянки. 

У період Пізньої Архаїки кількість великих постійних стоянок на узбережжі зменшу-
ється, групи американських індіанців починають освоювати ресурси внутрішніх територій. 
Дослідник пояснює таку обставину місцевим похолоданням і приходом палеоескімосів 4.

В епоху Постархаїки стратегія адаптації знову була зорієнтована переважно на освоєн-
ня морських ресурсів. На стоянках, датованих 2500–1100 роками до н. е., часто трапляються 
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обпалені кістки тюленя. Промисел тюленів, морських птахів та прибережне збиральництво 
починають відігравати найважливішу роль у життєзабезпеченні. Як доповнення прак-
тикують неспеціалізоване полювання на різних наземних тварин, що водяться поблизу.  
Ж.-І. Пінталь відзначає, що в цей період виявляється чіткіша регіоналізація груп американ-
ських індіанців, яка виражається в освоєнні місцевих ресурсних баз. «Після відходу палео-
ескімосів цей процес ознаменувало інтенсивне полювання на тюленя, заснування тривалих 
поселень у Блан-Саблон та інтенсивне освоєння літоральної смуги і надалі – прилеглих озер 
внутрішніх територій». На думку цього дослідника, населення, яке часто навідувалося в ра-
йон Блан-Саблон, належало до алгічної традиції, що об’єднувала індіанців Ньюфаундленду, 
Лабрадору та Нижнього Північного Узбережжя. Можливо, до неї також належали тубільні 
групи Середнього Північного Узбережжя і Центрального Квебеку. Але при цьому існував 
певний культурний регіоналізм. Цілком імовірно, що предки беотук за останні 600 років до 
приходу європейців часто відвідували район Блан-Саблон 5.

Отже, на перший погляд видається, що сукупні відомості, отримані шляхом археоло-
гічних досліджень різних періодів – від доконтактної епохи аж до початку безпосередніх 
контактів, суперечать заявленим у цій статті постулатам. За цими відомостями, полювання 
на тюленя і більшою мірою осіле життя на узбережжі переважали над полюванням на вели-
ких копитних тварин і динамічним освоєнням внутрішніх тайгових територій невеликими 
мобільними групами мисливців. 

Як видається, це протиріччя можна пояснити тим, що археологи кількісно і якісно знач- 
но краще вивчили прибережну смугу, порівняно із внутрішніми тайговими областями. Зва-
жаючи на цю обставину, можна висунути гіпотезу про одночасне існування узбережного і 
тайгового типів адаптації. Групи, екологічна культура яких ґрунтувалася більшою мірою 
на приморських, ніж на тайгових адаптаціях, могли жити поряд із групами, що освоювали 
материкові тайгові угіддя. Імовірно, що останні могли виходити влітку на нетривалий час 
до узбережжя, як це практикували групи, зафіксовані в ранніх писемних джерелах. Більше 
того, між групами, що належать до двох різних екологічних культур, могли існувати парт-
нерські стосунки, як це було в деяких регіонах Півночі Євразії, зокрема між чукчами-оленя-
рами і чукчами – мисливцями на морських тварин 6. В епоху Постархаїки в досліджуваному 
нами регіоні починають проявлятися зв’язки жителів узбережних стоянок із населенням 
долини Св. Лаврентія та внутрішніх областей Лабрадору. 

На підтвердження припущення, що до приходу європейців побутували два типи адап-
тації (тайгова і приморська), можна, як на мене, навести згадку Ж.-І. Пінталя про те, що 
беотук острова Ньюфаундленд відвідували узбережжя Лабрадору 7.

В екологічному відношенні культуру беотук можна зарахувати до індіанців Субаркти-
ки, але при цьому острівне життя наклало на неї певний відбиток, що зумовив деяку куль-
турну відмінність цієї групи від населення Канадського Щита. Ця відмінність виражалася 
в переважанні морських ресурсів у їхній системі життєзабезпечення та інтенсивнішому 
освоєнні літоральної смуги всього острова, порівняно з його внутрішньою частиною. По-
лювання на тюленя було в них одним з основних видів діяльності, хоча під час їхньої мі-
грації водночас практикували полювання на карибу. Різноманітні страви з тюленини були 
широко представлені в їхній системі харчування 8. Для полювання на тюленя беотук мали 
спеціальне знаряддя. Це був гарпун зі знімним наконечником, який з’єднували з ратищем 
за допомогою довгого шкіряного ременя 9. Такий гарпун використовували для полювання 
на тюленя в морі з каное. Аналогічні знаряддя були в ескімосів, тоді як материкові алгон-
кінські групи не мали таких гарпунів і якихось спеціальних знарядь для промислу тюленів 
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і, полюючи на цих тварин, як правило, на їхніх леговищах, користалися будь-якими при-
датними для цього підручними засобами.

Таким чином, тісний зв’язок беотук із морем дає нам змогу припустити, що за своїм 
культурним виглядом і способами адаптації до середовища вони нагадували групи, які за-
селяли стаціонарні узбережні стоянки півострова Лабрадор, відомі нам за археологічними 
матеріалами. Для такої стратегії освоєння ресурсів було характерним як цілорічне морське, 
так і узбережне полювання на тюленя, а також неспеціалізоване полювання на тварин су-
ходолу в прилеглих лісах. Водночас внутрішні тайгові території населяли представники бо-
реального культурно-екологічного типу.

Отже, археологічні матеріали, хоч і вказують на знач ну роль промислу тюленя та осілий 
спосіб життя аборигенів Лабрадору, але зовсім не є свідченням того, що тайга залишалася 
для людини неосвоєною.

Коли мова йде про полювання алгонкінів Лабрадору на тюленя, відомості різних писем-
них джерел XVІІ ст. не узгоджуються з матеріалами археології. Полювання індіанців на лося 
й карибу згадуються в них постійно і в найрізноманітніших контекстах, тоді як згадки про 
полювання на тюленя мають епізодичний характер. Аналіз цих джерел дає змогу виявити 
набагато більший зв’язок тогочасних індіанців із тайговими ландшафтами, ніж з екосисте-
мою узбережжя. Із коротких згадок про полювання на тюленя постає картина, відповідно 
з якою північні алгонкіни полювали на тюленя лише влітку, коли ненадовго виходили на 
узбережжя. Полювання вели найчастіше тоді, коли тварини перебували на леговищах. Спе-
ціальних знарядь для такого полювання не існувало, і воно часто відбувалося спонтанно. 
Мисливці не планували полювання заздалегідь, але, побачивши тварин, негайно розпочи-
нали промисел, що виглядав як отримання біомаси в такий спосіб, що не вимагав надмірної 
витрати зусиль. Усе це свідчить про те, що полювання на тюленя було ланкою в системі 
життєзабезпечення, але при цьому не відігравало в ній суттєвої ролі.

Про полювання монтаньє на тюленя згадував Ле Жен. У своїй реляції за 1634–1635 роки, 
у розділі, присвяченому полюванню й рибальству монтаньє, він приділяє промислу тюленя 
значно менше уваги, аніж полюванню на наземних тварин і вилову вугрів. Описуючи цей 
вид промислової діяльності, він обмежується такими фразами: «Вони вбивають тюленів 
ударами ціпка, застаючи їх тоді, коли вони вийшли з води. Ті вибираються на скелі погрі-
тися на сонці. Оскільки вони не можуть бігти, то, коли хоча б трохи віддаляються від своєї 
стихії, вони пропали» 10. Цим повідомленням інформація обмежується.

Іншому місіонеру А. Нувелю довелося бути свідком полювання індіанців-папінаші на 
тюленя в гирлі річки Манікуаган у 1664 році. Вони піднімалися по річці вгору до місця збору 
кількох локальних груп, але, знайшовши тюленів, вирішили затриматися. А. Нувель описує 
цю подію так: «Наступного дня другого червня після меси ми рушили, маючи десять каное. 
Отже, ми були в дорозі, чимдалі краще працюючи веслами. Я здобував це ремесло під керів-
ництвом француза й тубільця, з якими я був. Того дня ми дісталися великого водоспаду, де 
наші аргонавти знайшли безліч тюленів. Вони влаштували велику бійню, застосовуючи на 
цьому полюванні свої рушниці, списи й стріли» 11.

А. Нувель не уточнив, як використовувалися рушниці: за їхнім безпосереднім призначен-
ням чи як довбешки. Імовірно, другий варіант цілком можливий як вид економії боєприпасів, 
коли нема потреби їх витрачати, а легше скористатися звичайним дрючком. Цей уривок на-
очно ілюструє використання мисливцями всіх підручних засобів, придатних для промислу. 
Це свідчить про відсутність укоріненої традиції практикування цього компонента системи 
природокористування на відміну від полювання на копитних та інших наземних тварин.
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З огляду на це дещо відрізняються відомості, надані місіонером Луї Ніколя, які відобража-
ють полювання на тюленя групами, що спускаються влітку річкою Муазі в район Сет-Іль. Од-
нак і ці дані все-таки характеризують тутешніх індіанців як лісових, а не морських мисливців.

Л. Ніколя, імовірно, був першим із місіонерів, який дістався до Сет-Іль (Семи Островів). 
Це сталося в 1673 році 12. Він відзначив, що індіанці, які сходили вниз до узбережжя, усе літо 
жили завдяки полюванню на тюленя. «Уздовж усього узбережжя можна було бачити тюле-
нів, завдяки яким дикуни живуть усе літо. Французи можуть здобувати багато жиру з тюле-
нів, що їх убивають дикуни, і з тріски, якої самі ловлять удосталь у великій затоці осторонь 
від Семи Островів, навпроти річки Сент-Осташ, трохи далі від Каві, краю затоки в напрямі 
до Квебеку» 13.

Перше, на що в цьому уривку варто звернути увагу, це твердження, що індіанці жили на 
березі ціле літо і полювали на тюленів. Однак перебування Л. Ніколя в цих місцях було не-
тривалим. З’явившись тут навесні 1673 року, уже влітку того ж року він повернувся до Кве-
беку, де за червень і липень 1673 року написав звіт про свою поїздку 14. Тому цей автор не 
міг спостерігати тут індіанців усе літо, і до його інформації слід ставитися досить обережно.

Показово, що він залишав за індіанцями роль мисливців, тоді як очікуване отримання й 
товарне виробництво тюленячого жиру він приписував французам. Зрозумівши, яку вигоду 
міг принести цей вид діяльності, Л. Ніколя передбачав той масовий товарний промисел тю-
леня європейцями, який розгорнувся тут у XVІІІ ст. Зайнятість індіанців через їхній тісний 
культурний зв’язок із тайгою у цьому промислі була незначна. На противагу товарному до-
буванню хутра, у цьому промислі індіанці так і не стали важливою ланкою. Полювання на 
цих тварин мало епізодичний, а часом навіть і спонтанний характер.

Інший опис полювання алгонкінів Лабрадору на тюленя, зроблений цим місіонером, 
майже збігається з описом Ле Жена, хоча є дещо докладнішим.

«Найприємніше [легке. – Д. В.] полювання з усіх – це полювання, що відбувається саме 
на початку осені, коли починаються великі припливи і коли настають гарні дні; ці тварини 
виходять на сушу, щоби погрітися там на сонці; там вони і засинають, коли море відступає. 
Якщо поталанить тим, хто йде на це полювання чи риболовлю, і тюленів знайдуть на ске-
лястих островах, то вони можуть бути впевнені в гарній здобичі, і що вполюють усіх, кого 
знайдуть на суші. Іноді у стаді буває від чотирьохсот до п’ятисот тюленів, і вони волають, як 
скажені, гинучи під ударами ціпків, що ними їх б’ють по кінчику носа, і за кожним ударом 
одного забивають.

Тубільці в цій країні використовують їх для одягу і усіх своїх потреб...» 15.
У цьому описі становить інтерес заключна фраза, де йдеться про використання індіан-

цями тюленячої шкури для пошиття одягу. Джерела цього періоду майже завжди свідчать 
про виготовлення одягу зі шкури карибу, лося, рідше – дрібних хутрових звірів, але згадки 
про використання для цього шкури тюленя майже не трапляються. Як відомо, одяг, виго-
товлений зі шкури морських ссавців, відрізняється великою міцністю. Природно, що шкура 
мала різноманітні застосування в господарській діяльності, але з огляду на незначну частку 
полювання на тюленя в життєзабезпеченні навряд чи набула поширення.

У XVІІІ ст. промисел тюленя у північних алгонкінів вийшов на інший, інтенсивніший, 
рівень. Здавалося б, писемні джерела свідчать, що в індіанців загалом зросла роль полю-
вання на цих тварин. Найімовірніше, це було справді так, але все-таки цей процес не мав 
масштабного характеру і вирізнявся локальністю.

Сучасний канадський дослідник Д. Кастонгі доводив, що писемні джерела, датовані 
XVІІІ ст., свідчили про зростання ролі тюленя в життєзабезпеченні монтаньє Північного Узбе-
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режжя, порівняно із XVІІ ст. Він звернув увагу на те, що часто аборигенне населення поділяєть-
ся на «дикунів морського узбережжя» і «дикунів землі». Джерела ж XVІІ ст., на справедливий 
погляд автора, відображали вкрай незначну роль полювання на тюленя в монтаньє і відсут-
ність аборигенного населення, тісно пов’язаного з узбережним середовищем усіма формами 
своєї екологічної культури. Зміни відбулися наприкінці XVІІ ст., або, імовірніше, на початку 
XVІІІ ст. Згаданий автор пояснював цю обставину збільшенням комерційної експлуатації тю-
леня і скороченням кількості лосів, що змусило частину монтаньє перейти до полювання на 
тюленя і, як наслідок, продовжити освоєння прибережної смуги затоки Св. Лаврентія 16.

А. Лепаж, що присвятив технології промислу тюленя на лабрадорському узбережжі 
окрему працю, відніс появу таких занять до початку XVІІІ ст. 17 – часу, коли європейці почали 
засновувати пости та заготівельні пункти і самотужки полювати на тюленя. Про промисел 
тюленя корінним населенням мова майже не йшла. Тубільці згадувалися в праці лише один 
раз. Перший із концесіонерів Ла Гардер де Куртеманш на своєму основному посту біля за-
токи Брадор спочатку (від 1702 р.) користувався послугами індіанців, але, починаючи від 
1712 року, поступово надав перевагу канадцям 18. Очевидно, канадці краще справлялися зі 
всією повнотою робіт із заготівлі тюленячого жиру, аніж індіанці, які були більше призвича-
єними до лісу і до полювання на карибу.

З метою перевірки твердження про збільшення ролі тюленя в життєзабезпеченні інді-
анців у XVІІІ ст., що його висунув Д. Кастонгі, звернімося безпосередньо до згаданих джерел.

Особливо цікавими видаються журнальні записи місіонера Клода-Годфруа Кокара, да-
товані 1750 роком. К.-Г. Кокар охарактеризував економічне становище постів Королівсько-
го володіння (Мальбе, Тадуссак, Мулі де Жеремі, Шикутімі, Сет-Іль і почасти Мінган). Окрім 
Мальбе, що мав більше фермерську, аніж промислову спрямованість, і віддаленого на знач-
ну від узбережжя відстань Шикутімі, на трьох постах, що залишилися, активно провадився 
промисел тюленя і, що найважливіше, у ньому так чи інакше були задіяні індіанці.

«Пост Тадуссак, – писав Кокар, – не поставляє багато хутра. [...] Головне на цьому по-
сту – це полювання на тюленя, що ведеться від грудня до кінця березня. Це полювання ве-
деться епізодично, однак відтоді, як Франсуа Дорі став керівником Тадуссака, виробляється 
щонайменше вісімдесят-дев’яносто бочок за рік. Воно було б успішнішим, якби ми мали 
більше мисливців, тому що [воно завжди успішне], коли дикуни віддаються йому із запа-
лом, і ця добра воля залежить трохи від способу, яким вони залучаються керівником. [...] 
Природно, дев’ятсот-тисяча тюленячих шкур повинні були б дати 90 бочок жиру. Проте їх 
виходить близько п’ятисот-шестисот, тому що дикуни багато їх забирають для того, щоби 
взувати й вдягати своїх дітей. [...] Було б легко збільшити число мисливців на цьому по-
сту. [...] Можна було би вказати керівнику Шикутімі, щоби він посилав у Тадуссак хлопчи-
ків-сиріт. Ці діти живуть зі своїми родичами чи з чужими, і про них погано піклуються, тоді 
як у Тадуссаку їх можуть задіяти як веслярів на каное замість тих молодих людей, що здатні 
полювати, а замість цього змушені керувати каное. Це зменшує кількість каное» 19.

Отже, судячи з цього уривка, полюванням на тюленя в Тадуссаку безпосередньо займа-
лися індіанці, але воно не було їхнім власним бажанням. Канадці – службовці цього посту – 
їх явно до цього підштовхували. У будь-який спосіб керівник намагався зацікавити індіанців 
із Шикутімі до цієї справи: мисливців на хутряних тварин хотіли зробити мисливцями на 
тюленів. К.-Г. Кокар, прагнучи пожвавити комерційний промисел тюленя, пропонував свої 
засоби – використовувати для цього індіанців із Шикутімі, тобто зробити морських звіро-
боїв із мисливців на лося і добувачів хутра. Отже, індіанці справді займалися промислом тюленя, 
але причиною цього був вплив канадійців. Як наслідок, почалися процеси акультурації. 
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Оскільки полювання на тюленя вели взимку (від грудня по березень), можна припус-
тити, що ці індіанці більшу частину року осіло жили на узбережжі і не йшли в ліси. Широке 
використання ними тюленячих шкур (близько 400 шкур на рік) для виготовлення одягу і 
взуття свідчило про незначну частку полювання на карибу та лося в їхньому життєзабез-
печенні. Водночас це полювання вели з каное, тобто на відкритій воді, тоді як традиційне 
полювання в XVІІ ст. відбувалося тільки на леговищах. Берестяне каное зручне для застосу-
вання на мілководді, на річках та озерах. Для виходу в море придатнішими були інші судна, 
такі як різні човни європейців чи уміаки ескімосів – справжніх представників приморської 
культури. На мій погляд, це засвідчило незначний рівень адаптації індіанців – мисливців на 
тюленя до умов узбережно-морського середовища і недавній перехід до цього роду занять 
колишніх тайгових мисливців.

Таким чином, висновок Д. Кастонгі про перехід частини монтаньє до промислу тюленя 
й осілого способу життя в XVІІІ ст. виявився цілком справедливим. Однак слід уточнити, що 
відбувалося це під впливом місцевих канадців європейського походження, що також займа-
лися полюванням на тюленя і морським рибальством. У подальшому все це могло сприяти 
акультурації індіанців. 

Писемні джерела підтверджують те, що виокремлення двох спільнот монтаньє викли-
кане наявністю двох систем природокористування. У середині XVІІІ ст. на Північному Узбе-
режжі можна було виділити два типи індіанського населення. Представники першого, за 
термінологією К.-Г. Кокара, – «приручені дикуни» (sauvages domіcіlіés) – постійно жили при 
торгових поселеннях і були задіяні в різноманітній виробничо-промисловій діяльності, у 
якій не останню роль відігравало полювання на тюленя. Інші, «дикуни глибинних земель» 
(sauvages de la profondeur des terres), продовжували вести колишнє кочове життя, полюючи 
на лося, карибу і добуваючи тепер ще й хутрових тварин 20.

Характеризуючи пост Іль-Жеремі, К.-Г. Кокар зазначав, що полювання на тюленя по-
чинається з першим льодом 15 березня і завершується льодоходом. У період між 15 січня 
і 15 березня індіанці йшли в ліс полювати на хутрових тварин. Окрім цього, керівник по-
сту сам улітку відвідував верхів’я річки Манікуаган і скуповував хутро в лісових індіанців. 
На підставі конкуренції в нього виникали сутички з керівником із Шикутімі» 21. Отже, «при-
ручені дикуни» все-таки практикували наземне полювання, задля чого у вільний від про-
мислу тюленя час ішли в ліси, але при цьому далеко не заходили, а освоювали території на 
порівняно невеликій відстані від поста. 

Пізніші відомості щодо факторії Іль-Жеремі підтверджують те, що осілі індіанці, меш-
канці узбережжя, навідувалися в ліс задля полювання, і прояснюють цю проблему.

У 1785 році вождь монтаньє Рене Пітуабану надіслав листа керівнику поста Іль-Жеремі, у 
якому описав традиційну мисливську діяльність монтаньє Іль-Жеремі. «Мої сини – мисливці 
дуже вправні, але бобра насправді немає. Якби він був, вони полювали б на нього, тому що 
мешканці Іль-Жеремі прагнуть займатися тим, що вміють. Ми просимо червону клітчасту тка-
нину. [...] Цієї осені люди Іль-Жеремі спочатку будуть підніматися на внутрішні землі, аж поки 
не настане час повертатися на узбережжя за тюленями. Саме з тих земель, на які вони спочатку 
підуть полювати, потім, коли буде потрібно йти на узбережжя за тюленями, вони підуть. Немає 
сумніву в тому, що вони не захочуть іти на узбережжя за тюленями, якщо не знайдуть на внут-
рішніх землях нічого для себе. Я прошу човен. Дуже важко перевозити бочки в каное з кори» 22.

У листі Рене Пітуабану йдеться про категорію індіанців, які мали тісний зв’язок із по-
стом, і для яких більш властивим є осілий, а не кочовий спосіб життя. Утім, із контексту 
листа випливає, що полювання на бобра, пов’язане з материковою зоною, було індіанцям 
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більше до вподоби, тоді як промисел тюленів (узбережжя й осілість) викликав у них мен-
ше позитивних емоцій. Тут убачається елемент обов’язку перед керівником, який вони не 
хотіли б порушувати, тому йдуть на цей промисел. Ставши мисливцями на тюленя, вони 
водночас, як і раніше, зберігають зв’язок із тайгою, у якій вони все знають і вміють, тоді як 
до нового свого заняття не можуть остаточно призвичаїтися.

Цікавим також видається визначення полювання на бобра як «полювання для себе». 
Хутро можна було обміняти на потрібні речі. Отже, промисел тюленя у світогляді осілих 
індіанців, можливо, асоціювався з виконанням якоїсь повинності, хоча, напевно, за свою 
працю вони отримували певну винагороду. 

Отже, викладені тут факти й думки підтверджують зв’язок індіанців, що проживали на 
узбережжі, із тайгою. Незважаючи на акультураційні процеси, вони все-таки залишалися 
носіями тайгової адаптації.

За К.-Г. Кокаром, чим північніше був розміщений пост, тим менше в ньому був розви-
нений промисел тюленя. У поселенні Сет-Іль заготовляли хутро і займалися комерційним 
виловом тюленя, причому переважала заготівля хутра. Сюди поставляли меншу кількість 
хутра, ніж у Шикутімі, але його якість була краща. 

У XIX ст. мешканці Лабрадору, що займалися промислом тюленя, були переважно євро-
пейцями за походженням. Тубільці, як і задовго до того, значно більше часу перебували в 
тайзі, аніж в прибережних поселеннях. Утім, на відміну від відомостей XVIII ст., джерела 
того періоду, що були в моєму розпорядженні, зовсім не згадують про берегові групи інді-
анців («приручених дикунів»). Можливо, причина в тому, що їхній спосіб природокористу-
вання і стиль життя були досить близькі до способу життя місцевих європейців. Вочевидь, ці 
нечисленні групи тубільців поступово поглинули колонізатори, або ж індіанці повернулися 
до колишнього лісового життя. Промисел тюленя як елемент системи життєзабезпечення 
тубільного населення поступово втрачав своє значення.

Щоб краще уявити собі промисел тюленя на Лабрадорі в другій половині XІX ст., варто 
звернутися до щоденника В.-А. Гюара. Він здійснив подорож уздовж Північного Узбережжя, 
відвідав затоку Св. Лаврентія на початку 90-х років XІX ст. і залишив її докладний опис. Ав-
тор записок часто згадував про те, що місцеві мешканці з різних куточків регіону полювали 
на тюленя, та описував різні способи цього полювання. Водночас він ніяк не пов’язував цю 
практику з монтаньє. Мова йшла тільки про канадців європейського походження. 

У Мінгані цей автор зробив дуже цікаве й важливе для нашої теми спостереження. По-
яснюючи нерозвиненість вилову тріски в цьому селищі, він говорив про відсутність людей, 
що могли б цим займатися. Причина криється в тому, що «це місце зарезервоване за монта-
ньє, і білі не можуть засновувати тут свої рибальські селища. [...] Стосовно дикунів, ніхто не 
зміг би уявити, як вони будуть проводити свої “канікули”, ловлячи й переробляючи тріску. 
Це – не їхній стиль» 23.

Остання фраза дуже добре відображає пріоритети індіанців у сфері природокористу-
вання. Роль морської екосистеми була в ньому вкрай незначна. Перебування індіанців біля 
моря розглядалося як короткочасний відпочинок, а потім починалася робота – полювання в 
лісі на карибу і хутрових тварин. За спостереженням В.-А. Гюара, «у дикунському містечку 
Мінган лише чотири будиночки; всі інші житла – намети. На практиці було би марним бу-
дувати тут для цих кочових родин розкішні палаци, тому що більшу частину року всі пере-
бувають у лісах. Тільки один метис постійно перебуває в Мінгані. [...] Дикуни приходять до 
моря в квітні, травні й червні, [...] наприкінці [липня] вони повертаються у внутрішні землі, 
куди заглиблюються на триста, чотириста і п’ятсот миль» 24.
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Морське рибальство, ймовірно, ніколи не було характерне для північних алгонкінів. 
Утім, ця обставина ще не є підтвердженням відсутності в їхній системі природокористуван-
ня полювання на тюленя. Але, вочевидь, вони прагнули витрачати своє нетривале літнє 
перебування на узбережжі, виготовляючи і лагодячи каное, тобогани та інші необхідні речі 
або ж просто відпочиваючи. Можливо, в цей час вони не брали участі в комерційному по-
люванні на тюленя.

Промисел тюленя практикували для власних потреб, але навряд чи він був поширеним і 
важливим елементом життєзабезпечення. В.-А. Гюар описав зимовий одяг хлопчика-монтаньє 
з Мінгана: «За капот правила тюленяча шкура із шерстю назовні, скроєна, як мішок, що мала 
лише один отвір для голови і закривала його від шиї до колін; за головний убір – шкура з голови 
молодого карибу, підігнана під його власну голову, з отворами для рота, носа та очей» 25.

Важливим є використання шкури тюленя для виготовлення одягу представниками тай-
гової екологічної культури. З іншого боку, це, мабуть, єдине місце в книзі В.-А. Гюара, де 
індіанець і тюлень мають хоча б якийсь взаємозв’язок. 

Даючи загальну характеристику тюленячого промислу, В.-А. Гюар відзначав, що м’ясо 
тварини ніяк не використовували. Тюленя добували задля жиру, з якого виробляли олію, 
і заради шкур, що йшли на продаж 26. Отже, промисел мав здебільшого комерційне спря-
мування. За традиційного природокористування значно більша кількість частин і органів 
тварини знайшла б своє застосування. Значить, промислом займалися не тубільці. Хоча й у 
XVІІІ ст., коли полювали саме індіанці, це полювання було комерційним.

Промисел тюленя був поширений серед місцевого канадського населення. Способи, 
прийоми, засоби, знаряддя і пристрої для полювання були дуже розмаїтими. Описи бага-
тьох із них дають змогу зрозуміти, що вони виходять за межі традиційного природокорис-
тування індіанців. 

Ось як В.-А. Гюар описує промисел цих тварин у місцевості Пуант-де-Мон на Верхньому 
Північному Узбережжі: «Люди з Годбу, Бо-де-Триніте та Іль-Карибу змагаються тут у полюванні 
на тюленів. Полювання триває від грудня до кінця квітня. Я сподіваюся, ви не уявили собі, що 
полювання на тюленя проходить у лісі. Його ведуть на відкритій воді, за п’ять чи шість миль від 
берега на відстані через крижаний припай. На каное слід маневрувати з великою обережністю, 
щоб не опинитися в крижаному полоні і щоб течія не віднесла його на південь» 27.

Отже, полювання тут вели в зимово-весняний період, коли індіанці жили в лісі. По-
люванням займалися ті жителі узбережжя, які були європейцями за походженням. Основ-
ний спосіб полювання в цьому регіоні залишився таким самим, яким його практикували у 
XVІІІ ст., тобто полювання на каное з рушницею. Відмінність полягає лише в тому, що сто-
літтям раніше промисловцями були індіанці, які осіло мешкали на берегових постах («при-
ручені дикуни», за писемними джерелами), і меншою мірою – постова обслуга, а в XІX ст. їх 
замінили канадці – місцеві жителі. Для мене не зовсім зрозумілою є перевага виходу в море 
на каное, а не на якому-небудь іншому, зручнішому і пристосованішому для цього плав-
засобі. Вочевидь, ми маємо тут справу з усталеною впродовж понад століття традицією, що, 
можливо, суперечить принципам екологічної адаптації.

«Узимку 1895–1896 років, – продовжує В.-А. Гюар, – десять каное заподіяли смерть чо-
тирьомстам сорока трьом амфібіям. Серед мисливців, що виходили на своїх човнах, один 
убив 80, другий – 70, третій – 50 і т. д. Полюючи на тюленів, мешканці узбережжя наража-
ють себе на такі небезпеки зовсім не від любові до спорту, а щоб отримати від цього вигоду. 
По-перше, є шкура тварини, що коштує від півпіастра до піастра. Є також олія, яку виготов-
ляють із жиру і яка коштує близько тридцяти п’яти центів за галон. У середньому зимовий 
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тюлень дає п’ять галонів олії, а навесні він дає їх від десяти до дванадцяти» 28. Отже, це під-
тверджує чітко виражену комерційну спрямованість полювання.

Полювання на тюленя в поселенні Пуанто-Ескімо неподалік від Мінгана мало певні від-
мінності від полювання в Пуан-де-Мон. Показовим було те, що цим полюванням займалися 
мешканці Пуанто-Ескімо, а не Мінгана – індіанського селища. Промисел починався в берез-
ні. Мисливці здійснювали його на шхунах екіпажами з 9–12 осіб і шукали стада гренланд-
ського тюленя на крижинах. 

В.-А. Гюар виділив два основні способи полювання: полювання із кийком (довбешкою) 
і полювання з рушницею. 

Коли вдавалося відшукати чимале стадо на великій крижині, мисливці сходили на лід і на-
магалися тихо наблизитися до тюленів з боку води, щоб відрізати їм шлях до відступу. Потім 
за сигналом керівника усі кидалися на тварин і били їх довбешками. За дві години команда з 
вісьмох чоловік могла вбити 500–600 тюленів. У тому разі, коли в льоду було багато отворів, у 
яких тварини могли врятуватися від мисливців, використовували рушниці. Полювання також 
розпочинали підкраданням, але підходили мисливці вже не так близько, а лише на відстань 
пострілу і намагалися вбити якнайбільше тварин, доки вони не сховалися під водою 29.

Ця методика трохи схожа на літнє полювання індіанців на тюленя в XVІІ ст. Найсуттє-
віша її відмінність полягала в тому, що надалі туші тварин переправляли на шхуну, саме ж 
полювання провадили на крижинах далеко від берега. Безумовно, представники корінного 
населення, зазвичай, не входили до складу екіпажів яхт. 

Існують згадки про лови тюленів різними пастками і хитрими пристосуваннями на 
кшталт сітки. На Нижньому Північному Узбережжі, поблизу острова Гро-Мекатін, за відомос-
тями В.-А. Гюара, існують відомі місця промислу тюленя. У літературі часто можна знайти 
термін «pêche aux loup-maraіn», тобто не полювання на тюленя, а дослівно «риболовля тю-
леня», оскільки промисел ведуть за допомогою сіток. «Цей промисел (риболовлю) тюленів 
ведуть сітками, встановлюючи їх у маленьких бухтах, де часто бувають ці тварини. Сітки роз-
ташовують так, щоби вони утворювали трикутник, відкритий тільки з одного боку. Одного 
разу проникнувши всередину, тюлень більше не може знайти виходу. Покружлявши деякий 
час по своїй в’язниці, вони, прагнучи знайти вихід, просовують голови у вічка сітки [...] і то-
нуть, більше не маючи змоги піднятися на морську поверхню, щоби вдихнути. [...] Як тільки 
тюлень потонув, його витягають з води залізною палицею з гаком на кінці» 30.

У сусідній частині східного Лабрадору «на початку зими від Пті-Мекатіна до Бон-
Есперанс тюленя ловлять сітками біля берега» 31.

Теоретично, у XІX ст. аборигенне населення цілком могло би практикувати подібний 
вид промислу, але про це мені так і не вдалося знайти жодної згадки. Цю екологічну нішу 
займали виключно місцеві жителі європейського походження, тоді як індіанці були чітко 
орієнтовані на тайгові адаптації.

У ХХ ст. в північних алгонкінів полювання на тюленя також не було важливою части-
ною природокористування. У розповідях про своє мисливське життя, що припало на першу 
половину ХХ ст., Матьйо Местокошо з Мінгана постійно говорить про полювання на карибу 
і розповідає дуже багато цікавого про цю тварину та пов’язані з нею вірування й табу. Про 
тюленя ж він не згадав жодного разу. Усе життя мисливця минуло в тайзі далеко від мор-
ського узбережжя. Лише дві світлини, включені в це видання, що відображають селищне 
життя влітку, свідчать про те, що на тюленя все-таки полювали 32.

Отже, дані археології свідчать, що багато груп індіанців Лабрадору до появи євро-
пейців упродовж тисячоліть широко практикували полювання на тюленя. Ба навіть 
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більше, незрідка цей компонент природокористування як важлива складова в освоєнні 
морських ресурсів мав панівне значення в життєзабезпеченні. На узбережжі Лабрадору 
зафіксовано значну кількість археологічних пам’яток, які колись були довготривалими 
постійними селищами. Під час розкопок цих пам’яток знайшли багато кісток тюленів. 
Вочевидь, люди, що населяли ці місця, могли жити там осіло впродовж року. Безсумнів-
но, їхня екологічна культура була орієнтована на ресурси моря. Це були представники 
приморських адаптацій, у яких не було надто близьких зв’язків із тайгою і загалом із 
внут рішніми материковими землями.

Здавалося б, це суперечить висунутій у цій праці тезі про належність індіанців Лабрадо-
ру до тайгових адаптацій та переважне освоєння ними ресурсів внутрішніх земель (тайга, 
лісотундра, тундра). Однак цей факт не спростовує згадану тезу. Окрім стаціонарних селищ, 
які належали осілим морським мисливцям і прибережним збирачам, археологи виявили на 
узбережжі невеличкі стоянки, де нечисленні групи людей перебували незначний час. Зда-
ється, то були літні стоянки тайгових мисливців, що спустилися до моря заради полювання 
на тюленя. У різних груп адаптивні стратегії могли бути неоднаковими. Співіснування груп 
із різною спрямованістю природокористування, з освоєнням переважно тайгових або мор-
ських ресурсів цілком можна допустити.

Писемні джерела кінця XVІ – XVІІ ст. (початок європейської колонізації) подають дещо 
іншу картину. Там північні алгонкіни постають людьми тайгової культури, що освоюють 
ресурси моря лише на нетривалий літній період. Певні групи практикували полювання на 
тюленя, але це не відігравало суттєвої ролі в життєзабезпеченні. 

У XVІІІ ст. значення полювання на тюленя в системі природокористування алгонкінів 
Лабрадору дещо зросло. Це було властиво для Північного Узбережжя затоки Св. Лаврентія, 
особливо для Верхнього Північного Узбережжя. Деякі родини осіли на узбережжі поблизу 
постів. Вони вже не просувалися вглиб тайги, а здійснювали тільки нетривалі мисливські 
походи на відносно близькі від узбережжя землі. Це відбувалося у вільний від полювання 
на тюленя час. Таке полювання стало їхнім основним заняттям. Одначе ця переорієнтація 
системи природокористування відбулася під впливом європейців – обслуги нещодавно за-
снованих торгових постів. У джерелах цього періоду згадана категорія тубільців відома під 
назвою «приручені дикуни», на відміну від «дикунів внутрішніх земель» – тайгових мислив-
ців. Оскільки самі вони ще не встигли тут освоїтися, індіанці їм потрібні були і як добувачі 
хутра, і як мисливці на тюленів, жир і шкура яких також були вигідним товаром. Цей про-
мисел мав комерційний характер.

У XІX і ХХ ст. промисел тюленя знову втратив своє значення. Експлуатацію цього ресур-
су здійснювали місцеві жителі європейського походження, тоді як за індіанцями залишало-
ся полювання на тварин суходолу та освоєння внутрішніх територій.

Отже, незважаючи на поодинокі свідчення застосування північними алгонкінами у 
своєму природокористуванні ресурсів моря, цей народ можна охарактеризувати як лі-
сових мисливців – носіїв тайгової адаптації. Навіть якщо взяти до уваги вищенаведені 
факти і докази на користь суттєвого за масштабами й важливістю поширення в якихось 
групах промислу тюленя, то все одно є більш переконливі свідчення протилежного ха-
рактеру. Зокрема, у віруваннях, обрядах і міфології, мабуть, усіх груп алгонкінів Лабра-
дору відведено значне місце багатьом наземним тваринам, особливо карибу, а також 
ведмедю, зайцю, лосю, дикобразу тощо. Водночас тюлень та інші морські тварини не 
отримали в цій міфології майже ніякого відображення, навіть у тих індіанців, що прак-
тикували полювання на тюленя.
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Таким чином, можливість для груп тайгової екологічної культури виходити до морсько-
го узбережжя і доступність ресурсів цього узбережжя (зокрема тюленя) не завжди суттєво 
трансформують саму цю культуру. В умовах різноманітності екосистем і ресурсів, за пере-
ваги комплексних систем природокористування над спеціалізованими люди прагнуть до 
найбільш оптимальних напрямків адаптації. Часто вони надають перевагу інтенсивній екс-
плуатації ресурсів одних екосистем і друго рядному освоєнню інших, або ж зовсім відмовля-
ються від останніх, особливо через їхню важкодоступність.

Приклад алгонкінів Лабрадору аж ніяк не поодинокий. Багато тайгових і лісотундрових 
груп Старого Світу, що мали вихід на узбережжя, дотримувалися схожих стратегій. Безу-
мовно, при цьому були й місцеві особливості напрямків природокористування.

У Старому Світі чіткіше проглядає межа між тайговою кочовою та осілою приморською 
культурами. Один і той самий народ часто поділено на дві групи – кочових оленярів та осілих 
морських звіробоїв. Це особливо характерно для Далекосхідного регіону. До того ж для кож-
ної групи властивою є суто своя стратегія природокористування й адаптації. Оленяр не полю-
ватиме на морських тварин і навпаки, хоча між цими двома групами існують торгово-обмінні 
стосунки. С. Крашенінніков зазначив подібне в коряків 33, а В. Богораз, і про це ми вже згаду-
вали, – у чукчів. Тут ми знаходимо порівняно тривалу, вкорінену традицію двох різних еколо-
гічних культур. На Лабрадорі розмежування між «дикунами внутрішніх земель» і «прируче-
ними дикунами» не так чітко виражено. Перші влітку виходили промишляти тюленя, останні 
досить часто полювали в лісі на карибу чи лося. Про тривалу традицію роздвоєної екологічної 
культури нема потреби й говорити. Правомірніше порівнювати індіанців та іннуїтів, хоч між 
ними, зазвичай, не було партнерських стосунків, а лише конкуренція в полюванні на тюленя.

Серед тайгових і лісотундрових кочових мисливців-оленярів – евенів – була невеличка 
група переважно осілого населення, яка займалася здебільшого морським полюванням і 
рибальством – «піші тунгуси». На відміну від чукчів і коряків, евени сприйняли цю форму 
адаптації значно пізніше. Розмаїтість засобів і знарядь полювання в них була не такою бага-
тою і дуже схожою на арсенал лабрадорських алгонкінів. Полювання вели на леговищах на-
прикінці літа і навесні на крижинах. Тваринам перекривали шлях до відступу і били кийка-
ми. Відмінність від індіанців полягає в тому, що в евенів морським звіробійним промислом 
займалися виключно осілі прибережні жителі 34.

Найближчими можна вважати стратегії природокористування алгонкінів Лабрадору 
й евенків Байкалу та Охотського узбережжя. Передусім ті й інші – тайгові мисливці, але 
при нагоді практикували і полювання на тюленя. Способи полювання на тюленя, що їх за-
стосовували евенки, багато в чому подібні до того, як це відбувалося в алгонкінів у XVІІ ст. 
Полювання зазвичай велося на леговищах навесні, коли тварини виповзали на крижини. 
Мисливці прагнули підповзти до них непоміченими і стріляли з рушниць 35.

У деяких випадках, із різних причин, наземні мисливці могли просто ігнорувати мож-
ливість освоєння морських біоресурсів. Згідно з В. Йохельсоном, нижньоколимські юкаги-
ри не освоювали узбережжя і не полювали на морських тварин. Існують лише непрямі і 
дуже непевні припущення стосовно того, що колись населення, яке, можливо, було юкагир-
ським, жило на узбережжі 36. За твердженням інших авторів, юкагири в невеликих масшта-
бах стали практикувати полювання на нерпу тільки від середи ни XІX ст., коли скоротилася 
чисельність дикого північного оленя 37.

Підсумовуючи, зазначу, що, попри епізодичне полювання на тюленя, яке практикували 
північні алгонкіни, їх, безсумнівно, варто віднести до представників тайгових адаптацій, 
класичних мисливців тайги і лісотундри.
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ОЛЕКСАНДР КОЖАНОВСЬКИЙ

ДВА ПОГЛЯДИ НА «ЕТНОНАЦІОНАЛЬНУ СИТУАЦІЮ» В ІСПАНІЇ

Статья посвящена вопросу этнонациональной ситуации в Испании. Автор сравнивает два взгляда на 
национальный вопрос в Испании: первый – тот, который сформировался в советской науке под влиянием 
доминирующей тогда «теории этноса», другой – испанский взгляд на решение национального вопроса, абсо-
лютно отличающийся от устоявшегося в советской и российской этнологии научной традиции.

The article is devoted to the ethnonational situation’s issue in Spain. The author compares two different 
opinions on the national in Spain: on one hand, a view that appeared in the circles of the Russian scientists 
proceeding from the dominant «theory of ethnos», and on the other hand, a Spanish look at the national 
issue’s solution which absolutely differs from the established one in the Soviet and Russian ethnology 
scientific tradition.

У середині 1980-х років, тобто ще за радянських часів, у київському видавництві «Нау-
кова думка» вийшла друком монографія «Национальные меньшинства и иммигранты в 
современном капиталистическом мире», підготовлена представниками двох академічних 
установ – Інституту соціальних і економічних проблем зарубіжних країн (Київ) та Інституту 
етнографії (Москва) 1. Один із розділів розвідки був присвячений Іспанії, і в ньому йшлося 
майже виключно про «етнонаціональні меншини» цієї країни, оскільки в той час імміграція 
на її територію ще не була тією надзвичайно серйозною проблемою, на яку вона перетво-
рилася згодом і якою є сьогодні. Тодішній підхід автора згаданого «іспанського» розділу – він 
також є автором цих рядків – до об’єкта своєї дослідницької роботи, так само, як і розуміння 
ним місця й ролі «етнічного начала» в житті людського суспільства взагалі, цілком збіга-
лися, наскільки можна судити, зі світоглядними установками і наукового співтовариства, 
до якого він належав (разом з авторським колективом монографії), і потенційних читачів 
монографії, і в цілому читаючого (освіченого) вітчизняного суспільства, і загалом держави 
з її на той час давно вже усталеною політикою в «етнонаціональній сфері». Крім того, по-
тужною була інерція утвердженого в радянський час «етноцентристського» світосприйнят-
тя, згідно з яким усе людство природним чином ділиться на «народи-етноси» без залишку 
(тобто кожна людина неодмінно належить до одного з них, і ця належність офіційно фіксу-
ється документами, що засвідчують її особу). Кожен із цих «народів-етносів» вирізняється 
з-поміж інших своєрідністю і, як правило, усвідомлює її, має етнічну самосвідомість; його 
членів об’єднує (і відрізняє від представників усіх інших «народів-етносів», а то й протистав-
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ляє їм) генетичне походження, особлива «етнічна історія» та спільні інтереси, насамперед 
політичні, що й робить беззаперечним право будь-якого «народу-етносу» на політичну і те-
риторіальну (як мінімум, екстериторіальну) суб’єктність, тобто політичне самоврядування, 
в ідеалі – самовизначення. Інерція такого підходу не тільки продовжує діяти, але й домінує у 
свідомості найширших кіл населення країн пострадянського простору. 

Що ж до автора «іспанської» статті, то подальше проведення експериментів у тому са-
мому напрямку, пов’язане з неодноразовим відвідуванням досліджуваної країни, привело 
його через кілька років після публікації названої монографії до радикального перегляду ко-
лишніх уявлень про «проблему етнонаціональних меншин» Іспанії і, ширше, про тамтешнє 
«національне питання». Цьому якісно іншому і, на думку автора, більш адекватному трак-
туванню того самого об’єкта вивчення було присвячено низку його праць 2, зокрема й ця 
стаття – своєрідна компенсація мимовільної моральної і наукової заборгованості перед чи-
тачами згаданого розділу.

Отже, у вихідному тексті, у повній відповідності до тогочасної традиції опису Іспанії у 
вітчизняній науковій і суспільно-політичній літературі, ця країна охарактеризована як ба-
гатонаціональна, на території якої історично співіснує чотири нації (народи, етноси тощо). 
Одна з них – іспанці (власне іспанці або іспанці-кастильці) – панівна, тоді як три інші – бас-
ки, каталонці та галісійці – це пригноблені «малі народи». Кожна із названих націй має не-
повторний етнокультурний образ і розвинену етнічну (національну) самосвідомість. Уся те-
риторія країни ділиться на чотири етномовні ареали, в кожному з яких історично поширена 
мова відповідного народу (іспанська, баскська, каталонська, галісійська). Гострота «націо-
нального питання» визначається наполегливою боротьбою пригноблених націй за свою на-
ціональну рівноправність, збереження та розвиток своєї культурної і мовної самобутності, 
політичну національно-територіальну автономію в межах зазначених етнічних ареалів 3.

Таке трактування «національного питання» в Іспанії утвердилося в нашій країні ще в 1930-х 
роках, коли бурхливі політичні події за Піренеями, що розпочалися після повалення монархії в 
1931 році і досягли трагічної кульмінації під час кровопролитної громадянської війни, що розтяг- 
лася на кілька років, привернули до неї пильну увагу багатьох наших співгромадян. Окрім цього, 
постійно впадала в око така кричуща невідповідність, як відмова офіційної влади країни (за ви-
нятком короткочасного республіканського періоду) визнавати сам факт її багатонаціональнос-
ті. Саме з цією обставиною перші радянські дослідники означеної проблематики пов’язували 
граничну убогість і недостовірність опуб лікованих матеріалів, присвячених «національному 
питанню». Як розповів у своїй книзі «Сучасна Іспанія та її національно-колоніальні проблеми» 
(М., 1933) І. Трайнін, «один наївний німецький дослідник, який поставив собі за мету вивчи-
ти стан національних меншин в Європі, бажаючи перевірити відомості щодо Іспанії, надіслав 
свої матеріали про каталонців, басків та інших у Голов не статистичне управління Іспанії, звідки 
йому було надіслано своєрідну відповідь: “Повідомляємо, що жодного питання про національні 
меншини в Іспанії взагалі не існує. Зроблені у Вашій статті поділи на каталонські і некаталон-
ські провінції позбавлені будь-яких підстав. Каталонія, як і Валенсія, Андалузія, землі басків, 
Кастилія, Галісія тощо, є ні чим іншим, як іспанськими районами, і їх населення складається зі 
справжніх іспанців... Офіційна мова, якою розмовляють у всій Іспанії, – іспанська... У Каталонії, 
Валенсії та Балеарії розмовляють іспанською, бо всі ці райони – іспанські. Це аналогічно до того, 
як французькі райони, де розмовляють на “патуа”, вважаються Францією. Галісійське наріччя 
теж є не португальським діалектом, а справжнім іспанським...”». «Коротко і ясно, – підсумовує 
І. Трайнін офіційну позицію Мадрида. – В Іспанії – “всі іспанці”. Права інших національностей 
не лише ігнорувалися, а й утискалися. Такими є установки кожної великодержавної реакції» 4. 
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Існувала, однак, ще одна обставина, що порушувала струнку і по-своєму логічну, попри 
всю її драматичність, картину «національного питання» в Іспанії. Річ у тім, що, як багатьом 
відомо, крім згаданих вище чотирьох етномовних ареалів, ця країна здавна поділяється на 
регіони, чи історичні області, так, що межі перших і других, як правило, не збігаються: бас-
ки проживають, крім Країни басків, ще й у сусідній Наваррі; каталонці, крім Каталонії, – на 
більшості території Валенсії, на сході Арагону і на Балеарських островах; галісійці – не тіль-
ки в Галісії, але і в прилеглих районах Астурії та Леону; що ж до «власне іспанців», то в зону 
їх розселення, крім більшої частини Арагону, Наварри, Астурії, Леону і меншої частини Ва-
ленсії, повністю входять Стара й Нова Кастилія, Мурсія, Естремадура, Андалузія та Канар-
ські острови (номенклатуру історичних областей тут наведено за даними, отриманими до 
1970–1980-х рр.). Вітчизняним аналітикам потрібно було знайти пояснення тому факту, що 
принаймні деякі з регіонів, населених представниками панівної нації («власне іспанцями»), 
як і «малі народи», вимагають для себе автономії. Водночас національно-визвольний рух са-
мих пригноблених націй набув розмаху тільки на частині території відповідного етномовного 
ареалу, причому знову-таки в межах певних регіонів (у Каталонії, Країні басків та Галісії, але 
не у Валенсії, Наваррі чи галісійськомовних землях Астурії).

З огляду на пануючу ідеологічну парадигму радянські автори тлумачили «національно-
визвольну боротьбу» як суто позитивну, вбачаючи в ній законне прагнення реалізувати «пра-
во [етнічне. – О. К.] кожного народу на самовизначення». Що ж до схожих за формою рухів в 
іспаномовних областях, то їх розцінювали як прояви «регіоналізму» і «містечковості», пояс-
нюючи (з посиланнями на відомі висловлювання класиків марксизму) виключно відсталістю 
країни, збереженням у ній глибоких пережитків феодалізму. Передбачалося, що подальший 
поступальний соціально-економічний розвиток неминуче покінчить із цим «обласним пар-
тикуляризмом», який має реакційний характер 5. А в межах розселення «етнічних меншин» 
той самий розвиток повинен сприяти консолідації, усуненню відмінностей між мешканцями 
різних територій, що належать до одного й того ж етносу, «підтягуванню» відстаючих до рівня 
найбільш передових і свідомих, їх долученню до визвольної боротьби цієї нації.

Проте прийшов 1975 рік. Після смерті останнього авторитарного правителя Іспанії 
Фр. Франка в країні розпочалися стрімкі та всебічні перетворення колишнього устрою за 
ліберально-демократичною моделлю – своєрідна іспанська «перебудова». Наші тодішні 
співгромадяни, які цікавилися «національним питанням» в Іспанії (а таких було чимало і в 
наукових структурах, і в суспільстві загалом), разом з усім світом отримали можливість по-
бачити, як вирішується це наболіле питання в умовах набутих політичних і громадянських 
свобод. Утім, мало хто тут сумнівався, що єдино правильним шляхом, який відповідає спра-
ведливості та здоровому глузду, може бути тільки негайне офіційне визнання національних 
меншин і надання їм заслуженої адміністративно-територіальної автономії в межах відпо-
відних етномовних ареалів. Цим вони не лише забезпечать собі виживання, але й знайдуть 
так звані «національні квартири», в яких стануть законними господарями, що гарантує їм 
пріоритет власних інтересів у всіх сферах життєдіяльності. Таким чином вчорашня «тюрма 
народів», в якій перебували пригнічені нації  (баски, каталонці і галісійці), перетворюється 
на простір гармонійного співіснування рівноправних народів-етносів.

Дійсно, важливою складовою постфранкістських реформ стала децентралізація дер-
жавного устрою та організація широкої системи місцевого самоврядування. Інтенсивно й 
повсюдно обговорювана і всенародно схвалена конституція 1978 року проголосила право 
на автономію «національностей і регіонів» країни, причому визначення меж новостворю-
ваних самоврядних утворень («comunidades autonomas», тобто «автономних громад») нада-
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валося на розсуд самих громадян, яким потрібно було висловити його через голосування. 
те, що стало результатом реалізації цього права, дуже мало співвідносилося зі звичною для 
нас картиною етнонаціональної ситуації в Іспанії, зате виявилася справжня суть горезвісно-
го «національного питання» в Іспанії.

Знаючи про те, що «етнос, або етнічна спільність, є сукупністю людей, які мають спільну 
культуру, розмовляють, як правило, однією мовою, мають спільну самоназву і усвідомлюють 
як свою спільність, так і свою відмінність від членів інших таких же людських груп, причому 
ця спільність найчастіше усвідомлюється як спільність походження» 6, і, пам’ятаючи про важ-
ку долю пригноблених національних меншин Іспанії, вітчизняний спостерігач правомірно 
міг би очікувати на появу на пореформовій карті цієї країни як мінімум трьох (баскської, ка-
талонської і галісійської) національних автономій або ж чотирьох, якби аналогічним чином 
захотів «оформитися» в нових умовах і домінуючий іспанський/кастильський народ-етнос. 
Насправді ж до 1983 року, коли масштабна структурна реорганізація майже завершилася, 
територія країни виявилася цілковито поділеною між сімнадцятьма «автономними спів-
товариствами» (1995 року до них додалися ще два іспанські «автономні міста» – Сеута і Мелі-
лья – на північноафриканському узбережжі). При цьому ні одне з них не відповідало етнічній 
території жодного з відомих нам тамтешніх народів-етносів, зате всі вони становили ті самі 
історичні області (регіони), які доти трактувалися у вітчизняній історіографії як «пережит-
ки феодалізму», результат вікової відсталості Іспанії... Тобто при вирішенні питання, безсум-
нівно, важливого для будь-якого народу, збереження цих «атавізмів» у свідомості іспанських 
громадян, очевидно, переважило етнічну згуртованість останніх і те відчуття першорядної 
значущості своїх етнонаціональних інтересів, яке, власне, має бути в них дуже сильно вира-
жене, оскільки всі основні народи-етноси, які становлять населення країни, кваліфікувалися 
в нашій літературі як повноцінні нації, тобто «етноси на вищій стадії свого розвитку», що пе-
редбачає, зокрема, високий рівень «національної» (етнічної) самосвідомості. До того ж самі 
ці народи-етноси, добре відомі в нашій країні завдяки їх багаторазовим описам вітчизняними 
авторами, дивним чином взагалі ніяк себе не проявили в буремний переломний час, хоча 
жодних перешкод для цього ні в політичному, ні в будь-якому іншому плані не було.

Таким чином, для наших співвітчизників, які прагнуть розібратися в природі та динамі-
ці «національної ситуації» і «національного питання» в Іспанії, настав момент, який, якщо 
не боятися пафосу, можна було б назвати моментом істини, принаймні з’явився привід за-
думатися про те, наскільки адекватними були колишні, звичні для нас, уявлення про цю си-
туацію і це питання. І тоді виявляється, що народів/націй Іспанії в нашому розумінні, тобто 
чотирьох етносів, один з яких історично панує, а інші пригноблені; які мають національ-
ну самосвідомість і внутрішню згуртованість на високому рівні; які впевнені (у кожному 
випадку) у спільності свого походження, є (знову ж таки в кожному випадку) носіями не-
повторної «національної» культури й мови, і все це незалежно від місця проживання, – що 
таких спільнот у країні не виявлено. Їх присутність не виражена значуще ні в суспільно-полі-
тичному житті Іспанії, ні в суспільній свідомості її мешканців. Не випадково на їх позначен-
ня не існує навіть загальноприйнятих «етнічних» назв; не можна ж вважати такими терміни 
«каталаномовні», «баскомовні» тощо. Назви «баски», «каталонці», «галісійці», звичайно, іс-
нують і постійно використовуються, але більшість місцевого населення сприймає їх перш 
за все як номінацію (і самоназву) регіональних спільнот, нероздільно пов’язаних із відповід-
ними регіонами (Країною басків, Каталонією та Галісією). У тому ж ряді, згідно з укоріне-
ною тут традицією, стоять «наварці», «андалузійці», «арагонці», «валенсійці», «канарці» та 
інші «обласні спільноти». Щодо «іспанців», то це не «панівний етнос», а загальне позначення 
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населення країни, яке постійно проживає на її території. Отже, «іспанцями» є всі перерахо-
вані вище регіональні групи (як і інші, що залишилися неназваними). 

Існують, звичайно, і нижчі рівні самоототожнення – за рідною провінцією, островом, 
містом, церковною парафією, селищем тощо. Тобто йдеться про своєрідну територіальну 
ієрархію земляцьких спільнот: кожен житель країни природним чином належить відразу 
до кількох «народів», у низці яких кожен наступний, більший, містить попередній як свою 
складову частину – аж до Іспанії в цілому.

Однак дуже важливо відзначити, що, по-перше, в цій ієрархії самоототожнення відсут-
ній такий звичний для нас «етнічний» рівень; по-друге, серед них немає якогось «головно-
го», «основного», такого, що підлягає обов’язковій офіційній фіксації (на зразок пам’ятного 
для всіх у нас «п’ятого пункту») і накладає на його носія якісь обмеження або, навпаки, 
такого, що обіцяє йому якісь преференції; по-третє, той чи інший рівень самоідентифікації 
жителя Іспанії, залишаючись його приватною справою, актуалізується залежно від потреб 
конкретної ситуації. У певний момент на перше місце виходить «патріотизм» стосовно до 
рідного селища і відчуття єдності з усіма його уродженцями, а іншою значущою для людей 
є вже тільки їхня регіональна належність, тоді як лояльність до рідної провінції (проміжної 
територіальної ланки) вони відчувають досить слабо. Попри це, з часом під дією якихось 
чинників саме значення рідної провінції в їхніх почуттях може стати превалюючим. Водно-
час в іншій частині країни динаміка може бути протилежною.

Отже, основними колективними суб’єктами внутрішньоіспанської боротьби за територі-
альну автономію, за збереження та розвиток своєї історико-культурної (включно з мовною) 
своєрідності є не міфічні народи-етноси, а регіональні спільноти. Цікаво, що з погляду вітчиз-
няної «теорії етносу» деякі з регіонів країни є «багатонаціональними», як-от Арагон (опису-
ваний нашими дослідниками як населений іспанцями й каталонцями), тоді як в іспанському 
контексті всі постійні жителі цієї історичної області, і на їхню власну думку, і в очах навко-
лишніх, є не ким іншим, як «арагонцями», і належать до «арагонського народу», незалежно 
від того, яка з трьох мов, що споконвіку існують в різних частинах цього регіону (кастильська, 
власне арагонська або каталонська), є рідною для них в кожному конкретному випадку.

Нещодавно відбувся цікавий епізод, досить показовий з огляду на ситуацію, яка нас ціка-
вить. Наприкінці XX ст. Іспанія підписала так звану Рамкову конвенцію про захист прав на-
ціональних меншин. Перший звіт іспанської сторони, поданий до відповідних органів Ради 
Європи, які контролюють виконання умов зазначеної конвенції, надійшов у кінці 2000 року. 
Ознайомившись з ним, європейські чиновники сформулювали цілу низку претензій, адре-
сованих Іспанії. Відомо і визнано офіційними іспанськими документами, – наголошували 
вони, – що різні групи населення Іспанії розмовляють різними мовами і мають яскраво ви-
ражені культурні особливості, більше того, в іспанському Основному законі прямо сказано 
про «національності», які проживають в Іспанії. Чому ж тоді в тамтешніх законодавчих актах 
немає ані визначення «національної меншини», ані затвердженого списку цих «меншин»? Чо-
мусь не йдеться про них і у звіті іспанської сторони, де згадані лише цигани, становищу яких, 
фактично, і присвячено весь звіт, ніби інших «національних меншин» в країні не існує!

Відповідаючи на критику, іспанська сторона підтвердила, що справді жодних «націо-
нальних меншин» у країні немає, тому не може бути і їхнього списку, і цьому жодним чином 
не суперечить наявність тут «національностей», адже «національності», згідно з іспанською 
Конституцією, тотожні «регіонам», просто деякі регіональні спільноти самі захотіли назва-
тися «національностями» (на цей момент так себе ідентифікують у своїх автономних стату-
тах Каталонія, Країна басків, Галісія, Валенсія, Андалузія, Канарські та Балеарські острови), 
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але обидві ці назви означають одне й те ж – «територіальну реальність», «певні території 
зі своїми історичними і культурними особливостями». І ті, й інші – складові єдиної іспан-
ської нації, яка від початку передбачає внут рішню різноманітність – соціальну, історичну та 
культурну. Конституція реально забезпечує всі права і свободи громадян країни, їх рівність 
перед законом; захищає культури, традиції, мови та установи всіх народів Іспанії, тому й 
немає жодної потреби у визнанні певних груп населення «національними меншинами». Не 
є такою «меншиною» і місцеві цигани; просто через деякі несприятливі для цього етносу іс-
торичні та інші обставини для забезпечення його прав і свобод необхідно більше зусиль, ніж 
для «решти іспанців». Саме тому ситуацію з циганами іспанська влада вважає за можливе 
розглядати як таку, що певною мірою підпадає під цілі і завдання Рамкової конвенції.

Загалом, як зазначила у своїй відповіді іспанська сторона, термін «народ» у внутрішньо-
іспанському контексті може стосуватися і всієї «іспанської нації», і кожної з автономних 
спільнот, і, зрештою, якихось груп, що вирізняються за істотними ознаками з-поміж біль-
шості. Це не заважає, однак, згаданим групам бути органічною складовою як «регіональної 
спільноти», так і «єдиного іспанського народу» 7. 

Порівняно недавній (2005–2006) гучний, але благополучно вирішений конфлікт між за-
гальноіспанською владою і каталонським урядом навколо тексту нового автономного стату-
ту цього регіону наочно ілюструє розуміння обома сторонами проблеми, яку ми розглядаємо. 
У підсумковому документі, схваленому регіональним референдумом, йдеться про «народ Ка-
талонії», під яким розуміють «всіх тих, хто живе і працює» в означеному регіоні, без будь-якого 
натяку на етнічні відмінності в межах цього народу, зокрема на те, що тут, мовляв, є «етніч-
ні каталонці» і представники інших, прийшлих спільнот. Включене до тексту нового статуту 
непряме та однозначне визначення Каталонії як нації (звернемо увагу на звичне для Іспанії 
понятійно-термінологічне нерозрізнення території і населення, яке там проживає) вказує не 
на протиставлення «каталонської нації» (яке розуміють, звичайно ж, як регіональне співто-
вариство, а не як етнічну спільноту) «іспанській нації», а на прагнення представити Іспанію 
як «націю націй», тобто підвищити в такий спосіб статус регіонів країни, зберігши при цьому 
її єдність (поки що, згідно з конституцією, термін «нація» закріплений за Іспанією в цілому). 

Сприйняття «національного питання» в Іспанії у нашій радянській та й пострадянській 
суспільно-науковій традиції – один з численних проявів проблеми, давно вже усвідомленої 
і обговорюваної як у вітчизняній, так і в закордонній науці, проблемі, яка не втрачає ак-
туальності. Йдеться про несвідоме прагнення вчених-суспільствознавців розглядати дослі-
джуваний ними народ, який належить до іншої історико-культурної традиції, згідно з тими 
уявленнями та світоглядними установками, які стали невід’ємною частиною інтелектуаль-
ного доробку цих вчених ще на їхній власній батьківщині, при їх формуванні як особистос-
тей і як дослідників. Неминучим наслідком такого підходу є «конструювання досліджуваної 
реальності» 8. Судячи з багатьох ознак, образ Іспанії та її населення у свідомості наших спів-
вітчизників радянського часу є результатом екстраполяції на цю далеку країну історичного 
досвіду нашої батьківщини, з тим дуже важливим місцем, яке посіли в житті окремої особи 
і суспільства загалом, в політиці та державному устрої наші «народи»/«етноси»/«нації» і яке 
було усвідомлене як універсальне, притаманне всьому людству. Власне, іспанське «націо-
нальне питання» в тому вигляді, в якому воно багаторазово описувалося в нашій науковій, 
суспільно-політичній, навчальній та іншій літературі, було мимоволі сконструйованим тут 
за критеріями, практично і теоретично важливими для нас, проте аж ніяк не для мешканців 
Іспанії та іспанської держави, які орієнтувалися у своїх мисленнєвих і поведінкових уста-
новках зовсім на інші критерії, на іншу історичну традицію.
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ОКСАНА ФАЇС

ІНСТИТУТ «TATA» І ЗМІНИ ФУНКЦІЙ ІТАЛІЙСЬКОЇ СІМ’Ї

В статье на основе эмпирического материала дан аналіз некоторым особенностям функционирования 
института «tata». Исследование – анкетирование, опросы и включённое наблюдение – проводилось автором в 
2006–2008 годах как среди итальянцев, так и среди иммигранток-«tata», работающих в Италии, в областях 
Ломбардия, Тоскана, Фриули-Венеция-Джулия, Лацио, Марке, Абруцци, Кампания, Сицилия и Сардиния, отли-
чающихся разной степенью консервативности, приверженности традициям и способности адаптировать 
социокультурные инновации.

The suggested article is an endeavour to analyse some peculiarities of the «tata» institute as a result of the 
analyses of the empirical material. The research – a result of polling, questioning and observation – has been 
carried out by the author among the Italians and the female immigrants-«tata», who work in Italy, during 2006–
2008, in the provinces Lombardia, Toscana, Friuli–Venezia–Giulia, Lazio, Marche, Abruzzo, Campania, Sicilia and 
Sardegna which differ one from another by their conservativeness, adherence to the traditions and ability to adapt 
the sociocultural innovations.

Проблема трансформації іммігрантів на анклав у складі корінного населення є сьогодні 
однією з найболючіших та актуальних проблем для багатьох європейських країн, й Італія 
не є винятком щодо цього. Раніше ми вже порушували проблему еміграції з Росії та Украї-
ни 1. У пропонованій статті ми детальніше розглянемо явище, пов’язане як з імміграцією до 
Італії, так і зі змінами в соціальному житті та системі традиційних цінностей цієї держави. 
Йдеться про інститут «tata» (цим словом, запозиченим із дитячої лексики, називають няню) 
з числа іммігранток.

Наш інтерес до цього феномену зумовлений не тільки популярністю зазначеної ка-
тегорії мігрантів, але й тим, що звернення до послуг «tata» передбачає превалювання 
оплачуваної «чужорідної» робочої сили в такій ще донедавна «традиційно-домашній» 
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сфері життя італійського суспільства, як виховання дітей. (Підкреслимо, що Італія – 
одна з найбільш консервативних європейських країн із міцними традиціями внутріш-
ньокланових зв’язків та взаємодопомоги, яка не допускає сторонніх осіб до вирішення 
сімейних проблем) 2. 

Метою нашої роботи є спроба на основі емпіричного матеріалу проаналізувати деякі 
особливості функціонування інституту «tata». Дослідження – анкетування, опитування і 
включене спостереження – здійснювалося автором упродовж 2006–2008 років як серед іта-
лійців, так і серед іммігранток-«tata», які працювали в Італії, в областях Ломбардія, Тоскана, 
Фріулі-Венеція-Джулія, Лаціо, Марке, Абруцці, Кампанія, Сицилія і Сардинія, що різнять-
ся мірою консервативності, відданості традиціям та здатності адаптувати соціокультурні 
інновації. Було опитано 430 італійських сімей, які користуються послугами «tata» (у тому 
числі дітей, їхніх вихованців), і 573 няні. Робота проводилася в рамках проекту з аналізу 
адаптаційних культурних механізмів сучасного суспільства. Його організатором і спонсо-
ром був Італо-російський інститут екологічних досліджень (Палермо, Сицилія), при якому 
було здійснено й обробку даних.

Незважаючи на дедалі активнішу роль, яку інститут «tata» відіграє в житті Італії, та гли-
боку символічність цього явища, він поки що не був висвітлений ані в пресі, ані в літерату-
рі 3. Це можна пояснити тим, що феномен «tata» досить «молодий»; окрім того, його вивчен-
ня пов’язане з певними труднощами, наприклад, щодо статистичного підрахунку мігрантів, 
оскільки серед них багато нелегалів. Наше дослідження інституту «tata», попри всю скром-
ність його масштабів, поки що є першим, присвяченим цій темі.

На думку вчених, саме «народження на світ» і популяризація інституту найманої няні 
в Італії є явищем новим, що з’явилося в кінці ХХ ст. та пов’язане із кризою традиційної іта-
лійської родини 4. Зокрема, його виникнення пов’язують з «падінням» інституту «італійської 
мами»  – «la mamma italiana» (термін, який давно ввійшов у науковий обіг) 5. Традиційно 
«італійська мама» – це жінка, яка не працює і «запрограмована» виключно на ведення гос-
подарства та виховання дітей, яким повністю себе присвячує. Вона контролює життя роди-
ни і дітей, причому часто ці функції контролю зберігаються й тоді, коли діти дорослішають 6.

Не маючи на меті ні проаналізувати передумови кризи інституту матері чи появу інсти-
туту няні в Італії, ні дослідити зміни італійської родини в цілому, ми звернемося безпосеред-
ньо до емпіричного матеріалу, що висвітлює феномен «tata».

У дослідженій групі «tata» превалювали українки (більше 60 %), 25 % становили румун-
ки, 21 няня була з Молдови (менше 0,5 %), а решта 67 жінок прибули з Латинської Америки 
(37 осіб), Польщі (8 осіб), Сербії (2 особи), Росії (6 осіб), Марокко (8 осіб), Філіппін (2 осо-
би), Шрі-Ланки (1 особа), Сомалі (2 особи) та Естонії (1 особа); 89 % «tata» (510 осіб) мали 
дітей, яких залишили на батьківщині; 22 % нянь ще не взяли шлюб, а 78 % були розлучені. 

Усі респондентки мали середню освіту: 75 % повну, 25 % – незакінчену; 73 % жінок першої 
групи продовжили навчання: 51 % з них мали закінчену вищу освіту (у тому числі 94 україн-
ки, 23 румунки, 13 молдованок і т. д.). Незакінчену вищу або середню спеціальну освіту здобу-
ли 154 жінки (135 українок, 6 румунок і т. д.). Шестеро мали докторський ступінь (2 українки, 
1 молдованка, 2 росіянки та 1 естонка), 13 нянь – кандидатський ступінь (4 українки, 2 поляч-
ки, 2 росіянки, 3 перуанки, 1 молдованка, 1 сербка) з різних галузей науки.

Усі жінки (98 %) причинами еміграції назвали безробіття, економічну та політичну  
нестабільність на батьківщині, військові дії тощо. Фігурували також причини особистого 
характеру – розлучення, необхідність утримувати дітей і старих батьків, бажання накопичи-
ти гроші для придбання бажаної речі або для вирішення проблем зі здоров’ям тощо.
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Анкета містила й ряд пунктів щодо мовного питання: знання італійської мови на мо-
мент початку роботи, міра володіння нею, оскільки специфіка діяльності «tata» передбачає 
тісний контакт із дитиною. Відповідь «вільно володію, можу говорити і писати без словни-
ка» дали 12 %, «знаю добре» – 39 %, «володію слабо» – 8 % нянь. 

У жінок з Румунії, Молдови, країн Латинської Америки, з огляду на спорідненість ру-
мунської, молдовської та іспанської мов з італійською, оволодіння останньою відбувалося 
легше. Їм також простіше було досягнути взаєморозуміння з дитиною, ніж представницям 
інших регіонів.

Один із пунктів анкети стосувався мови спілкування з дитиною у разі недостатнього 
знання італійської мови. Як визнали самі няні, у багатьох випадках дитина-вихованець 
зростає практично в двомовному середовищі.

Неля, українська няня Б’янки (Рим, Лаціо), розповідає, що, хоча вона й володіє італій-
ською, у «хвилини ніжності» до дитини починає спілкуватися з нею російською чи україн-
ською мовою, тому дівчинка розвивається в атмосфері тримовності. Подібне говорить і 
Марісоль із Колумбії (35 років), няня п’ятирічного Філіппо (Анкона, Марке). Вона слабко 
володіє італійською, але наймачі не були цим збентежені і запропонували їй спілкуватися 
з хлопчиком «якою завгодно мовою», аби вона повністю ним опікувалася. Батьків дитина 
бачить рідко, залишаючись увесь час із нянею, а тому неминуче занурюється в нове мовне 
середовище, внаслідок чого краще говорить іспанською, ніж італійською.

Молдованка Людмила (43 роки), яка працює в Чефалу (Сицилія), розповідає, що її вихо-
ванка «балакає як італійською, так і молдовською, оскільки я італійську знаю дуже слабко. 
І так відбувається у всіх наших, хто погано говорить італійською – “їхні” діти вже говорять 
не тільки своєю, але й нашою мовою». 

Близько 32 % нянь дали схожі відповіді, і ми вважаємо за доцільне вести мову про тен-
денцію переходу від монокультурної традиції до полікультурної, що останнім часом наміти-
лася в італійському суспільстві. Крім того, більшість респонденток (91 %) відзначають, що 
навіть низький рівень володіння італійською не перешкоджає налагодженню стосунків із 
дитиною, і що на «успіх» у цій справі впливають чинники іншого характеру – емоційного, 
сентиментального та психологічного.

Значний інтерес викликають відповіді «tata» на питання анкети про спонукальні при-
чини вибору роботи няні. Усі жінки, які мають дітей, вказали, що в Італії шукали подібну ро-
боту, тому що «контакт із дитиною дозволяє частково вгамувати тугу за власними дітьми». 
Цікаво, що й бездітні няні висловлювалися на користь роботи з дітьми, тому що вона «ду-
шевніша, живіша». Пошук людяності, потреба віддавати й отримувати любов, уникнення 
самотності, що оточує емігранта на чужині, зафіксовані у відповідях 89 % опитаних нянь.

Показовою є відповідь Паули з Еквадору (36 років), яка працює в Мілані (Ломбардія), а 
вдома залишила десятирічного сина: «Іноді хочеться послати все до бісової матері, але від-
водиш душу з чужими дітьми». Росіянка Жанна (45 років), мати двох дітей, яких вона зму-
шена була залишити у Володимирі з колишньою свекрухою, сказала, що, коли їй запропону-
вали на вибір – працювати нянею або доглядальницею в приватному будинку, вона вибрала 
перше, незважаючи на меншу зарплату. Хоч атмосфера в домі роботодавців виявилася не 
найкращою, вона каже, що не шкодує про свій вибір, оскільки «діти ж ні в чому не винні, я 
відпочиваю душею з ними, а вони зі мною».

Більшість нянь-матерів, розповідаючи про причини свого вибору і про «віддачу» чужим 
дітям, пов’язують її з почуттям провини, яке вони відчувають стосовно власних вимушено 
покинутих дітей, яким «недодали ласки». Характерна відповідь Еліни з Кишинева (37 років), 
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яка залишила вдома десятирічну дочку під опікування рідних: «Ми про цих піклуємося, тому 
що наші далеко. Їм ми надсилаємо іграшки, одяг, а любити можемо цих. Це компенсація, розу-
мієш? У всіх нас комплекс провини. Недолюбила там, так тут якусь бідолаху долюблю».

Анкета містила низку питань, які ми вважали досить формальними, наприклад, про 
взаємини нянь із роботодавцями або про графік роботи «tata». Однак у ході опитування 
саме вони відіграли роль каталізатора, викликавши до життя бурхливі одкровення респон-
денток, та вказали на ряд явищ, що свідчать про кризу багатьох традиційних інститутів 
італійського суспільства, у тому числі й родини з її звичними функціями, і вже згаданого 
інституту «італійської матері», яку вимушено замінює наймана прислуга іноетнічної та іно-
культурної належності.

Пропонуємо розглянути інтерв’ю самих іммігранток. Хадіджа із Сомалі (зоотехнік, 
28 років), яка працює в Римі, розповіла: «Господиня – моя ровесниця. Вона працює, а в ін-
ший час зайнята собою. Чоловіка її й не бачу: він працює далеко і повертається поночі. 
Мене найняли, аби я займалася Леонардо; йому 20 місяців. У будинку є куховарка, але для 
малюка готую я, і годую його я. Господиня до хлопчика підходить вранці, перед роботою, 
а ще по неділях увечері, але не часто. Він увесь час зі мною, і останнім часом він почав на-
зивати мене мамою, як і її. Я їй сказала про це, а вона розсміялася і сказала, що це нічого, 
вона не ревнує». 

Евіта з Перу (34 роки), яка в Неаполі (Кампанія) в заможній родині опікується Мартою 
(2,5 роки), розповіла: «Господиня каже доньці, що в неї дві мами – білява і чорнява, тобто я. 
Ми з Мартою разом із ранку до ночі. Мене наймали як няню, що приходить, але зараз я їм 
потрібна весь час. Синьйора не працює, однак вона жодного разу навіть підгузка Марті не 
поміняла. До мене їй допомагала свекруха, але потім їй набридло. Дівчинка називає мамою 
мене, але господиня не ревнує, її це влаштовує». Полячка Ельжбета (48 років), яка працює 
в Удіне (Фріулі-Венеція-Джулія), повідомила: «Італійки такі дивні... Вони не годують дити-
ну грудним молоком, тому що непокояться за форму бюста, в паніці тікають, побачивши 
дитячі випорожнення. А плач дитини доводить їх до істерики. Ось, наприклад, мій малюк, 
йому 6 місяців... Я його годувала дитячою сумішшю, тому що хазяйка перестала його году-
вати материнським молоком, коли йому був місяць. Ми з ним рідко бачимо його батьків, 
вони не зносять його плачу. Він іграшка для них: приходять гості, і тоді мені наказують його 
винести, нарядного і красивого». Українка Галина (33 роки) працює в Палермо (Сицилія). 
Тримає на руках Джованну (10 місяців), у малечі замазані щічки. Няня каже: «Наша мама 
була б уже в істериці, вона ніколи не знає, що їй робити, і завжди кличе мене. Їй 27 років, а 
чоловікові – 55, і він вимагає, аби всю увагу приділяли йому. Я у них “за все”, без мене буди-
нок би розвалився. Але піти мені важко, любити дрібноту ніхто не буде, як я».

Роза, медсестра з Еквадору (38 років), поділилася, що дванадцятирічний Лука (Кальярі, 
Сардинія) швидко звик до неї. «Але він не симпатію відчуває, байдужість. Надто багатьох нянь 
він змінив і навчився захищатися... Його мати купує готові страви, з тих, що розігріваються за 
три хвилини в мікрохвильовці. Їхній Лука не їсть, він кричить, що це гидота, і вимагає те, що 
готую я... Його сестра, Аньєзі, якій 15 років, робить, що хоче; батьки її не контролюють, а я для 
неї порожнє місце. Вона вважала себе потворою, виривала в себе волосся, і тоді я відвела її до 
психолога. Після цього вона стала водити до себе хлопчиків, кожні три дні у неї хтось новий. 
Її мати сказала, що це ненормально в такому віці і наказала мені розібратися. Але дівчинка наче 
глуха... Я тільки переконала її приймати протизаплідні пігулки... Лука начебто маленький, але 
коли приходять його друзі, у нього ніби біс вселяється. Вони кричать, носяться, відкривають порно-
сайти в комп’ютері. Якщо я намагаюся його зупинити, він вигукує лайливі слова. До батьків 
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звертатися марно – вони кажуть, щоб розібралася я, оскільки мені за це платять... Усі спроби 
поговорити з ним даремні, він відвик від розмов, усе тримає в собі. Я втомлююся від нього, але 
мені його шкода. Дитина росте покаліченою, але винні батьки. Ось недавно він повинен був 
написати твір вдома, але відмовився, сказав, що напише, якщо батьки поведуть його в піцерію. 
Вони сходили з ним, і я вперше за тривалий час бачила його щасливим». 

Паула з Болівії (32 роки) працює в Катанії (Сицилія) в заможній родині, опікуючись шести-
річною Беатріче. «Якщо дівчинка співає або галасує, мати каже, що втомилася і йде на сеанс 
масажу. На дочку вона кричить, а батько до неї навіть не підходить, він обожнює свою собаку. 
Він дозволяє їй спати у своєму ліжку, на Різдво він повісив на ялинку для собаки печиво, на 
Новий рік замовив спеціальну вечерю для свого улюбленця. Він пояснив, що доньці пощас-
тило, адже вона росте поряд з твариною і навчиться соціалізуватися раніше, ніж інші діти». 

Румунка Лариса (44 роки), яка працює в Мілані (Ломбардія), розповіла: «Лодовико, 
йому 11, він наче сказився, підпалює поштові скриньки, мочиться з балкона на голови пере-
хожих, розбиває вази на сходах, мучить кішок. Зі мною він ще говорить, а батьків штовхає 
ногами і кусає. Вони мене вражають: ані спроб поговорити з ним, ні візитів до психолога, 
ні покарань. Вони вимагають, щоб він не дошкуляв їм, і відкуповуються від нього гроши-
ма». Її підтримує Ельза (Венесуела, 37 років), няня тринадцятирічного Мірко (Флоренція, 
Тоскана) із заможної родини: «Хлопчик потребує розмов із батьками, спілкування, а вони 
дарують йому натомість дорогі речі. Коли їх немає, він шматує всі ці подарунки. У ньому ви-
рує злість, і коли йому погано, він вмикає музику так, що в мене закипають мізки. Я іноді ду-
маю, що через рік-два він може стати вбивцею, ґвалтівником, повним “відморозком”... Коли 
він щось накоїть у школі, до вчителів завжди ходжу я сама, рідні ніколи. Що буде, коли я  
поїду? Я все намагаюся його розговорити, щоб йому було легше, але він не вміє розкривати-
ся, він маленьке вовченя... А як він ставиться до дідів – жах! До мене приїхав син, він був про-
сто в шоці від побаченого. Ми родом з бідної країни, з безліччю проблем, але в сім’ях повага 
до старших і увага до дітей ще зберігаються. Син каже, що Мірко поводиться з рідними, ніби 
вони ганчірки для підлоги. Найстрашніше, що з такими речами я вже стикалася в Італії».

Ми навели лише фрагменти деяких відповідей, які промовисто, на нашу думку, свідчать 
про кризу інституту сім’ї в Італії, про відчуженість батьків і дітей, про ізоляцію та самотність 
останніх. Слід зазначити, що подібні відповіді дали 66 % усіх опитаних нянь.

Окрім того, інші 34 % «tata», хоч і працювали в сім’ях із більш здоровим, на перший пог-
ляд, морально-етичним мікрокліматом, у яких батьки значно більше (і якісно по-іншому) 
спілкувалися з дітьми, також підкреслювали свою «чільну» роль у вихованні дітей.

Це підтверджують багато фактів: і часте звертання «мама» дитини до «tata» (про це заз-
начали 40 % нянь у цій підгрупі), проти чого не заперечували біологічні матері, і факт пов-
ної зайнятості няні, і її моральна та фізична віддача дітям (56 % опитаних мали готувати їжу 
дитині, годувати її, гуляти з нею, проводжати до школи, допомагати у виконанні домашніх 
завдань, водити до лікаря, спілкуватися з учителями, проводити дитячі свята та урочисто-
сті, організовувати дозвілля дітей тощо).

Вражає те, що, за визнанням 58 % нянь цієї підгрупи, це саме підтверджують відповіді 
їхніх опитаних вихованців: саме до «tata» діти звертаються в першу чергу з наболілим – від 
питань успішності в школі до більш інтимних проблем психологічного, фізіологічного, емо-
ційного плану, оскільки їм немає з ким поговорити в родинному колі.

Переважна більшість «tata» (79 %), говорячи про причини можливого неблагополуччя в 
сім’ях, у яких вони працюють, бачили «корінь зла» саме у відсутності спілкування батьків і дітей, 
а 52 % нянь відкрито звинувачували батьків своїх вихованців у байдужому ставленні до дітей.
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Таким чином, няня як представник соціального інституту в Італії, крім виконання своїх 
прямих обов’язків – допомоги матері дитини у виконанні її батьківських функцій – починає 
сама виконувати ці функції, перекладені на її плечі біологічними батьками дитини. Про 
наявність в Італії цієї тенденції свідчать і відповіді представників опитаних сімей, у яких 
працюють няні, зокрема й самих вихованців.

Лише в 39 % випадків необхідність звернутися до послуг няні зумовлена фактом робо-
ти матерів, тоді як 61 % опитаних мам пояснювали необхідність наймати «tata» потребою 
«займатися собою», «гармонійно розвивати свою особистість», «приділяти більше уваги чо-
ловікові» – потребою, підкріпленою фінансовими можливостями придбати платну послугу 
догляду за дитиною та її виховання.

Понад 65 % опитаних матерів вважали закономірним той факт, що няні піклувалися 
не тільки про фізичне здоров’я дітей, а й про їхній моральний стан – спілкувалися з ними, 
вникали в суть проблем, займалися їхніми шкільними справами, а близько 50 % жінок під-
твердили знання, що «мамою» їхні діти однаковою мірою називають і їх, і нянь, або тільки 
нянь, і повідомили, що це не викликає в них тривоги або ревнощів, адже свідчить про те, 
що їхнім дітям добре.

Лише 3 % матерів (усі вони належать до тих «жінок, які працюють», тобто вимушено до-
віряють своїх дітей няні) висловили своє занепокоєння та засмучення через те, що їхньою 
дитиною опікується хтось інший, а отже, справедливо отримує дитячу любов і подяку.

Проте вражає позиція переважної більшості батьків дітей, яких виховують няні. 70 % їх 
підтвердили, що не можуть знайти час для спілкування з малечею через граничну зайнятість 
і висловили своє позитивне ставлення до спілкування дітей із нянями; 52 % батьків вважа-
ли, що проводити з дітьми час не обов’язково для батьків, але це є одним із обов’язків «tata», 
оскільки їм за це платять, тоді як обов’язок батьків – забезпечити дітям майбутнє, а не розмі-
нюватися на сьогодення; 54 % вважали, що надлишок уваги негативно позначається на вза-
єминах дітей із батьками, бо обмежує життя останніх і згубно впливає на поведінку дітей.

Слід враховувати, що більшість опитаних нами родин (72 %), які винайняли няню, на-
лежать до середнього й вищого класу, причому представники 60 % сімей – це інтелігенти, 
що повинно було б гарантувати наявність у них високого рівня культури, сердечності та по-
дібних якостей.

Позитивно оцінили явище наймання няні і 90 % бабусь та дідусів з опитаних родин: на-
явність няні, яка виконує значну частину сімейних обов’язків у справі виховання дітей, доз-
воляє їм, так само, як і батькам дитини, «жити своїм життям», оскільки вони «свою справу 
зробили, дітей виростили».

Той факт, що в Італії стає поширеною практика повного заміщення батьків (матері) пред-
ставницями інституту «tata», підтверджують і відповіді дітей, якими опікуються няні. Опиту-
вання вихованців (104 дитини у віці 5–14 років) проводилося з дозволу батьків та за умови 
бажання самої дитини говорити без примусу. Хотілося б подати кілька уривків з інтерв’ю.

Розповідає восьмирічний Леолука (Аквіла, Абруцці), єдина дитина в заможній родині, яку 
виховує няня з України: «У мене зараз мама Рита, а ще є Маріза [в бесіді Леолука називає біоло-
гічну матір на ім’я, а звернення “мама” приберігає для няні.  – О. Ф.], але займається мною мама 
Рита. Ми навіть подорожувати їздили удвох – до Англії і Швейцарії. А Марізу я бачу на свята, і 
тата, і бабусю, вони весь час кудись їздять. Мама Рита – мій найкращий друг, я їй все можу роз-
повісти, а вона каже, що я молодець і що вона пишається мною». Під час розмови з дитиною 
присутня мати, яка спокійно сприймає сказане сином. Вона каже, що дружба з батьками при-
ходить з віком, і що любов до біологічних родичів закладена в кожній людині генетично. 
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Джанфранко, 7,5 років (Анкона, Марке), єдина дитина в родині лікаря, яку протягом 
трьох років виховує няня з Молдови, розповів: «Маріанна [няня. – О. Ф.] мене вчить, каже, 
що правильно і що ні, повторює, що я маленький чоловік і що я повинен вирости вихова-
ним. Але з нею цікаво, навіть з уроками веселіше, навіть в церкву ходити, вона відповідає на 
будь-яке моє запитання і не злиться, як мама, коли я щось питаю. Вона мене вчить любити 
маму, тата і бабусю, говорити з ними, розповідати про себе. А чого я буду говорити з ними, 
коли вони говорять тільки між собою, а мене виганяють у дитячу». 

Албіна (11 років), вихованка няні із Сербії, єдина донька в родині університетського 
викладача в Палермо (Сицилія): «Зорька [няня. – О. Ф.] така гарна! Я більше її люблю, ніж 
маму. З нею можна поговорити і про Бога, і про школу, і про хлопчиків. Без неї я весь час 
залишалася вдома сама, мама їздила у своїх справах... У неї вдома є син, але я не хочу, щоб 
вона до нього поверталася, нехай залишиться зі мною і потім ростить моїх дітей. Коли я 
вий ду заміж, хочу, щоб вона жила зі мною і моїм чоловіком, ми її будемо любити і не кине-
мо, коли вона стане старенькою». Мати Албіни, яка була присутня під час розмови, сказала, 
що вона рада, що у дочки є така «іграшка», як «tata», і що наявність няні, так само як і наяв-
ність собаки або взагалі тварин у будинку [sic! – О. Ф.], сприяє швидкій соціалізації дитини. 

Джозуе (10 років) і Б’янку (14 років), брата і сестру (Нуоро, Сардинія) з родини комер-
сантів, вже протягом п’яти років виховують няні, остання з Румунії. «З “tata” взагалі чудово, 
з останньою, Урсулою, особливо. Вона нам, як мати. Мама втомлюється в магазині, зрива-
ється і кричить на тата і на нас. Добре, що ми батьків мало бачимо [! – О. Ф.], з “tata” краще. 
Урсулу всі наші друзі обожнюють, вона така класна, з нею про все можна поговорити!» 

Розповідає шестирічна К’яра (Мілан, Ломбардія), мати якої – домогосподарка, а бать-
ко – власник картинної галереї: «Мама Евіта весь час зі мною, більше Анни, хоч Анна мене 
народила. Я б поїхала з мамою Евітою до неї додому, вона дуже добра, і ми весь час разом, 
я люблю її... Вона ніколи не лається, навіть коли я кричу або кидаю іграшки. Вона мене 
вчить малювати, і урокам, і читати, тільки телевізор не дозволяє на весь день, але я на неї 
не серджуся. А Анна в ті дні, коли мама Евіта вихідна, вмикає мені мультики на весь день і 
займається своїми справами... Тато? Він грає зі мною і з собакою Балу, але зрідка. Балу теж 
любить маму Евіту, як я. Ми втрьох – сім’я».

Свідчення довірливих взаємин із нянею наводять більшість опитаних дітей (79 %); 
лейт мотивом в описах спілкування з нянею у дітей звучить тема спілкування, душевних 
контактів, відсутніх у спілкуванні з родичами. Це підтверджують і няні, також відзначаючи 
потребу дітей у спілкуванні, у тому числі й вербальному, і не менш гостру потребу в любові, 
яку не задовольняє сім’я. Показовим є те, що 50 % батьків не надають належного значення 
фактору спілкування з дитиною, вважаючи його несуттєвим у процесі виховання.

Отже, на наш погляд, Італія переживає гостру кризу сімейних відносин, що стосується 
як інституту сім’ї, так і функцій матері, батька та дідів. На зміну їм прийшла няня іноетніч-
ного походження, яка взяла на себе обов’язки з виховання дитини, які раніше були розподі-
лені між членами родини. Мова йде не лише про «матеріальні» обов’язки, але й «обов’язки» 
у сфері емоцій, почуттів і відносин, що раніше вважалися суто родинно-сімейними. Саме 
«tata» дає дітям уроки загальнолюдських цінностей у суспільстві, яке значно підмінило їх 
цінностями індивідуалістичного характеру. Крім того, саме «tata» дарує італійським дітям 
любов. Лапідарно це висловила Доріс, «tata» з Еквадору: «Італійці забули, що дітей, незалеж-
но від їхніх успіхів, треба любити просто за те, що вони – дар Божий».

Показово, що перекладання функцій родини / матері на плечі нянь простежується не 
тільки в урбанізовано-індустріальних, модернізованих областях італійської Півночі, але і в 
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таких регіонах, як Сицилія, Сардинія та Кампанія, де традиції та вікові уклади, у тому числі 
й у сім’ї, ще донедавна здавалися непорушними. Це доводить масштабність соціальних змін, 
які переживає Італія, зокрема й у сімейній сфері, а також тенденцію створення нової моделі 
сім’ї, у якій з’являється нова поліфункціональна особа – представниця інституту «tata».
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2 Donolo C. L’erosione delle basi morali della societa italiana // Quaderni di Sociologia. – 2005. – Vol. 38–

39. – N 8. – P. 56, 57.
3 Єдиний виняток – виданий у 2008 році роман Д. Россі «Мрії Аліни», побудований на інтерв’ю 

«tata» і розповідях дітей, яких виховують «чужоземні» няні: Rossi D. Isogni Alina. – Udine, 2008.
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ЮЛІЯ АРГУДЯЄВА

ЕТНОДЕМОГРАФІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНЦІВ  
ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ ДАЛЕКОГО СХОДУ РОСІЇ  

(друга половина XIX – початок XX століття)

В статье на основе специальных литературных и статистических источников характеризуются этапы пере-
селения восточнославянских народов, в том числе украинцев, на Дальний Восток России во второй половине 
XIX – начале XX в. Главное внимание сосредоточено на особенностях развития социально-демографических 
процессов в южной части Дальнего Востока, где выходцы из разных регионов Украины были доминирующей 
частью населения.

Based on the special literary and statistical sources the stages of migration of the East Slavonic people, 
including the Ukrainians, to Far Eastern Russia during the second part of the XIXth – the early XX centuries have 
been determined. The principal attention is concentrated on the issues of the development peculiarities of the 
social and demographical processes on Russian Southern Far East where the natives from the different parts of 
Ukraine are the population’s predominant component.

У наш час понад 90 % населення південної частини Далекого Сходу Росії (сучасна Амур-
ська область, Приморський край та Хабаровський) представлені східнослов’янськими на-
родами. Населення цих територій склалося історично внаслідок заселення до революції 
1917 року Амурської та Приморської областей (Приамур’я та Примор’я) білорусами, росі-
янами, українцями з різних губерній Білорусії, Росії та України, які мали регіональні від-
мінності. Головна причина переселенського руху до східних областей країни – погані соці-
ально-економічні умови життя селян малоземельних районів європейської частини Росії та 
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необхідність заселити східні регіони Росії, приєднані до неї в середині XIX ст. Зважаючи на 
це, низка авторів усю дореволюційну епоху заселення далекосхідних земель поділяє на кіль-
ка великих періодів: перший (1855–1882) – від початку переселення східнослов’янського 
населення до зародження аграрної кризи; другий (1883–1899) – від перших проявів аграр-
ної кризи до вступу Росії в епоху імперіалізму й промислової кризи; третій (1900–1906) – від 
промислової кризи до виникнення передумов столипінської аграрної реформи; четвертий 
(1907–1917) – від започаткування столипінської аграрної реформи до революції 1917 року. 
Ці періоди переселенського руху містять і дрібніші етапи, що мають низку особливостей 1.

Інтенсивне заселення Приамур’я та Примор’я, у тому числі його південної частини – 
Південно-Уссурійського краю, східними слов’янами почалося в 60-х роках XIX ст. після при-
єднання цих земель до Росії, згідно з Айгунським (1858) і Пекінським (1860) договорами. 
Після того як далекосхідний регіон став частиною Російської держави, усі найважливіші со-
ціально-економічні процеси, що тут відбувалися, визначалися розвитком капіталізму в Росії 
в 60-х роках XIX – на початку XX ст. Характерною особливістю російського капіталізму була 
його здатність розвиватися «ушир» унаслідок існування неосвоєних територій на окраїнних 
землях. Однією з таких малозаселених окраїнних територій був Далекий Схід.

Переселенська політика царизму на різних етапах капіталістичного розвитку Ро-
сії була суперечливою й багато в чому визначалася мірою гостроти аграрної кризи в ро-
сійському селі в кожен з періодів. У цілому 1905 року уряд намагався стримувати пе-
реселення, хоча певні позитивні кроки було все ж таки зроблено. Проте аж до відміни 
кріпосного права колонізація далеко східної окраїни селянами відбувалася дуже повільно.  
З метою пришвидшення заселення південної частини Далекого Сходу Росії 26 березня 
1861 року було прийнято «Правила для поселення росіян та іноземців у Амурській і При-
морській областях Східного Сибіру», що надавали переселенцям низку пільг. Серед них: від-
від вільних ділянок землі в тимчасове користування або в повну власність, виділення ста 
десятин землі для однієї сім’ї в безкоштовне користування на двадцять років. Були передба-
чені й інші пільги. Зокрема, переселенці могли додатково взяти землю у власність за ціною 
3 руб. за десятину, упродовж перших двадцяти років від часу оселення вони звільнялися 
від державних повинностей і податків, а також протягом десяти наборів – від рекрутської 
повинності, а назавжди – від подушного податку. У січні 1882 року дію «Правил» було про-
довжено на десять років, а після їх закінчення – на наступне десятиліття 2. Ці «Правила», що 
впорядковували систему землекористування далекосхідного селянства, діяли до 1900 року, 
й усіх селян, що переселилися до цього часу, називали «старожилами-стодесятинниками», 
або «старожилами». 

З 1861 року почався перший етап селянської колонізації Далекого Сходу, що тривав до 
1881 року. На першому етапі переселенського руху формування сільського населення від-
бувалося переважно з росіян – козачого й селянського стану. Саме вони в 1855–1861 роках 
заселяли береги  Амуру. Перші українці – вихідці з числа державних селян, переселилися в 
Амурську область у 1861 році. Разом з росіянами з Єнісейської губернії вони заснували по-
селення Березівське, Богородське та Петропавлівське 3.

Незважаючи на те що переселятися доводилося за свій рахунок, селяни різних губерній євро-
пейської частини Росії подавали сотні клопотань про переселення. Однак уряд, поділяючи побо-
ювання великих поміщиків втратити дешеву робочу силу, стримував переселення селян. Загалом 
з 1861 по 1881 рік з Європейської Росії та Сибіру до Далекого Сходу прибуло 16 843 особи, з яких 
30,2 % були козаками і 69,1 % – селянами. Протягом 1861–1882 років селяни заснували сто трид-
цять чотири селища 4. Більшість із них (68,2 %) у цей період розселилися в Амурській області 5.
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Переселення на схід країни мало, переважно, стихійний характер, урядова допомога 
була мізерною. Із Центральної Росії селяни добиралися до Далекого Сходу не менш ніж за 
два-три роки 6, іноді внаслідок різних причин оселяючись на півдорозі. Переселення відбу-
валося вкрай повільними темпами.

Недостатня заселеність Далекого Сходу стримувала освоєння цього краю та його еконо-
мічний розвиток. Пустували великі земельні обшири. Водночас селяни центральночорно-
земних та малоросійських губерній потерпали від малоземелля.

На початку 80-х років XIX ст. бажання селян переселятися на вільні казенні землі зросло. 
Значна частина переселенців прибувала на нові місця самовільно. Остерігаючись розвит ку 
«небезпечної рухливості й жебракування серед сільського населення», уряд призначив кри-
мінальну відповідальність за незаконне переселення 7. Заворушення селян, які посилилися 
в 70–80-х роках XIX ст., створили загрозу «чорного переділу». Це зумовило зміни в пересе-
ленській політиці цього періоду.

Отже, основними причинами, які викликали переселенський рух у 80-х роках XIX ст., були 
передусім соціально-економічні: гострота аграрних протиріч у Європейській Росії та спроба 
їх вирішити за рахунок переселення. Під впливом розвитку капіталізму й кризи аграрної по-
літики, що назрівала, уряд вдався до низки поступок в організації селянського переселення на 
Далекий Схід, передбачаючи здійснення там державного контролю та регулювання.

У червні 1882 року уряд видав закон «Про переселення казенним коштом до Південно-
Уссурійського краю» 8, згідно з яким, упродовж трьох років до цього регіону з губерній Єв-
ропейської Росії мали переселятися морем щорічно по двісті п’ятдесят селянських сімей 
«з відшкодуванням усіх витрат на перевезення переселенців, забезпечення їх продуктами 
харчування й сільськогосподарським знаряддям та влаштування їхнього побуту на місцях 
оселення за рахунок казни» 9. Переселенці отримали й низку інших пільг.

Неабияке значення для вирішення переселенського питання мало відкриття 1879 року 
морського сполучення між Одесою та Владивостоком. З 1883 року було організовано 
пере правлення переселенців морем за цим маршрутом на суднах Добровільного флоту. 
У 1883–1885 роках за казенний кошт у такий спосіб переселилося сімсот п’ятдесят чотири 
сім’ї (4688 осіб). На їхнє переселення й оселення держава витратила понад мільйон рублів. 
1886 року казеннокоштне переселення було зупинено.  Поновили його лише в 1895–1899 ро-
ках, коли до Південно-Уссурійського краю було переселено 2331 особу обох статей 10.

Окрім переселення з наданням пільг, з 1884 року почався переїзд також і за власний 
кошт, згідно з «Правилами» від 26 березня 1861 року. Переселенцям надавалася можливість 
отримати позику до 600 руб. (що надалі була зменшена до 300 руб.) на тридцять три роки. 
Переселятися за власний кошт рекомендувалося заможним селянам. У цьому передусім ви-
являлася традиційна політика царизму, згідно з якою, з одного боку, намагалися зберегти 
дешеву робочу силу для поміщицьких господарств Росії, з другого, – витратити якнайменше 
коштів на освоєння окраїнних земель. Загалом упродовж  1883–1901 років до Південно-Уссу-
рійського краю морем прибуло 55 208 осіб 11. Вони розселилися в шістдесяти п’яти селищах 
Примор’я, з яких п’ятдесят чотири були новими.

Крім морського, здійснювалося й сухопутне перевезення (через Сибір залізницею й 
далі на конях), а також на плотах і суднах річками Шилка й Аргунь, а далі по Амуру до Благо-
вєщенська й Хабаровська. Цим шляхом упродовж 1882–1891 років на Далекий Схід пересе-
лилося 2100 сімей (11 608 осіб) 12.

З 1892 року темп переселенського руху до далекосхідного регіону почав зростати, що 
було зумовлено широким селянським рухом у Росії, а  також голодом, що повторювався в 
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країні з 1891 року. Значний наплив переселенців на схід країни збігся з початком будівни-
цтва Уссурійської ділянки Транссибірської залізничної магістралі, а також уведенням в екс-
плуатацію в цей період інших ділянок Транссиба та з 1902 року – Китайсько-Східної заліз-
ниці (КСЗ), яка з’єднала Примор’я (через Сибір) з європейською частиною країни.

Загальні підсумки переселенського руху на Далекий Схід упродовж перших сорока років 
пореформеного періоду такі: з 1861 по 1901 рік до краю прибуло 116 616 осіб, з них селян – 
95 398 (81,8 %), козаків – 10 512 (9%), нехліборобського населення – 10 706 (9,2 %) 13. Таким 
чином, у другій половині XIX ст. сільськогосподарська колонізація мала важливе значення.

Вступ Росії наприкінці XIX – на початку XX ст. у нову стадію розвитку зумовив значні змі-
ни в житті країни. Російсько-японська та Перша світова війни, економічні кризи й революції 
1905 і 1917 років, широкомасштабне будівництво залізниць, аграрна реформа – це ті основні 
моменти історії Росії, з якими збіглося найбільше в імперії переселення на схід країни.

Значний наплив переселенців у 80–90-х роках XIX ст., збільшення кількості населення Да-
лекого Сходу дозволили уряду затвердити 22 червня 1900 року нові «Тимчасові правила для 
утворення переселенських ділянок в Амурській і Приморській областях» 14. Якщо поселеним до 
22 червня 1900 року селянам надавали стодесятинні земельні наділи («старожили-стодесятин-
ники»), то ті, хто прибув пізніше, згідно з новими правилами, отримували тільки п’ятнадцять 
десятин «зручної» землі на кожного представника чоловічої статі («новосели»). Крім того, уряд 
створював численні перешкоди стихійному переселенському рухові. Було заборонено самовіль-
не переселення, видання дозволів на переселення супроводжувалося різними формальностями, 
переселенці повинні були мати кошти на облаштування господарства на новому місці. Попри 
ці перепони, у 1901–1905 роках на Далекий Схід переселилося 49 048 осіб, у тому числі 44 320 
селян. Сільське населення в цей період заснувало сто шістнадцять нових населених пунктів 15.

Нова велика переселенська хвиля огорнула Росію після 1906–1907 років. Це було 
пов’язано з початком дії столипінської аграрної реформи, основна мета якої полягала в 
насадженні приватного селянського землекористування. Для її здійснення передбачалося 
руйнування общини, впровадження відрубної та хутірної систем, переселення найбіднішої 
частини селян на малозаселені землі. Особливістю проведення столипінської реформи на 
Далекому Сході було не так руйнування общини, як масове переселення малоземельних і 
безземельних селян та здійснення внутрішньонадільного розмежування в господарствах 
селян-старожилів. Почалося наймасовіше переселення селян за всю історію освоєння да-
лекосхідного регіону. За умов столипінської політики Далекий Схід заполонила сільська 
біднота, основною причиною переселення якої було безземелля. Упродовж 1906–1916 років 
на Далекий Схід прибуло 262 192 особи, у тому числі до Амурської області –  94 444 особи, 
до Приморської – 167 748 осіб. Переселенцями було засновано в Амурській області двісті 
тридцять два селянських селищ і козачих поселень, у Приморській – двісті вісімдесят шість. 
Середня кількість переселенців до далекосхідного краю за рік в цей час була в 6,5 раза біль-
шою, ніж за попередній період колонізації регіону (1861–1905) 16. Переважно це було хлібо-
робське селянське населення, що почало колонізацію малоосвоєних і найгірших за природ-
ними умовами частин Амурської та Приморської областей.

Регіональний склад східнослов’янського населення, що переселилося на Далекий Схід 
у період капіталізму, був досить строкатим. У 50–70-х роках XIX ст. в переселенському русі 
до цього краю брали участь переважно селяни із Центральночорноземного району, Серед-
нього Поволжя, Північного Приуралля, Сибіру й почасти України. Це були переважно росі-
яни з двадцяти губерній і областей Європейської й Азійської Росії, а також українці та біло-
руси, хоча їх кількість на цьому етапі була незначною.
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Починаючи з 80-х років XIX ст., значну увагу в переселенському питанні було приділе-
но українським губерніям, передусім в Лівобережній Україні. Такий підхід був зумовлений 
низкою причин. У Лівобережній Україні (Чернігівська, Полтавська, Харківська губернії) до 
80-х років XIX ст. посилилися деякі соціально-економічні та демографічні процеси, зокре-
ма, пов’язані з малоземеллям і переселенням. Тут природний приріст населення зумовив 
знач не скорочення земельних наділів. Була ще одна важлива причина. В українських губер-
ніях, на відміну від центральних губерній, Росії було розповсюджено переважно подвірне 
земле володіння, що дозволяло селянину продати в разі необхідності свою земельну ділянку, 
житлові й господарчі споруди, інвентар. Завдяки урядовим позикам і земельним пільгам на 
ці кошти можна було підняти господарство на новому місці, якщо не всьому селянству, то 
значній його частині.

Можливість морських перевезень з Одеси до Владивостока значною мірою сприяла 
зростанню переселень українських селян. З 26 049 осіб, які переселилися на Далекий Схід 
у 1888–1891 роках, 17 165 осіб (65,9 %)  були вихідцями з українських губерній 17. Щоправ-
да, їх кількість у різних районах далекосхідного регіону відрізнялася. В Амурській області 
уродженці України становили 46,5 % усіх переселенців (4 977 осіб). Особливо багато укра-
їнців прибуло сюди з Полтавської губернії (3347 осіб, або 31,3 %) 18. Значно більше україн-
ців пере селилося до Південно-Уссурійського краю. Серед них переважали вихідці з Черні-
гівської (11 360 осіб, або 74 %) і Полтавської (2295 осіб, або 15 %) губерній Лівобережної 
України (13 604 особи, або 89,2 %). З Харківської губернії було найменше переселенців 
(39 осіб). Вихідців з решти районів налічувалося 10,8 % від кількості всіх прибулих до Пів-
денно-Уссурійського краю 19.

Серед селян у цей період переважали білоруси, росіяни й українці (79,4 % від загальної 
кількості переселенців). Основний потік складався із селян з українських губерній (75,5 %). 
На другому місці – представники Білорусії (10,5 %), на третьому – Центральнохліборобсько-
го району (8,1 %). Вихідці з решти регіонів Російської імперії становили 5,9 % селян-пере-
селенців, що осіли на Далекому Сході. Так, у 1892–1900 роках до Амурської області з України 
прибуло 59,6 % селян, з Білорусії – 19,3 %, із Центральнохліборобського району – 15,4 %, з ре-
шти областей – 11,7 %; до Приморської області – відповідно 91,8 %, 3,9 % та 1,7 % 20. Кількість 
пере селенців з українських губерній зросла, порівняно з періодом 1882–1891 років, на 9,6 %.

Упродовж наступних передреволюційних років кількість українців у переселенсько-
му потоці на Далекий Схід залишалася значною. У цілому з 1859 по 1913 рік лише з Чер-
нігівської, Київської та Полтавської губерній вирушило до Амурської області 7678 сімей 
(28,85 % від загальної кількості переселених до області за цей період, у тому числі 19,2 % – 
уродженці Полтавської губернії). У Південно-Уссурійському краї серед прибулих упродовж 
зазначеного періоду 22 122 сімей старожилів і новоселів вихідці з губерній України пере-
важали (69,95 %). Серед вихідців з України (15 475 сімей) переважали уродженці чернігів-
ської губернії (40,8 %). Великою була частка переселенців з Київської (26,2 %), Полтавської 
(22,5 %) губерній; менше були представлені вихідці з Харківської (12,2 %), Волинської 
(5,0 %), Кам’янець-Подільської (2,0 %), Катеринославсько-Таврійської (1,3 %) губерній. Се-
ред них переважали українці (81,26 % від загальної кількості селян-переселенців до Південно-
Уссурійського краю) 21.

Таким чином, наведені дані засвідчують, що селянське населення південної частини Да-
лекого Сходу в 60-х роках XIX – на початку XX ст. формувалося переважно зі східних слов’ян, а 
серед них – передусім з вихідців з України, менше – з Білорусії та Росії. Ми говоримо про «ви-
хідців» і «уродженців» з того чи іншого материнського регіону не випадково. Етнічний склад 
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Білорусії, Росії та України досить строкатий і репрезентований, як побачимо далі, не лише 
представниками корінної нації (білорусами, росіянами, українцями), але й історико-етногра-
фічними групами того чи іншого народу, а також нащадками змішаного населення. На жаль, 
переписи населення, що здійснювалися в дореволюційній Росії, або зовсім не враховували 
національної ознаки, або всіх східних слов’ян позначували одним терміном – «русские». Це 
перешкоджає виділенню в матеріалах офіційної статистики власне білорусів, росіян і укра-
їнців. Зробити це можливо лише на основі матеріалів польових етнографічних досліджень, 
вивчаючи сім’ї перших поселенців або їх нащадків у конкретних населених пунктах.

Регіональний склад українців Далекого Сходу досить різноманітний. Розглянемо це на 
прикладі Примор’я (Південно-Уссурійський край), де, як уже зазначалося, частка уроджен-
ців України була досить великою. Дані публікацій і польових матеріалів авторки запропо-
нованої статті свідчать про перевагу як старожилів, так і новоселів у поселеннях Південно-
Уссурійського краю (вихідців з Чернігівської, менше – з Київської та Полтавської губерній).

Наші польові дослідження дали можливість виявити низку особливостей (у говірці, ма-
теріальній і духовній культурі) серед уродженців кожної української губернії, а іноді й мен-
ших її частин, у результаті чого їх можна розглядати як представників певних локальних 
груп, що мали свої культурні особливості.

Наскільки значними можуть бути регіональні й етнічні відмінності між вихідцями з де-
яких (навіть сусідніх) повітів, а часто й сіл, розглянемо на прикладі  Чернігівської губернії. 
Важливо, що переселенці-«чернігівці» прибули з усіх п’ятнадцяти повітів губернії, неоднорід-
них в етнічному плані. Тут, як зауважував один з дослідників: «…окрім малоросійського насе-
лення, що становить більшість, у південній частині губернії трапляються великі території, за-
селені велико росами та білорусами» 22. До північних і північно-західних регіонів Чернігівської 
губернії належали Суразький, Мглинський, Новозибківський і Стародубський повіти. У них 
поряд з компактними групами власне українців, росіян і білорусів проживали білоруси-лит-
вини (історико-етнографічна група білорусів), а також етнічно змішане населення, у якого в  
побуті, матеріальній і духовній культурі можна простежити риси і російської, і української, і 
білоруської культур, а також культури прибалтійських народів. Вплив останніх пов’язаний, 
імовірно, не лише з територіальним сусідством, але і з тим, що в окремі періоди XV–XVI ст. 
Чернігівщина перебувала під владою литовських і польських князів 23.

Ця етнічна та регіональна строкатість уродженців українських губерній була «перене-
сена» й до Примор’я. Тут зближенню різних народів, локальних та етнічних груп сприяли 
не лише шлюбні контакти, але й територіальні зв’язки, як в одному населеному пункті, 
так і в межах волості, повіту. Насамперед ідеться про сусідські та шлюбні зв’язки в межах 
пере селенських селищ, що їх заселяли царські чиновники, зазвичай представниками різ-
них народів і уродженцями різних губерній етнічної батьківщини. Розглянемо це на при-
кладі Чернігівської волості, розташованої в центрі Південно-Уссурійського краю. Південна 
частина території волості охоплювала плодючі землі Приханкайської низовини, північна – 
передгір’я хребта Сихоте-Алінь. Географічні умови цього краю дещо нагадували ті, які були 
властиві для північних повітів України.

За даними польових досліджень, заселення Чернігівської волості Примор’я почалося у 
80-х роках XIX ст. Більшість поселень заснували селяни з різних українських губерній. Так, 
населення с. Дмитрівка (1887) 24 формувалося переважно з уродженців трьох українських 
губерній – Чернігівської, Київської та Полтавської. З Чернігівської губернії селянські сім’ї 
прибували з таких повітів і сіл: Борзнянського (Красилівка, Красностав, Оленівка, Прачі, 
Шаповалівка, Шатилівка, Холми, Ядути), Городнянського (Зліїв), Лубенського (Попівка), 
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Козелецького (Копті, Козари), Конотопського (Великосамбур, Гайворон, Крапивки, Під-
линне, Рябуха, Самбур, Соснівка), Кролевецького (Мутин, Мутичі, Спаське), Сосницького 
(Данилівка), Суразького (Ляличі) і Остерського (Димирка, Копачі). Компактною групою 
приїхали до цього села і «полтавці» – із Зіньківського (Байкалов), Лубенського (села неві-
домі), Прилуцького (хутір Іценко, Турівка) і Роменського (Бобрик, Миколаївка) повітів, а 
також із сіл Товкачі й Черевки (повіти невідомі). Уродженці Київської губернії прибули з 
Васильківського (села невідомі) і Таращанського (Войкове) повітів, а також із с. Вільхівка 
(повіт невідомий). Переселилися до Дмитрівки й окремі сім’ї з Кам’янець-Подільської, Київ-
ської та Харківської губерній 25.

Село Монастирище (1887) також заселялося переселенцями з різних губерній України. 
Зокрема, з Полтавської губернії прибули сім’ї з таких поселень та повітів: Гадяцького (Сват-
ки, Синевка), Кременчуцького (села невідомі), Лохвицького (Андріївка), Переяславського 
(Черевки), Пирятинського (Вечірки, Витовці) і Роменського (Біловод, Москалівка, Хмилі). 
Другою компактною групою, що брала участь у заснуванні с. Монастирище, були уроджен-
ці Чернігівської губернії: Глухівського (Некрасівка), Козелецького (Хрещате), Кролевець-
кого (Заболотне, Камінь) і Ніжинського (Андріївка, Махловці, Монастирище, Томашівка) 
повітів. Кілька сімей у цьому селі були уродженцями Київської (Михайлівка Таращанського 
повіту) і Харківської губерній.

Засновниками с. Халкідон (1888) були дві сім’ї старо вірів, які в кінці 70-х років XIX ст. 
переселилися в тайгові райони. Тому першопоселенцями цього села вважають українців 
Полтавської губернії, меншою мірою – Чернігівської. Уродженці Полтавської губернії при-
були з Гадяцького (Буди, Велюльки, Синявка, Понятівка), Золотоніського (Бездор), Кре-
менчуцького (Василівка), Пирятинського (Прихідьки) і Прилуцького (Іванівці, Краловиця, 
Млатинці, Осинівка, Петрушки, Плотниця, Синильки, Тильківка, Толкачівка) повітів. Назви 
деяких повітів не вдалося визначити, з’ясовано лише найменування поселень і волостей 
«полтавців»-переселенців: с. Підставки Борківської волості, с. Куржики Тамбовської во-
лості, с. Єрки Кибинської волості, с. Козилянське Сокольської волості, Івашевська волость 
(поселення невідомі); селища Бобри, Богдани, Воповка, Іванківці, Каліково, Ківоленя, Ко-
лишники, Мутиха, Сванка, Синьки, Синявка, Фальковичі, Шуруб і хутори Галкин, Ківоле-
ня (волості невідомі). Другу компактну групу першопоселенців с. Халкідон утворили уро-
дженці різних повітів Чернігівської губернії – Борзнянського (Шаповалівка), Глухівського 
(Курилівка, Ігнатівка), Козелецького (Боровці, Гладке, Казада), Конотопського (Гайворон, 
Мутин, Підлинне), Кролевецького (Алтинівка, Витятка, Лушники, Мутій, Рибкине), Озер-
ського (Бурзинське) і Чернігівського (Мурав’ї, Чернігівка). Деякі сім’ї приїхали із селищ Ар-
шанівка, Бобровці, Бурківка, Буряківка, Бутурганське, Локтя, Шапрани, Черновиці (повіти 
невідомі). Наприкінці XIX – на початку XX ст. до с. Халкідон прибуло декілька сімей з Київ-
ської губернії – з Васильківського (Підав і Четуги, хутір Сулимів), Звенигородського (Озер-
ки), Канівського (Сари) і Конотопського (Гайворон, Гута) повітів, а також із сіл, що входили 
до повітів, назви яких встановити не вдалося (Бузівка, Оситижки, Приборськ, Тамбовка).

Серед засновників с. Меркушівка (1896) переважали колишні мешканці Чернігівської 
та Полтавської губерній. Вихідці з Чернігівської губернії були представлені уродженцями 
кількох повітів: Борзнянського (Адамівка, Красностав, Ядуни), Кролевецького (Лохня, Му-
тин, Погрібки), Стародубського (Таврика), Конотопського та Суразького (села не з’ясовано). 
«Полтавці» прибули з Гадяцького (Беноченківка), Лубенського (Крутик), Пирятинського 
(Усівка), Прилуцького (Ряски) і Хорольського (Орликівщина) повітів. Декілька сімей при-
їхали з Київської губернії.
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Селище Снігурівка (1898) одночасно заселялося уродженцями Полтавської та Київської 
губерній. «Кияни» прибули з Таращанського повіту (Звишняг, Карапиші, Михайлівка, Го-
стра Могила, Титово). Одними із заснов ників Снігурівки були уродженці Полтавської губер-
нії – брати Охвати. Вулицю, на якій вони оселилися, сьогодні називають «Охватовщина». 
Іншу вулицю, де також осіли переселенці-«полтавці» із селищ Перекопівка та Черепки (пові-
ти не вказано), і дотепер називають «Полтавщина».

1899 року в Чернігівській волості утворилося одразу два населених пункти – Алтинівка 
та Вассианівка. Першопоселенці Алтинівки представлені компактними групами уроджен-
ців Полтавської, Чернігівської губерній, менше – Київської. Так, з Полтавщини у 80–90-х 
роках XIX ст. і на початку XX ст. прибули селяни з Роменського (Волошівка) і Гадяцького по-
вітів, а також із с. Біловод (повіт не вказано). Першими у Вассианівці облаштувалися біло-
руси-литвини. Дещо пізніше сюди прибули українці з Київської губернії. Вони поселилися 
на окремій вулиці, яку досі селяни називають «Київщина». Згодом  до цього села приїхали 
вихідці з Полтавської та Київської губерній.

1900 року уродженці с. Ображіївка Новгород-Сіверського повіту Чернігівської губернії 
заснували в Чернігівській волості Південно-Уссурійського краю село з аналогічною наз-
вою – Абражіївка. Тут оселилися й представники Ніжинського (Ваганичі) та Суразького 
(Ляличі) повітів Чернігівської губернії, а також уродженці сіл Подставка, Риморівка, Яцик 
Полтавської губернії й Конівка Київської губернії (повіти невідомі).

Розглянемо склад населення одного із селищ Чернігівської волості – с. Вадимівка, 
заснованого 1903 року уродженцями Чернігівської (Головенка, Ільїнка, Нове Місце, 
Ядути – Борзнянського повіту; Петруші, Убіжичі – Городецького; Кисле –  Городнянсько-
го; Камінь, Мутин, Спаське – Кролевецького; Копті – Козелецького; Курінь – Конотоп-
ського; Духновичі – Стародубського; Глухівка, Миновки – Суразького) та Полтавської 
(Капустинці  – Гадяцького повіту; Каладинці – Лубенського; Леляки, Рибці – Прилуцько-
го) губерній.

Попри таку строкатість складу першопоселенців навіть окремих населених пунктів, 
що поповнювався впродовж наступних років новими групами українців та представни-
ків інших східнослов’янських народів, у Примор’ї можна виділити окремі поселення, де 
колись переважали вихідці з українських губерній. Так, уродженці Чернігівської губер-
нії переважали серед населення в селах Спаської (Бусівка, Гайворон, Дубівське, Духів-
ське, Зеленівка, Калинівка, Крондштадтка, Нахимівка, Нововолодимирівка, Соснівка), 
Сучанської (Голубівка, Душкино, Казанка, Новицьке, Перетино, Унаші, Фролівка, Ястре-
бівка), Цемухінської (Майхе, Многоудобне, Новохатуничі, Харитонівка), Чернігівської 
(Абражіївка, Вадимівка, Дмитріївка, Меркушівка, Монастирище, Чернігівка) та Чугуїв-
ської (Чугуївка) волостей. Також у більшості перерахованих селищ мешкали уродженці 
(або їхні нащадки) також з Полтавської губернії, які переважали в селах Зеньківка, Ко-
марівка, Хвалинка Спаської волості; Халкідон Чернігівської; Олексіївка й Новоселище 
Ханкайської.

У селах Славинка й Тетянівка Спаської волості поселилися компактні групи вихідців з 
Волинської губернії. Уродженці Київської губернії переважали в селах Успенської (Афана-
сівка, Рунівка, Степанівка) і частково Чернігівської (Снігурівка) волостей.

Дореволюційне селянство (передусім українського походження) дало багато назв на-
селеним пунктам Південно-Уссурійського краю 26. Це топоніми, запозичені переселенцями 
з місць їх виселення або утворені за назвами вихідних волостей, повітів, губерній: 
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Топоніми, «перенесені» з місць виселення
Чернігівська губернія:
Борзнянський повіт: Комарівка, Прохори, Вишнівка;
Городецький повіт: Петрівка, Новохатуничі (від Хатуничі);
Конотопський повіт: Гайворон, Соснівка;
Кролевецький повіт: Спаське (м. Спаськ-Дальній), Алтинівка;
Ніжинський повіт: Монастирище;
Новгород-Сіверський повіт: Ображіївка;
Новозибківський повіт: Бровничі, Кам’янка;
Стародубський повіт: Лужки;
Суразький повіт: Голубівка, Новицьке, Унаші, Многоудобне (від Удобне), Гордіївка, Ля-

личі,  Ширівка, Стругівка;
Чернігівський повіт: Петруші, Мурав’ї.
Полтавська губернія:
Гадяцький повіт: Семенівка, Чернишівка;
Золотоніський повіт: Вознесенка;
Кобеляцький повіт: Комарівка, Лучки, Китай-Город;
Константиноградівський повіт: Староварварівка, Нововарварівка (від Варварівка), 

Миколаївка, Попівка, Дмитріївка (від Дмитрівки), Рунівка (від Руновщина), Чернятино;
Пирятинський повіт: Яблунівка, Антонівка;
Полтавський повіт: Попівка;
Прилуцький повіт: Стара Дівиця і Нова Дівиця (від Велика Дівиця і Мала Дівиця);
Роменський повіт: Константинівка;
Хорольський повіт: Іванівка.

Топоніми, утворені за назвами волостей, повітів, губерній
Київська губернія: Київка; 
Кневичанська волость: Кневичі.
Полтавська губернія:
Хорольський повіт: Хороль;
Зеньківський повіт: Зеньківка;
Прилуцький повіт: Прилуки;
Роменський повіт: Ромни.
Чернігівська губернія:
Глухівський повіт: Глухів;
Ніжинський повіт: Ніжино і Новоніжино;
Чернігівський повіт: Чернігівка;
Кролевецький повіт: Кролевець;
Суразький повіт: Суражівка.
Харківська губернія: Харково, Харківка.
Таким чином, аналіз польових матеріалів і деяких опублікованих джерел засвідчує, що 

в дореволюційний період у сільських районах південної частини Далекого Сходу мешкало 
чимало не лише вихідців з губерній України, але й власне українців. І якщо в селянських 
селищах Приамур’я переважали росіяни, то в Примор’ї (у Південно-Уссурійському краї) – 
українці. Росіяни інтенсивніше почали прибувати в сільські райони Примор’я вже за радян-
ської влади.
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Однак нагадаємо, що склад переселенців до Південно-Уссурійського краю свідчить про 
значну строкатість їхніх регіональних і етноісторичних коренів. У При мор’ї, за умов, коли в 
одному селі оселялися не лише представники різних, хоча й спільних за своїм генетичним 
корінням східнослов’янських етносів, але і їхніх історико-етнографічних та регіональних 
груп, порівняно швидко відбувалося змішування росіян, українців і білорусів. Територіальні, 
шлюбні й виробничі контакти, соціально-економічні та культурні умови розвитку краю, його 
інтенсивна урбанізація, політика царського уряду, що не розвивала національну культуру й 
мову неросійських народів та низка інших причин зумовили втрачання багатьма нащадками 
першо поселенців-українців своєї рідної мови та багатьох елементів традиційної культури.

Розглянемо деякі елементи цих процесів, проаналізувавши демографічну ситуацію в 
окресленому регіоні Росії.

Розвиток сім’ї та сімейно-шлюбних стосунків селян-українців південної частини Дале-
кого Сходу в дореволюційний період безпосередньо був пов’язаний з особ ливостями фор-
мування населення регіону, його етнічним і регіональним складом, соціально-економічним 
станом, соціально-демографічною структурою. На структурі селянської сім’ї в другій поло-
вині XIX – на початку XX ст. позначилися соціально-економічні й демографічні умови регіо-
ну. Це виявлялося як у формуванні молодої сім’ї, віці тих, що брали шлюб, так і в розвитку 
вже сформованої сім’ї, її кількості, складі, співвідношенні великих і малих розділених сі-
мей. Одним з негативних факторів, що впливали на  селянську сім’ю в зазначеному регіоні, 
був дефіцит жінок серед усіх прошарків суспільства. Особливо це позначалося на селянстві, 
оскільки їхні господарства завжди базувалися на статево-віковому розподілі праці.

Бракувало жінок і через декілька десятиліть після початку освоєння Далекосхідного 
регіону. Так, за даними Ф. Буссе, який завідував переселенням до Південно-Уссурійського 
краю, серед переселених сюди в 1883–1892 роках 16 749 осіб чоловіки становили 53,63 %, 
жінки – 46,3 %. На 100 чоловіків припадало 90 жінок, тобто на 12 % менше від середнього 
показника по всій Росії 27. Це пояснюється тим, що більшість сімей зважувалися на пере-
селення, зазвичай, тоді, коли в них переважали чоловіки. Сини не лише забезпечували гос-
подарство робочою силою, але й були більше до нього прив’язані, аніж дочки, які, взявши 
шлюб, залишали родину. До того ж специфічні природні умови Далекого Сходу (розорю-
вання цілинних земель, необхідність корчування тайги) вимагали чоловічої праці. Уряд 
спочатку також вважав, що з метою посиленого розвитку хліборобства на далекосхідних 
землях сюди варто переселяти сім’ї переважно з дорослим чоловічим населенням. Ці фак-
тори визначали перевагу чоловіків серед сільського населення краю. За даними Першого 
загального перепису населення Російської імперії, на 1 січня 1897 року з 55 875  селян най-
чисельнішої в регіоні Південно-Уссурійської округи жінки становили 34 % (19 339 осіб) 28.

Нерідко переселенці сватали дітей під час морської подорожі на шляху з Одеси до Владивос-
тока, а з прибуттям туди одразу їх одружували. Особливо це було характерно для пере селенських 
казеннокоштних партій 1883 й 1884 років. Але вже переселенці 1885 року прагнули видавати 
дівчат заміж не за чоловіків своєї партії, а за попередніх переселенців, селян-старожилів. Се-
ляни наступних переселенських партій вже знали про брак жінок на Далекому Сході. Відомо 
їм було й те, що селяни-старожили прагнули одружувати своїх синів і були щедрі на подарун-
ки та суттєву матеріальну допомогу батькам нареченої. Були випадки, коли селяни-старожили 
надавали своїй новій рідні – новоприбулим переселенцям – допомогу не лише у формі порад, 
пов’язаних з господарством, і пояснень місцевих природних умов, але й матеріально. За уго-
дою між батьками наречений міг повернути майбутньому тестю витрати на переїзд нареченої 
з Одеси до Владивостока й дарував хату, худобу, виорану землю, нові посіви, а інколи й гроші.
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Диспропорція в статевому складі населення швидко далася взнаки. Щоб заохотити при-
тік жінок, було вирішено оплачувати сім’ї за рахунок казни переїзд кожної жінки пропор-
ційно до кількості представників чоловічої статі в родині. Так, у квітні 1896 року з Одеси до 
Владивостока на пароплаві «Кострома», який переправляв переважно переселенців-чоло-
віків, було відправлено за державний рахунок шістдесят дві жінки, за проїзд яких держава 
сплатила 5175 руб.; у травні того самого року на пароплаві «Володимир» відбули до Вла-
дивостока сорок чернігівських жінок (за проїзд сплачено 3420 руб.); у липні на пароплаві 
«Новгород» – дев’яносто три жінки з-поміж полтавських і київських переселенців було від-
правлено також за казенний кошт. За рахунок казни відправляли жінок майже з кожною 
партією морських переселенців і в 1897–1898 роках 29.

Дефіцит жінок у далекосхідному регіоні визначав і демографічну поведінку чоловіків – 
вони брали за дружин не лише дівчат віком п’ятнадцяти-шістнадцяти років і старших, але й 
усіх вдів та одиначок з дітьми, навіть тих, яким було за п’ятдесят. Брак наречених призводив 
до того, що селяни прагнули оженити своїх синів якнайраніше. Інакше шанси на створення 
власної сім’ї та господарства в них знижувалися.

Навіть селяни-старожили готові були викласти чимало коштів за можливість оженити-
ся. У кінці XIX ст. в селах біля оз. Ханка в Південно-Уссурійському краї за наречену її батькам 
віддавали 100 руб. Однак не всіх селян приваблював матеріальний зиск. Деякі з них, на-
приклад, Прокіп Легкий, який прибув у 90-х роках XIX ст. з Таращанського повіту Київської 
губернії до села Нова Дівиця біля оз. Ханка, робили інакше. Прокіп не став брати гроші за 
своїх дочок-наречених, а висунув женихам такі умови: «Мої дочки – не товар, а якщо хочете 
допомогти мені як майбутньому тестю закріпитися на землі, то повиорюйте й засійте ко-
жен по одній десятині землі. І я подивлюся: які з вас будуть господарі». Парубки з радістю 
погодилися, тому що ця робота коштувала всього декілька рублів.

Брак дівчат-наречених відчувався протягом усього дореволюційного періоду. З відкриттям 
Китайсько-Східної залізниці та зі встановленням на початку XX ст. регулярного залізничного 
сполучення між Далеким Сходом і центром Росії дехто з  молодих чоловіків Південно-Уссурій-
ського краю, для яких не вистачало наречених у Примор’ї, їздив одружуватися в Україну. Син 
уже згаданого Прокопа Легкого, Селивон, разом із двома іншими хлопцями з Нової Дівиці, 
1906 року вирушив із цією метою до Київщини в те село, звідки в кінці XIX ст. переселився з бать-
ками до Південно-Уссурійського краю. Парубки збиралися не лише оженитися, але й привезти 
з України наречених «на замовлення», тобто наречених для хлопців зі свого та навколишніх сіл. 
Гроші на сватання таких наречених і їхній проїзд з України давали батьки тих, хто хотів ожени-
тися. Чимало плакали в Україні, коли виряджали молодих дівчат на далекий «Зелений Клин» 
(так називали південну частину Далекого Сходу українці), і скільки радості було в Примор’ї. 
Від’їжджали парубки за нареченими пізньої осені, після жнив, а поверталися з молодими дру-
жинами та нареченими для друзів весною. Зустрічати їх виїжджало все село.

Таким чином, непроста ситуація з дівчатами-нареченими в нових освоєних районах на 
сході країни значно впливала на умови створення селянських сімей і формування демогра-
фічного потенціалу. Неабияке значення в цих процесах мала й демографічна поведінка, яка 
передбачала також ставлення селянства до шлюбу й до відтворення населення. Традиційні 
норми такої поведінки завжди були узгоджені з умовами селянського життя й становили 
невід’ємну частину ціннісних орієнтацій, що регламентували всі аспекти поведінки росій-
ського селянина та представників інших прошарків. Менталітет далекосхідного селяни-
на в питаннях шлюбу та сім’ї майже не відрізнявся від менталітету російського сільського 
мешканця. Він формувався впродовж століть і з’явився на Далекому Сході разом з іншими 
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традиціями селянського життя, пов’язаними з господарським устроєм, сімейним побутом, 
матеріальною та духовною культурою.

Шлюбна та репродуктивна поведінка східно слов’янського селянина у XIX – на початку 
XX ст. визначалася його поглядами на шлюб, сім’ю та дітей 30. Ці погляди відображали не 
лише етичні норми й норми звичаєвого права, але й низку соціально-економічних факто-
рів, серед яких найважливішими були такі: неможливість існування селянського господар-
ства поза родиною; висока дитяча смертність; незабезпечування общиною та державою 
батьків у старості; релігійний характер норм селянської поведінки та ін.

Якщо підсумувати погляди східнослов’янських селян-переселенців на Далекий Схід, 
то в найзагальнішому вигляді можна відзначити таке: шлюб і шлюбні діти – свята спра-
ва. Православна людина повинна мати і сім’ю, і дітей. Холостяцтво є аморальним.  
У будь-який спосіб перешкоджати зачаттю й народженню дітей – великий гріх, бо діти – Божа 
благодать. Їх має народжуватися стільки, скільки Бог дав («Бог дав, Бог взяв»). Розривання 
шлюбу неможливе, але у випадку смерті чоловіка чи дружини, якщо важко господарюва-
ти й піднімати дітей, другий шлюб є бажаним і корисним. До третього шлюбу ставилися 
упереджено. У цілому ці погляди формували соціально-психологічну модель демо графічної 
поведінки селянства, яка передбачала такі основні складові, як шлюб, розлучення, вдівство, 
повторні шлюби, народжуваність та ін.

Шлюб, згідно з розумінням селянина, – головна умова порядності людини, його мате-
ріального добробуту й суспільного визнання. Неодружений селянин зазвичай не міг отри-
мати земельного наділу. Молода селянка, за усталеними традиціями і своїм світовідчуттям, 
також не уявляла себе поза власною родиною і завжди надавала перевагу заміжжю, а не 
дівоцтву. Не менш важливим було й те, що селянське господарство могло нормально функ-
ціонувати лише за наявності в ньому жіночих і чоловічих рук, оскільки воно ґрунтувалося, 
про що вже йшлося, на статево-віковому розподілі праці.

Негативне ставлення селян до холостяцького життя зумовило й високі показники одру-
жуваності в російських, у тому числі далекосхідних, селах. За традицією, брали шлюб у 
досить ранньому віці: дівчина у п’ятнадцять-шістнадцять і хлопець у вісімнадцять років. 
Причиною прагнення оженити парубка (щойно він досяг повноліття) було бажання його 
батьків мати в сім’ї додаткові робочі руки невістки. У родині нареченої, де також цінували 
робочу силу, економічні інтереси посилювалися іншими: острахом, що наречена «у дівках 
засидиться», а найбільше побоювалися, «що дівка до шлюбу згрішить». Це не лише збезчес-
тить сім’ю, але й створить ситуацію неможливості її шлюбу у своєму етнічному та конфесій-
ному середовищі. У деяких районах Далекого Сходу така дівчина могла створити сім’ю лише 
з китайцем. Але головне, ранні шлюби майже скрізь у Росії були поширені здавна, вони були 
елементом звичаєвого сімейного права. Найбільш ранніми вони були в сільськогосподар-
ських губерніях і найбільш пізніми – у промислових.

У далекосхідних селянок майже не було обмежень щодо кількості дітей у родині, біль-
шість із них не робили абортів та не використовували протизаплідних засобів. Народжува-
ли переважно від п’яти до п’ятнадцяти дітей з інтервалами між пологами 2,5 роки. Цей про-
міжок був пов’язаний зі звичаєм годувати дитину материнським молоком упродовж «двох 
великих постів», а іноді протягом усього періоду лактації.

Необхідність у великій народжуваності була зумовлена як економічними, так і соці-
альними інтересами. По-перше, існувала висока дитяча смертність. По-друге, діти в се-
лянській сім’ї – це необхідність, бо подорослішавши, сини ставали міцною опорою в сім’ї 
не лише як працівники, але і як особи, що мають право одержання наділу землі. Діти по-
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чинали рано допомагати по господарству: у полі – із семи-восьми років, а доглядали дітей, 
випасали худобу та птицю іще молодші. «Роботні діти – батькові хліби», – казали селяни. 
Натомість бездітних батьків у глибокій старості очікували злидні. За етичними й право-
вими нормами, що діяли в общині, син мав утримувати старих батьків, а дочка – догля-
дати й допомагати матеріально. За відсутності дітей усиновлювали чужих, а якщо були 
лише дочки, брали до родини зятів («приймаків»). Усиновлення відбувалося обов’язково 
на вимогу сільської громади:  прийнятих дітей вважали рідними. Інакше було з поза-
шлюбними дітьми. Ті діти, що народилися у вдови або дівиці й не були узаконеними в на-
ступному шлюбі, вважалися незаконнонародженими. Жінку, що народила поза шлюбом, 
суворо осуджувала як своя сім’я, так і община. Нерідко така жінка мусила іти геть із села. 
Тяжкою була й доля незаконнонароджених дітей. З них насміхалися й кривдили не лише 
родичі, але й односельці, особливо однолітки. За такого ставлення до незаконнонародже-
них у європейській частині Росії їх було не більше 3 %, а в сільській місцевості ще менше.

Аналогічна ситуація була й на Далекому Сході, але тут на перших етапах заселення 
краю незаконно народжених дітей було більше, ніж у Росії. Так, 1873 року в Приморській 
області нараховувалося 9,17 % неза коннонароджених дітей. На півдні Далекого Сходу част-
ка таких дітей була вищою в промислових та північних районах, де було більше поселенців, 
і знижувалася в сільськогосподарських. У Приморській області в 1895–1897 роках частка 
позашлюбних дітей коливалася в таких межах: у Південно-Уссурійському краї від 0,47 % до 
1,4 %, у Хабаровському – від 4,16 % до 5,55 % 31.

Таким чином, демографічна поведінка східно слов’янського, у тому числі й українсько-
го, селянства Далекого Сходу загалом не відрізнялася від аналогічної поведінки в європей-
ській частині Росії, хоча й мала низку особливостей.

У цілому специфічні умови життя, відірваність від рідної місцевості, відмінне від попе-
реднього національне, регіональне і, частково, конфесійне оточення, своєрідна етнодемо-
графічна історія та низка інших причин здійснили значний вплив на всю культуру україн-
ських переселенців Далекого Сходу, їх побут, самосвідомість, традиції і визначили шляхи 
розвитку етнокультурних процесів сучасного періоду.
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АНТОАНЕТА ОЛТЯНУ

РОЗВИТОК РУМУНСЬКОЇ ЕТНОЛОГІЇ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Articolul încearcă să prezinte o scurtă istorie a cercetărilor româneşti din domeniul etnologiei, punând 
accent pe câteva chestiuni termilogice (distincţiile făcute de către cercetătorii şi specialiştii români între 
folclor, etnografie, etnologie, antropologie...), precum şi pe diferitele instituţii în care se face o cercetare 
etnologică autentică (universităţi, arhive, institute). Articolul prezintă de asemenea momentul de început 
al creşterii interesului pentru cultura populară, evidenţiază primele culegeri de folclor (ştiinţifice sau nu), 
precum şi direcţiile principale urmate de cercetătorii români din perspectivă diacronică.

This paper presents a short history of Romanian scholarship in the field of ethnology, with an 
emphasis on terminological questions (distinctions between folklore, ethnography, ethnology, anthropology 
that are made by Romanian scholars and specialists) and different scholarly institutions specializing in 
ethnology (universities, archives, institutes). It also documents the dawning of the rising interest in folk 
culture, designates the first collections of folklore, both scientific and private, as well as the main 
directions of  Romanian scholarship in a diachronic perspective.

Термінологічні визначення «фольклор», «етнографія», «етнологія», «антропологія»
Румунська етнологічна школа, сформована в ХІХ ст., довела, що є такою ж послідов-

ною, як і в минулому, спроможною розглядати важливі проблеми, пов’язані з вибором 
напрямів та предметів дослідження. Слід зазначити, що перші згадки про румунські на-
родні традиції датовано 1716 роком і належать правителю Молдови та видатному вче-
ному князю Дімітрію Кантемиру. Саме він видав книгу «Опис Молдавії», написану ла-
тинською мовою.

Як би не змінювався з часом об’єкт дослідження, він, як засвідчують праці румунських  
теоретиків, стосувався по суті традиційної культури румунського селянина, охоплюючи специ- 
фічні елементи як духовної, так і матеріальної культури. Термін «фольклор» у значенні, у яко-
му його вжив В. Томс, увійшов до наукового обігу для визначення народної творчості в ціло-
му. Певний час дослідники для вивчення усної творчості румунського народу вживали термін 
«етнографія». Згодом об’єкт дослідження було звужено до матеріальної культури (ідеться про 
описове дослідження). Нарешті, термін «етнологія», очевидно, краще охоплює обидві галузі 
дослідження – як духовну, так і матеріальну культуру. Упродовж останніх десяти років ведеть-
ся дискусія щодо нового терміна – «антропологія», який, поряд з його сучасним розумінням як 
поняття «фізичної антропології», засобами сучасного етнологічного наукового апарату роз-
криває реалії суспільного життя, концентруючись переважно на міському середовищі та/або 
його впливі на життя традиційного села. Водночас дослідники часто звертаються до міської 
культури зі всіма її реаліями, використовуючи термін «антропологія міста».

Розвиваючись шляхом професіоналізації, аматорства та міждисциплінарних студій, ру-
мунські етнологи зробили значний внесок у дослідження та поглиблення галузі, створивши 
потужну школу, яка і сьогодні базується на фольклорних реаліях, які ще притаманні життю 
румунів. Вони продовжують монографічні, порівняльні, типологічні та інші дослідження в 
цій дуже перспективній сфері. 
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Узагальнюючі матеріали, напрацьовані фахівцями впродовж тривалого часу, роз-
кривають цілісну картину процесу становлення румунської фольклористики. Перше 
дослідження в цій царині належить славісту Іону Кіцімії – «Румунські фольклористи та 
фольклористика» (Бухарест, 1968 р.). Після цього Овідій Бирля написав «Історію румун-
ської фольклористики» (1974) – першу узагальнюючу працю про становлення румунської 
фольклористики. Важливим внеском в аналіз етнографічних та фольклорних студій стала 
праця Йордана Датку та Сабіни Строєску «Довідник фольклористів. Румунський літера-
турний фольклор» (Бухарест, 1979 р.), яку згодом Й. Датку перевидав під назвою «До-
відник румунських етнологів» (Бухарест, 1998–2001, 2006 рр. Ця книга нараховує понад 
1000 сторінок. Заслуга зазначеного видання полягає не лише в аналізі внеску румунських 
етнологів, більш чи менш відомих, але і в огляді фахових журналів, архівів тощо. 

Фольклористичні дослідження аматорів
Перші збірки. Першою збіркою румунського фольк лору і водночас першим досліджен-

ням народної прози із зони Оравіци є праця братів Артура й Альберта Скоттів «Румунські 
казки, надруковані зі вступом про румунський народ та додатком для пояснення казок» 1. 
Окрім 43-х опублікованих у зазначеному виданні казок, ці автори надрукували в журналі 
«Hausbläter» (1857–1859) інший, менший за обсягом збірник, що складався з 21-єї казки, 
анекдотів, легенд. Вони подали також примітки, що стосуються магічних вірувань та прак-
тик, відомості про інформаторів. 

В історії румунської фольклористики тривалий час першість у збиранні румун-
ського фольклору належала поету-романтику Васілє Олександрі, який видав збірник 
народних віршів, що їх автор уважав характерними для всіх областей, де проживають 
румуни, – «Народні вірші. Балади» 2. Однак така риса автора, як «редагування» фоль-
клорних текстів, викликали з плином часу заперечення у фахівців. В. Олександрі до-
тримувався принципів німецьких романтиків, які, перебуваючи під впливом герде-
рівських ідей, вважали, що «косметична» переробка або «відновлення» автентичного 
фольклорного тексту не є значним відхиленням від беззапереч ної оригінальності народ-
ної творчості, якій, на їхню думку, робилася велика честь, адже її відносили до категорії 
духов них творів першої величини. Утім, цьому досліднику належить заслуга введення 

в науковий обіг народних балад «Міоріца» («Mioriţa») 
та «Майстер Манолє» («Meşterul Manole»), що ма-
ють символічне значення для румунського фольк- 
лору. Збірку В. Олександрі, яка була генерована євро-
пейською романтичною школою, можна вважати ак-
том народження романтичної школи в історії румун-
ської фольклористики. 

Масові дослідження. Спочатку дослідження про-
водили представники сільської інтелігенції, учителі та 
священики, які не були фахівцями в цій сфері. Вони 
відгукнулися на заклик провідних учених того часу 
Атанасіє-Маріана Марієнеску, Богдана-Петрічейка 
Хаждеу, Грігорє Точілеску, Ніколає Денсушану долучи-
тися до збирання народної духов ної спадщини. Серед 
них – достойні уваги збирачі казок Іон Поп-Ретеганул 

Богдан-Петрічейку Хаждеу
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із Трансильванії, Джеорджє Кетане з Банату, Констан-
тин Редулєску-Кодін з Мусчелу, Штефан Туцєску, свя-
щеник Теодор Белешєл з Олтенії, Іон Бирля з Марамо-
рощини та ін. 

Перша форма систематичного збирання фолькло-
ру, яка набувала дедалі більшого поширення і мала 
підтримку серед ентузіастів-аматорів, завдячувала 
своїй появі спеціалізованим запитальникам. Інтелек-
туали, які досліджували фольклор, для систематизації 
зібраного матеріалу почали укладати такі запиталь-
ники. Саме ці перші дослідники, вихідці із середовища 
аматорів, які завдяки різним методикам зафіксували 
значну кількість матеріалів, стали згодом науковцями 
і, викладаючи на кафедрах, створили основи науково-
го дослідження фольклору. 

Серед прізвищ збирачів-аматорів слід виокремити 
кілька імен. Симон-Флоря Маріан (1847–1907) – священик з Буковини, який невдовзі став 
професійним збирачем, який не переробляв зібраних текстів. Багато з-поміж його студій 
є новаторськими в дослідженні певних галузей народної культури. Він став відомим піс-
ля оприлюднення народних віршів і легенд у праці «Румунські народні заклинання» 3. Цією 
книгою С.-Ф. Маріан привернув увагу до раніше малодослідженої тематики. Коментарі, що 
супроводжують тексти, містять корисну інформацію щодо перебігу обрядів, термінів та діа-
лектизмів. Фундаментальними для подальших етнографічних досліджень є його монографії 
«Румунська народна орнітологія» (1883), «Весілля у румунів. Порівняльні історико-етногра-
фічні студії» (1890), «Родини у румунів. Етнографічні студії» (1892), «Похорон у румунів» 
(1892), «Свята у румунів. Етнографічні студії» (1898–1901), «Комахи у мові, віруваннях та 
обрядах румунів. Фольклорні студії» (1903) та ін. 

 Юліу Заннє (1855–1924) – інженер за фахом – видав десятитомне зібрання прислів’їв і 
приказок «Прислів’я румунів» 4, яке справедливо вважають єдиною такого роду пам’яткою 
національної літератури. Для реалізації цього твору автор дослідив 294 публікації та отри-
мав допомогу від 340-ка співробітників. Велику колекцію поділено на 23 розділи, прислів’я 
подано за абеткою, з їхніми варіантами та вказівкою на джерела. Окремо зазначено місце 
збору інформації, ступінь її поширення, автентичне чи сумнівне походження. Дослідник ви-
явив зв’язок прислів’їв з віруваннями, звичаями, практиками, забобонами, з певними істо-
ричними подіями, з іншими фольклорними творами тощо. 

Нарешті, потрібно відзначити внесок Єлєни Нікуліце-Воронки в систематизацію румун-
ських вірувань («Звичаї та вірування румунського народу» 5). 

Запитальники. За дорученням Міністерства народної освіти Б.-П. Хаждеу уклав запи-
тальники (юридичний – у 1878 р., лінгвістично-міфологічний – у 1884–1885 рр.), призначе-
ні для полегшення збирання польових матеріалів. Перший запитальник, поширений серед 
сільської інтелігенції, містив 400 запитань, присвячених соціально-економічним аспектам 
румунського села. Відповіді, що були отримані від 38-ми респондентів з 20-ти повітів, напов-
нили три томи рукописних матеріалів. Другий запитальник, де містилося 206 запитань, був 
розповсюджений серед більш широкої аудиторії. Отримані відповіді (вісімнадцять томів) 
складають найбагатший архів фонетики румунської мови, міфології, народних звичаїв, 
фольклорної та етнографічної лексики, інформації про народні інструменти та технічне 

Богдан-Петрічейку Хаждеу
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приладдя, танці та дитячі ігри. Методичні поради, що були окреслені в цих запитальниках, 
стосувалися вимог дотримання автентичності. Відповіді інформаторів систематизували та 
надрукували І. Мушля та О. Бирля у праці «Типологія фольклору з відповідей на запиталь-
ники Б.-П. Хаждеу» 6. 

Ще один запитальник, присвячений історичним традиціям та старожитностям кра-
їн, у яких проживають румуни, склав Ніколає Денсушану. Перша частина запитальни-
ка (1893) вміщує 396 запитань, розділених на 16 груп, друга частина (1895) – 280 за-
питань, розділених на 33 групи. З методичних вказівок відзначимо вимогу надсилати 
автентичні тексти, зібрані тільки від старожилів. З фольклорних матеріалів дослідника 
цікавили переважно історичні перекази, легенди, казки, ліричні пісні, прислів’я, при-
казки, дитячі ігри та міфологія. Н. Денсушану отримав 1156 відповідей з 930-ти населе-
них пунктів, тексти нараховували майже 16 000 сторінок. Ці матеріали зберігаються в 
рукописному фонді бібліотеки Румунської академії наук (сімнадцять томів). Частково 
було надруковано відповіді інформаторів у праці А. Фокі «Народні традиції та єресі кін-
ця ХІХ ст.: відповіді на запитальники Н. Денсушану» 7. Згодом було опубліковано й інші 
варіанти фольклорних запитальників, що поповнили робочий інструментарій збирачів 
етнографічного матеріалу. 

Фольклорні журнали. Тісно пов’язана з діяльністю аматорів-збирачів фольклору і 
поява журналів, присвячених народним традиціям. Вони стали трибуною для зачинате-
лів дослідження традиційної культури, з їх допомогою передавалися заклики до систе-
матичного збирання фольк лору в певних регіонах країни, а також поширювалась інфор-
мація про запитальники. Ці журнали були популярними серед шанувальників народної 
культури, які спочатку самі були простими збирачами, а згодом стали тлумачами і навіть  
теоретиками румунського фольклору. З-поміж зазначених видань слід назвати «Вечорни-
ці. Журнал для літератури та народних традицій» («Şezătoarea. Revistă pentru literatură şi 
tradiţiuni populare»), що виходив у м. Фелтічени в 1892–1929 роках під керівництвом Ар-
тура Горовея. Це був перший профільний журнал у Румунії, на сторінках якого друкували 
цінні фольклорні колекції. 

Артур Горовей залишив слід в історії румунської фольк лористики своїми працями 
«Вірування та забобони румунського народу» (1915), «Заклинання румунів» (1931), «Бо-
таніка румунського народу» (1915 р., у співавторстві з М. Лупєску) та ін. Після виходу 

у світ 1933 року «Фольклорних знань» А. Горовея про 
нього можна говорити як про теоретика-фольклориста, 
хоча на початковому етапі він був, як ми вже зазначили, 
старанним збирачем та автором численних фольклор-
них збірок. Удосконалюючись як фахівець, він сприяв 
підвищенню професійного рівня збирачів, розробивши 
специфічний робочий інструментарій. У 1904 році він 
видав у Бухаресті «Вказівки та запитальник для збору 
фольклорних матеріалів». А. Горовей виступив з ініціа-
тивою скликати національний конгрес, який мав за-
класти підґрунтя для створення товариства румунських 
фольклористів, але ця ідея залишилася нереалізованою. 

Журнали, що відіграли важливу роль у розвитку 
румунської фольклористики ХХ ст.: «Іон Крянге. Жур-
нал мови, літератури та народної творчості» (Бирлад, Тудор Памфіле
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1908–1921 рр., ред. Тудор Памфіле); «Джерельце. Журнал музики, народного мисте-
цтва і фольклору» (Бістріца, 1919–1941 рр., ред. Г. Ду-мітрєску-Бістріца); «Сільський 
скарб» (Блаж, 1923–1927 рр., ред. Траян Герман); «Тудор Памфіле. Журнал мови, літе-
ратури та народного мистецтва» (Дорогой, 1923–1928 рр., ред. Д. Фуртуне); журнал 
літератури і фольклору «Фет-Фрумос» (Сучава, 1926–1944 рр., ред. Лека Мораріу). Слід 
зазначити, що ці журнали мали вплив на різні регіони країни, стимулюючи там зби-
рання фольклору. Важливими матеріалами етнологічного характеру стали і спеціалі-
зовані бібліографії, опубліковані в названих вище журналах, як, наприклад, у журналі 
«Вечорниці». Першу фольклорну бібліо графію склав Лазер Шеїняну в «Історії румун-
ської філології» (1892), вона охоплювала всі фольк лорні збірки того часу. Окремі біб-
ліографії було опуб ліковано в журналах «Дакороманія» («Dacoromania») (1921–1929), 
«Щорічник фольклорного архіву» (1930–1945) та «Фольклорний журнал» (1947–1955). 
Слід зауважити, що лише в 70-х роках ХХ ст. розпочалося видання систематичної бі-
бліографія румунського фольклору: у 1968 році під редакцією А. Фокі було видано 
«Загальну бібліографію румунської етнографії та фольклору. 1800–1891». У 2002 році 
вийшов другий том цієї праці, який охоплював 1892–1904 роки, а згодом – томи, при-
свячені іншим періодам (1930–1955 рр., ред. Ioн Мушля; 1956–1964 рр., 1965–1969 рр., 
1970–1995 рр., ред. I. Oпрішан).

Проаналізувавши фахову періодику наших днів, можна побачити, що традиція підтрим-
ки місцевих, регіональних чи повітових журналів, присвячених народній творчості відпо-
відного культурного цент ру, залишається поширеною і сьогодні. Майже всі повітові центри 
народної творчості, історичні та етнографічні музеї підтримують періодичне видання, у 
якому друкуються неопубліковані раніше матеріали, поряд з фольклорними студіями, ре-
цензіями тощо. Серед них згадаємо: «Джерело. Журнал етнографії та фольклору» (Джіула, 
Угорщина, з 1982 р.); «Міоріца. Журнал фольклорної культури» (Кимпулунг Молдавський, 
з 1991 р.); «Міоріца. Журнал етно графії та фольклору» (Дева, з 1994 р.); «Звичай. Журнал 
етнології та культурних фактів» (Констанца) та ін. 

Професійні дослідження
Поштовх до дослідження фольклору дали романтики, які наслідували своїх колег, ні-

мецьких романтиків Ґердера та братів Грімм. Це змусило учених приділяти більше уваги 
цьому виду творчості, який становить не меншу вартість, ніж антична спадщина.

Бухарестський університет. Співзвучні з тенденціями, поширеними в Західній Євро-
пі, інституційні дослідження фольклору в Румунії проводилися під знаком романтизму та 
історичного міфологізму. Бухарестський університет був першим закладом, у якому при-
верталася увага до дослідження народної творчості і який зорієнтовував представників сіль-
ської інтелігенції якнайшвидше долучитися до збирання місцевої фольк лорної спадщини. 

Порівняльна та історична школи. Богдан-Петрічейку Хаждеу (1838–1907) – ві-
домий дослідник румунської культури – у 1874–1876 роках викладав курс порівняль-
ної літератури, у якому використовував приклади з румунської народної творчості, 
а в 1893–1894 роках у Бухарестському університеті він викладав перший у Румунії 
курс фольклору. Б.-П. Хаждеу можна вважати, безсумнівно, заснов ником румунської 
фольк лористики. Він був не лише справжнім теоретиком, але й авторитетним настав-
ником у збиранні фольклору. Уже тоді він застосовував новітні методи дослідження 
фольклору: монографічний та порівняльний, вважаючи, що фольклористика – це нау-
ка, яка має тісний зв’язок зі спорідненими гуманітарними дисциплінами: літературою, 
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соціологією, історією релігій, правом, історією та лінгвістикою. Б.-П. Хаждеу розумів 
під фольклором цілісну народну культуру, зі всіма її формами прояву. Він уперше в Ру-
мунії розробив класифікацію родів і видів народної літератури. Б.-П. Хаждеу є автором 
численних студій про історичне коріння видів фольк лору (найбільш розробленими 
були праці, присвячені казкам 8). Серед інших здобутків Б.-П. Хаждеу назвемо скла-
дання національного фольклорного архіву на основі запитальників, які він особисто 
розробив і розповсюдив серед сільської інтелігенції [І. Юридичні звичаї румунсько-
го народу. Програма (Бухарест, 1878 р.); ІІ. Програма для збирання даних стосовно 
румунської мови (Бухарест, 1884–1885 рр.)]. Численні відповіді інформаторів склали 
двадцять один том рукописних матеріалів (опубліковані лише частково; див. згадану 
працю І. Мушлі та О. Бирлі, 1970 р.). 

Міждисциплінарні дослідження. Послідовником Б.-П. Хаждеу був О. Денсушану (1873–
1938) – професор Бухарестського університету з 1897 року. Продовжуючи традиції Б.-П. Хаждеу 
в царині румунського фольклору, О. Денсушану досліджував фольклор на стику споріднених 
філологічних дисциплін. У своїй інавгураційній промові від 29 жовтня 1897 року на філологічному 
факультеті Бухарестського університету він чітко розмежував фольк лор, що досліджує духовну 
культуру, від антропології, етнографії та діалектології. Оцінюючи колекції, зібрані до початку 
ХХ ст., він висловився критично, вказуючи на їх невідповідність вимогам часу. О. Денсушану 
спрямував наукові дослідження в галузі сучасного фольклору на аналіз окремих аспектів життя 
румунського селянина. Це дало б можливість окреслити загалом систему світосприйняття через 
аграрний цикл. 

Як і Б.-П. Хаждеу, О. Денсушану поставив перед собою низку досить амбіційних завдань, 
до того ж деякі з них залишаються й досі нездійсненими: вида ння енциклопедії фольклору, 
фольклорного й етнографічного атласів та ін. 

Окремим аспектом інституціоналізації було заснування спеціалізованих закладів, 
дослідницьких центрів, а також спеціалізованих журналів, покликаних ширше висвітлювати 
внесок науковців, які працюють у цій галузі. Так, у 1913 році розпочав діяльність Інститут 
філології та фольклору. У 1927–1937 роках у ньому виходив журнал «Мова і душа» («Grai 
şi suflet»), де було надруковано сім томів фольклорних студій, бібліографічні дослідження, 
що стали надзвичайно цінним внеском у румунську фольклористику.

Відомий дослідник, співробітник кафедри історії сучасної румунської мови та 
фольклору Думітру Каракостя (1879–1964) з 1930 року розпочав свою діяльність як 
теоретик фольклору, прибічник історико-географічного методу. Як член фольклорної 
комісії Румунської академії наук, Д. Каракостя підтримав укладання збірника 
румунського фольклору. Протягом привалого часу вчений ґрунтовно досліджував 
національні балади «Міоріца» (1915–1941) та «Майстер Манолє» (1932–1933). 
Займаючись типологією фольклору, Д. Каракостя вперше в румунській фольклористиці 
розробив її теоретичні засади, видавши в 1959 році працю «Проблеми фольклорної 
типології». 

Нова кафедра етнології та фольклору в Бухарестському університеті була сформована 
під керівництвом видатного професора Мігая Попа (з 1957 р.) – відомого теоретика, 
учня школи Д. Густі, автора таких праць: «Румунські традиційні обряди» (1967), 
«Посібник для збирання фольклору» (1967), «Румунський літературний фольклор»  
(у співавторстві з П. Руксендою, 1976 р.), «Румунський фольклор» (1998). Назвемо 
імена інших членів кафедри, які передавали молодшим давні університетські традиції. 
Ніколає Константинеску – засновник сучасної школи румунської етнології, який 
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Дімітріє Густі

тривалий час керував цією кафедрою. Він видав такі 
праці: «Читання фольклорного тексту» (1986), «Родинні 
зв’язки в традиційних суспільствах. Відображення в 
румунському фольклорі» (1987). Родіка Занє опублікувала 
працю «Поетичний код колядок. Принципи класифікації» 
(2004). Слід згадати також інших співробітників кафедри: 
Сілвіу Анджелєску, Нарчіса Штіуке, Лучіа Офрім, Адріана 
Стоїческу. Нині під безпосереднім керівництвом 
викладачів студенти філологічної та етнологічної секцій 
мають змогу брати участь у польових дослідженнях. 
З 2005 року кафедра випускає власний науковий журнал 
«Сучасні румунські етнологічні дослідження». 

Соціологічні дослідження. Окремим напрямом наукових 
студій стали соціологічні дослідження, започатковані на 
факультеті соціології. Він пов’язаний з іменем Дімітріє 
Густі (1880–1955). Д. Густі, з 1910 року професор соціології 
Ясського університету, у 1920 році був переведений на кафедру соціології Бухарестського 
університету. Ще перебуваючи у Яссах, він заснував Товариство соціальної науки та реформи 
(1918 р., з 1921 р. в Бухаресті воно стало секцією Румунського інституту суспільствознавства), 
яке видавало журнал «Архів соціальної науки та реформи» (з 1918 р., з 1937 р. – орган 
Міжнародної федерації соціологічних товариств та інститутів). Інститут суспільство знавства 
було засновано в 1919 році як інституцію, що пропагувала метод соціологічної монографії 
в дослідженні села. Ще однією метою Інституту було вивчення світових та європейських 
наукових реалій, у які мала інтегруватися Румунія. З публікацій Інституту назвемо такі: 
«Архів соціальної науки та реформи», «Румунська соціологія» та ін. Д. Густі вважають 
засновником румунської соціологічної школи, яка завдяки дослідженням монографічного 
типу, здійсненим багатопрофільними командами, запропонувала зовсім інше, комплексне 
бачення румунського села. Підґрунтям нового методу дослідження стали такі теоретичні 
праці: Т. Херсень та Х. Стахл «Монографія – теорія і метод» (1934), Д. Густі «Монографічна 
школа. І. Наука соціальної реальності» та ін. У 1936 році за допомогою своїх співробітників 
Х. Стахла, Г. Фокші, В. Попа та інших, Д. Густі заснував Музей румунського села в Бухаресті, 
який досі залишається однією з провідних інституцій, що проводить соціо-етнографічні 
дослідження в Румунії. 

З послідовників Д. Густі згадаємо також Траяна Херсеня (1907–1980), який працював 
в Університеті з 1932 року. Він був учасником монографічних колективів, очолюваних 
Д. Густі. З його праць (які стали відкриттями у своїй галузі) відзначимо такі: «Література і 
цивілізація. Спроби літературної антропології» (1976), «Давні форми народної культури. 
Палеографічне дослідження парубочих гуртів у Країні Олту» (1977), «Різдвяні колядки 
та обряди». Ще одним видатним учнем Д. Густі є Ернест Берня (1905–1990) – автор 
праць «Аспекти румунського народного мислення. Додаток до уявлень про простір, 
час та причинно-наслідкові зв’язки» (1985), «Румунська сільська цивілізація» (2006). 
У 1935–1940 роках він розробив і читав перший етнологічний курс у Бухарестському 
університеті.

Під вплив дослідницького напряму Бухарестської соціологічної школи потрапили 
й інші відомі фольклористи, які залишили визначні праці: І. Іоніке – «Пагорб Мохула. 
Аграрна церемонія вінка у Країні Олту» (1943), Р. Вулкенєску – «Юридична етнологія»; 
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«Народні маски» (1970) та ін. Відзначимо 
також музикознавця К. Бреїлою (про якого 
буде йти мова далі), який завдяки участі в 
монографічних дослідженнях став визнаним 
теоретиком народної музики, видавши 
працю «Метод фольклорного дослідження» 
(«Музична соціологія», 1931 р.). 

Порівняльні дослідження. Окремим 
дослідницьким напрямом, що утвердився 
в Бухарестському університеті, став 
компаративізм. Слідом за Б.-П. Хаждеу, 
І.-А. Кандря (1872–1950) – професор 
Університету (з 1916 р.) у 1927–
1938 роках член кафедри діалектології 
та романського фольклору – розробив 
серію університетських курсів зі значним 
компаративістським ухилом: «Загальний 
огляд румунського фольклору в порівнянні з 
іншими народами (1933–1934), «Румунський 

медичний порівняльний фольклор. Загальний огляд. Магічна медицина» (1944). 
Деякий час при кафедрі порівняльної філології Бухарестського університету працював 

Лазер Шеїняну – один з корифеїв компаративістської школи в румунській фольклористиці, 
який видав декілька суттєвих матеріалів, що відіграли значну роль у подальшому розвитку 
румунських етнологічних студій: «Єлє та злі феї у віруваннях румунського фольклору» 
(1885), «Румунські казки в порівнянні з класичними античними легендами та казками 
сусідніх народів і всіх романських народів. Порівняльні студії» (1895) – перше порівняльне 
дослідження казок у світовій фольклористиці. 

На факультеті іноземних мов та літератури також працювали видатні постаті, які 
зробили значний внесок у цю галузь дослідження. На кафедрі славістики Іон Кіцімія (1908–
1996) видав книгу «Румунський фольклор у порівняльній перспективі» (1971), а також 
серію праць, присвячених фольклористиці та історії фольклору. 

Авторка цієї статті Антоанета Олтяну з кафедри російської філології стала відомою 
після виходу у світ серії праць, якими вона продовжувала компаративістську традицію 
Бухарестського університету, акцентуючи переважно на традиціях та віруваннях сусідів-
слов’ян: «Порівняльна міфологія» (1997), «Іпостасі зла у магічній медицині (1998)», 
«Метаморфози священого. Довідник народної міфології» (1998), «Школа соломонії. 
Віщування та ворожба в порівняльному контексті» (1999), «Міфологічний довідник. Демони, 
духи, примари» (2004) та ін. Крім досліджень порівняльного напряму, А. Олтяну видала 
серію розвідок, присвячених виключно румунському етнологічному простору: «Календарі 
румунського народу» (2001, 2009), «Уявлення про простір у румунських народних повір’ях» 
(2009). Вона вивчала традиційну культуру росіян [«Дні та демони. Російський народний 
календар і міфологія» (2008)] та болгар [«Дні та демони. Болгарський народний календар 
і міфологія» (2008)]. З 2010 року А. Олтяну редагує етнологічно-антропологічний журнал 
«Аліморь», зорієнтований як на румунського читача, так і на закордонного. 

Ясський університет. Ще одним закладом, який зробив значний внесок у роз-
виток порівняльної етнології ще з міжвоєнного періоду, є університет у Яссах. На 

Дімітріє Густі в Музеї румунського села
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кафедрі славістики філологічного факультету тут працював відомий учений Петру Ка-
рамана (1898–1980). Він є продовжувачем компаративістської традиції Б.-П. Хаждеу 
та лінгвістичної школи О. Денсушану. Першою його працею з етнологічної тематики 
була докторська дисертація «Обряд колядування у слов’ян та румунів» (захистив у 
Кракові в 1933 р., однак опублікував значно пізніше – у 1983 р. – у Бухаресті під назвою 
«Колядування в румунів, слов’ян та інших народів»). Її продовженням є розвідка 
«Розколядування на сході та південному сході Європи. Студії порівняльного фольклору» 
(написана в 1939 р., опублікована лише в 1997 р. в Яссах). Окремо дослідник займався 
румунськими баладами. Відомими викладачами-етнологами цього Університету були 
також Іон Кєлча – продовжувач густівської монографічної школи, Васілє Адескеліцей, 
який спеціалізувався на народному театрі та зимових обрядах, а також Петру Урсакє, 
який написав кілька цінних теоретичних праць: «Фольклорна поетика» (1976), «Вступ 
до естетики фольклору» (1980), «Етноестетика» (1998), «Приклад Звеличування, або 
про красу в усній культурі» (2001) та ін.

Університет м. Тімішоара. У цьому закладі на кафедрі фольклору працювали видатні 
теоретики, з-поміж яких слід назвати Васілє Крєцу – автора праці «Фольклорний обряд – 
відкрита система» (1980). Сьогодні Отілія Хєдєшан, забезпечуючи фахову підготовку 
студентів-філологів, переважно досліджує міфологію. Вона видала такі розвідки: «Сім есе про 
стрігоїв» (1998), «Про дифузну міфологію» (2000), «Лекції про календар. Курс фольклору» 
(2005), «Фольклор. Що з ним робити?» (2000). Дотримуючись класичної традиції, у 
Тімішоарі виходить фольклорний журнал «Літературний фольклор» (з 1967 р.) – орган 
наукового фольклорного гуртка під редакцією Є. Тодорана та Г. Манолєску. З 1999 року 
координатором журналу є професор О. Хєдєшан. 

Університет м. Клуж-Напока. Названий заклад також має значний досвід у проведенні 
інституційних фольклорних досліджень. У 1926 році Ромулус Вуя – автор теоретичного 
дослідження «Етнографія. Етнологія. Фольклор» – уперше в Клужі ввів курс етнології та 
фольклору. Р. Вуя був також директором Клузького етнографічного музею (з 1923 р.), де 
розробив і видав запитальник. Інші представники цього Університету – Думітру Поп [автор 
праць «Аграрні обряди в румунській народній традиції» (1989), «Студії з історії румунської 
фольклористики» (1997)], Ніколає Бот, Іон Шеуляну [автор розвідки «Народна весільна 
поезія» (1985)]. 

Ми зробили акцент на внеску університетських науковців, тому що, насправді, 
упродовж тривалого часу спеціалізовані дослідження велися виключно в університетському 
середовищі. Спеціалізовані інститути були засновані пізніше, і в них спочатку працювали 
професори-філологи провідних універ ситетів. Водночас, як ми наголошували, у 
румунському культурному просторі наукові інституції займаються виключно польовими 
дослідженнями, тоді як універси тети є центрами, що забезпечують, поряд з проведенням 
польових досліджень, фахову підготовку майбутніх спеціалістів-етнологів. 

Румунська академія наук
Румунська академія наук за участі своїх численних комісій (філологічної, історичної, 

згодом фольклорної) брала участь у кампаніях із пропагування румунської народної творчості. 
Наприклад, в «Анналах Румунської академії» у 1877 році за ініціативою Б.-П. Хаждеу було 
опубліковано важливі фольклорні матеріали: 22 новаторські студії та монографії, що свого 
часу збагатили дослідження румунського фольклору. Крім того, під егідою Академії у 1908 році 
було засновано спеціальну серію «Із життя румунського народу», у якій до 1929 року було 
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надруковано 39 праць. У цій серії було опубліковано низку фундаментальних фольклорних 
видань, монографій відомих авторів, зокрема Т. Памфіле: «Румунські загадки», «Дитячі ігри», 
«Домашнє ремісництво у румунів», «Лікування хвороб у людей, тварин і птахів», «Сільське 
господарство в румунів», «Свята в румунів. Осінні свята та Різдвяний піст», «Різдво», «Хроматика 
румунського народу» (у співавторстві з М. Лупєску), «Румунська міфологія» та ін. Праці, що 
репрезентують дослідницький напрям та інтерпретації фольклорних матеріалів, і нині слугують 
довідковим матеріалом для румунської фольклористики. Дещо пізніше (1981) було засновано 
ще одну антологію, що дістала назву «Національна колекція фольклору». На її сторінках вийшли 
довідкові студії, а саме: А. Амзулєску «Епічна героїчна пісня. Типологія та збірник поетичних 
текстів» (1981), «Сімейна балада. Типологія та збірник текстів» (1983), С. Іспас, Д. Труце 
«Любовна лірика. Покажчик мотивів та типології» (1985–1989), Г. Суліцяну «Колискова пісня» 
(1986), М. Каханє, Л. Джеорджєску-Стенкуляну «Пісня зірок та ялинки. Музична типологія» 
(1988), К. Келін «Усний журнал. Покажчик мотивів та типології. Антологія текстів» (1993), 
Т. Брілл «Типологія румунської народної балади. І. Етіологічна легенда» (2005) та ін.

Також під егідою Румунської академії наук в 1948 році було засновано Комісію з фольклору, 
однак працювала вона несистематично, будучи перезатвердженою в 1987 році. Подані до неї 
доповіді було опубліковано в «Мемуарах Комісії з фольклору» (Бухарест, 1987–1996 рр.).

Фольклорні архіви. Фольклорний архів Румунської академії наук було засновано в 1930 році 
завдяки зусиллям І. Мушлі, який для збору необхідної інформації відвідав у 1923–1925 роках 
найвідоміші фольклорні архіви та етнографічні музеї Європи. Він розгорнув інтенсивну роботу 
з підготовки співробітників архіву за допомогою курсів та лекцій, запитальників та інструкцій. 
У період свого найвищого розвитку Архів мав понад 350 працівників. Незважаючи на те що 
переважна частина матеріалів стосувалася Трансильванії, цінні документи були також отримані 
з Банату, Молдови, Мунтенії та Олтенії. Архів припинив існування у 1949 році. Матеріали 
Архіву стали підґрунтям для створених пізніше спеціалізованих інститутів. У 1949–1950 роках 
у Клужі було засновано філію Бухарестського інституту фольклору (підпорядкованого водночас 
Румунській академії наук), де велися дослідження з угорського фольклору, – установу, яку 
підтримували І. Мушля, В. Бутуре, Д. Поп, І. Талош. З 1990 року в Клужі було засновано ще 
одну інституцію – Фольклорний архів Румунської академії наук, який практично продовжив 
дослідницьку діяльність, розгорнуту першим архівом, а згодом і іншими структурами. Новий 
інститут очолив Іон Кучеу. Як і попередній, новостворений Архів спрямував свої зусилля на 
укладання бібліографії, антології румунського фольклору, типологічної системи та фольклорного 
атласу. Важливо зазначити, що в Клузькому архіві зберігаються понад 570 000 документів. 
Цінні відомості про діяльність цієї інституції знаходимо в праці І. Мушлі «Фольклорний архів 
Румунської академії. Студії, спогади про заснування, звіти про діяльність, запитальники 1930–
1948 років» (Клуж, 2003 р., видана за сприяння Іона та Марії Кучеу). Важливим інструментарієм 
Архіву був «Щорічник Фольклорного архіву Румунської академії», який видавався І. Мушлею в 
Клуж-Напоці в 1932–1945 роках (вийшло 7 томів). Видання поновили в 1980 році під назвою 
«Щорічник з фольклору» (17 томів) за редакцією І. Талоша (до 1983 р.), а згодом І. Кучеу (до 
1996 р.). Серед праць місцевих дослідників згадаємо розвідки І. Кучеу, який займався карто-
графуванням аграрних обрядів Трансильванії: «Давні румунські аграрні обряди. Типологія та 
збірник текстів» (1988), «Феномен розповіді. Соціологічні та антропологічні дослідження на-
родних оповідань» (1999). Також варто назвати «Довідник-скарб румунських, мадярських та 
саських прислів’їв і приказок із Трансильванії», «Збірник румунських казок про тварин» та ін.

Відзначимо також Фольклорний архів Молдови та Буковини, заснований у Яссах Іоном 
Чуботару. Маючи не таку давню традицію, проте користуючись підтримкою невтомних 
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співробітників, він нараховує понад 80 000 етнофольклорних документів. Дослідження 
його співробітників опубліковані в «Зошитах Фольклорного архіву» (1979–1991), виданих 
за редакцією І. Чуботару. 

Архів музичного фольклору. Дослідження музичного фольклору на науковій основі 
розпочалися з 30-х років ХХ ст. Першою професійною інституцією був Фонограмний 
архів Міністерства культури, заснований у 1927 році в Бухаресті зусиллями 
етномузикознавця Гєоргє Брязула, який своїми програмними дослідженнями з 
1924 року заклав основи наукових студій народної музики. До 1948 року було зібрано 
понад 10 000 мелодій з усіх регіонів країни. Незабаром було засновано Фольклорний 
архів Товариства румунських композиторів (1928–1943) під керівництвом Константина 
Бреїлою, якому належить вагомий внесок у наукове дослідження румунської народної 
музики. У 1930-х роках у фондах Архіву зберігалося понад 30 000 зареєстрованих 
мелодій. 

К. Бреїлою називають «батьком румунського етномузикознавства». Він був першим, 
хто спробував подолати дилетантизм у збиранні музичного фольклору. Завдяки участі в 
густівських монографічних кампаніях він поставив збирання музичного фольклору на 
наукову основу (були запроваджені текстова картка, запитальники тощо). К. Бреїлою у праці 
«Фольклорний архів Товариства румунських композиторів. Нарис одного методу музичного 
фольклору» (1931) підтримав фундаментальну тезу про те, що суттєвою характеристикою 
народної музики є досконале єднання мелодії та тексту.

Спеціалізовані інститути
Бухарестський інститут етнографії та фольклору ім. К. Бреїлою мав незвичайну долю. 

Його було засновано в 1949 році під назвою Інститут фольклору, у 1962 році він перейшов 
у підпорядкування Румунської академії наук. Нову назву він отримав після приєднання 
до нього етнографічного відділу Інституту археології. З 1974 року його перейменували 
в Інститут етнологічних та діалектичних досліджень, після чого об’єднали із Центром 
фонетичних та діалектичних досліджень і Національним центром керівництва та розвитку 
народної творчості. Через рік до нього було приєднано колектив народної творчості, 
підпорядкований Інституту історії мистецтва. Лише 1990 року, повернувшись у систему 
Румунської академії наук, він отримав сучасну назву. Керівниками Інституту в різні 
періоди були С. Дрегой, М. Поп, І. Ілішіу, В. Ветішану, С. Іспас. Архів Інституту етнографії 
та фольклору містить записи на воскових валиках (близько 14 000), понад 6 000 дисків, 
близько 6 000 бобін магнітної стрічки. 

Дослідження та узагальнюючі праці. За час свого функціонування Інститут етнографії 
та фольклору мав декілька періодичних видань, у яких публікувалися дослідження як 
співробітників Інституту, так і запрошених спеціалістів. Мова йде про «Журнал етнографії 
і фольклору» (виходить з 1959 р.), «Щорічник Інституту етнологічних та діалектологічних 
досліджень» (з 1976 р.). З 1990 року під егідою Румунської академії наук виходить «Щорічник 
Інституту етнографії та фольклору» [останній номер (16-й) було надруковано у 2005 р.]. 
Ці публікації стосувалися таких дисциплін, як етнографія, антропологія, фольклористика, 
етномузикознавство, етнохореографія. 

Найбільш вагомі результати досліджень румунських фольклористів друкувалися як 
монографії у видавництві Румунської академії наук або в спеціалізованих етнологічних 
видавництвах. У галузі теорії фольклорних текстів відзначимо декілька фундаментальних праць. 
Овідіу Бирля (1917–1990) є теоретиком переважно румунських фольклорних студій, про що 
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свідчить його книга «Метод дослідження фольклору» (1969) – єдина ґрунтовна праця в румунській 
спеціальній історіографії. У ній критично викладено методи збирання фольклору та специфічні 
механізми його інтерпретації. Ученому також належать такі праці: «Фольклорна поетика» (1979), 
«Румунський фольклор» (1981, 1983). Гєоргє Врабіє займається як фольклорною теорією в цілому, 
так і окремими напрямами, що засвідчують такі його праці: «Фольклор. Об’єкт, принципи, метод, 
категорії» (1970 р., праця з’явилася в 1947 р., пізніше була доповнена); «Румунська народна 
балада» (1966), «Поетична структура фантастичної казки» (1975). Серед інших авторів – Адріан 
Фокі [«Естетика усного» (1980)], Іон Вледуціу [«Румунська етнографія. Історія. Матеріальна 
культура. Обряди» (1973)]. 

Хотілося б відзначити кілька праць, що свідчать, з одного боку, про комплексність вивчення 
румунської народної творчості, з другого, – про рівень аналізу, здійснено в окремих областях 
дослідження. Мова йде про внесок дослідників різноманітних центрів країни, які працювали при 
різних установах: Т. Памфіле «Дитячі ігри» (Бухарест, 1906–1907 рр.); Г. Грігоріу-Ріго «Народна 
медицина» (Бухарест, 1907–1908 рр.); Т. Герман «Народна метеорологія. Спостереження, 
вірування, обряди» (Блаж, 1928 р.); Г. Павєлєску «Мана в румунському фольклорі» (Сібіу, 1944 р.), 
«Дослідження магії в румунів Східних Гір» (Бухарест, 1945 р.); Є. Комішєл «Музичний фольклор» 
(Бухарест, 1967 р.); Т. Олександру «Музичні інструменти румунського народу» (Бухарест, 
1956 р.); «Румунська народна музика» (Бухарест, 1975 р.; 1980 р. – англ. мовою); Г. Опря 
«Румунський музичний фольклор» (Бухарест, 1983 р.); В. Бутуре «Етнографія румунського народу. 
Матеріальна культура» (Клуж-Напока, 1979 р.), «Румунська духовна культура» (Бухарест, 1992 р.), 
«Енциклопедія румунської етноботаніки» (І – Бухарест, 1979 р.; ІІ – Париж, 1988 р.); П. Дротяну 
«Практика щастя. Фрагменти святкування» (Бухарест, 1985 р.); Г. Йордакє «Традиційні заняття 
на території Румунії» (I–IV – Крайова, 1985–1996 рр.); А. Оїштяну «Міфо-символічні мотиви та 
значення в румунській традиційній культурі» (Бухарест, 1989 р.), «Mythos & Logos. Студії та есе 
з культурної антропології» (Бухарест, 1997 р.); Є. Сєкошан, П. Пєтрєску «Святковий народний 
одяг Румунії» (Бухарест, 1984 р.); М. Битке «Румунський народний одяг» (Бухарест, 1996 р.); 
А. Ружан «Загадка в румунському фольклорі» (Пітешти, 1998 р.); С. Ларіонеску «Вода в ритуалах, 
пов’язаних зі смертю» (Бухарест, 2000 р.); Є. Платон «Хресне братство. Архаїчна форма людської 
солідарності» (Клуж, 2000 р.) та ін. 

«Етнографічний атлас Румунії». Як ми вже зазначали, проект складання цього 
атласу належить Р. Вуї – науковому співробітникові Клузького фольклорного архіву, але 
діяльність зі збору та систематизації матеріалів було розпочато в 1948 році Інститутом 
фольклору (з 1963 р. – Інститут етнографії та фольклору). На основі 20-ти тематичних 
запитальників (поселення, господарство, оселя, сільське господарство, розведення худоби, 
садівництво та овочівництво, вирощування технічних рослин, мисливство, транспортні 
засоби, розведення шовкопрядів, бджільництво, продукти харчування, ремесла, технічні 
споруди, родинні, весільні, похоронні обряди, календарні та інші обряди), розповсюджених 
у 1967–1972 роках, розпочався процес збирання матеріалу, який тривав до 1982 року. 
Було визначено 536 населених пунктів, що забезпечило ступінь репрезентативності 
1:20, причому головним критерієм була «етнографічна цінність» відповідних населених 
пунктів. Усього було опитано понад 18 000 осіб. Крім співробітників Інституту етнографії 
та фольклору, у роботі взяли участь дослідники Інституту соціогуманітарних досліджень 
м. Крайови та етнографи повітових музеїв. У польових умовах було застосовано понад 6000 
запитальників. Дослідникам вдалося зробити понад 150 000 фотографій. 

Для складання «Етнографічного атласу Румунії» Інститут використав також фонди 
власного архіву: близько 8600 запитальників, 1000 етнографічних карт, 20000 фотографій 
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та 5000 фільмів. Результатом 50-річної роботи стала публікація архівних матеріалів. На 
сьогодні видано три томи: «Розселення» (2003), «Заняття» (2005), «Народна техніка. 
Харчування» (2008). Очікується видання останніх двох томів: «Народне мистецтво та одяг», 
«Свята й обряди». 

Водночас велася робота і над зводом етнографічних відомостей, що базувався на 
транскрипції та систематизації матеріалів, отриманих за допомогою запитальників атласу. 
До цього часу було опубліковано перший том «Розселення» (2007), а також п’ять томів 
серії «Свята й обряди» (2001–2007), класифіковані за історичними областями. Очікується 
видання томів, присвячених заняттям, народній техніці, народному мистецтву та одягу. Ко-
ординатором «Етнографічного атласу» та збірника документів є Іон Гіною. Атлас був також 
координований у різний час Іоаном Ілішіу. 

Варто відзначити й нову галузь дослідження, започатковану впродовж останніх років, якій 
присвятили свої праці переважно дослідники Інституту етнографії та фольклору. Ідеться про 
дослідження меншин та румунів з-за кордону. Вивченню меншин присвячено такі праці: І. Кєлча 
«Цигани Румунії» (1944), «Цигани-ложкарі. Відгадування загадки» (1944), Г. Чабану «Музикан-
ти з Клежан. Репертуар стилю та інтерпретації» (1969), Р. Раліаде, М. Куцан «Румуни Угорщи-
ни» (2004), Є. Колта «Віхи міфології румунів Угорщини» (2004). Етнофольклорні простори поза 
межами Румунії було досліджено з неабияким інтересом, а польові матеріали опубліковано, 
а саме: П. Папахаджі «Арумунські говори» (1904–1905); Д. Космулей «Арумунські традиції, 
вірування та забобони» (1909); Н. Караяні «Арумунський гремостянський фольклор» (1982); 
С. Пушкаріу «Істрорумунські студії» (1905–1906); П. Папахаджі «Мегленорумуни» (1902–1903); 
Т. Капідан «Мегленорумуни. Їхня історія та говір» (1925), «Народна література у мегленорумунів» 
(1928); Є. Циркомніку «Мегленорумуни. Історична та культурна доля» (2004); Є. Циркомніку, 
Ю. Вісошенські «Румуни, що на півдні від Дунаю. Весільні традиційні обряди» (2003); Г. Джіугля 
«Від румунів Сербії. Збірка народної літератури» (1913); Є. Козма «Народні пісні румунів 
Угорщини» (1987); Є. Мартін «Етнографічні дані про румунів Угорщини» (1995), «Календарні 
свята румунів Угорщини» (2003); М. Гурзеу «Весілля в румунів Угорщини» (1996); К. Санду-Тімок 
«Народні вірші румунів долини Тімоку» (1943); Є. Циркомніку «Румуни межиріччя Відіну, Дунаю 
та Тімоку. Свята, обряди, вірування» (2010); А. Раціу «Румуни на сході Бугу» (1994) та ін.

Етнографічні музеї
Етнографічні музеї як самостійні установи або як відділи повітових історичних музеїв є при-

кладом іншого напряму вивчення румунської народної творчості. З одного боку, вони дозволяють 
виділити регіональні, повітові чи місцеві традиції (тут слід обов’язково згадати різні фестивалі 
та ярмарки народних майстрів, організовані під їхнім патронатом); з другого, – вони зберігають 
фонди та архіви. Музей проводять роботу, здебільшого залишаючись без підтримки, із система-
тизації та використання власних фондів або узагальнюючих досліджень, що їх зазвичай публіку-
ють у своїх журналах або наукових збірниках. Відзначимо високий науковий рівень «Щорічника 
Етнографічного музею Буковини» (Сучава, з 1999 р.), «Щорічника Етнографічного музею Молдо-
ви» (Ясси, з 2001 р.), а також «Щорічника Етнографічного музею Трансильванії» (Клуж-Напока, з 
1958 р.). Ці музеї зазвичай об’єднують навколо себе багатьох любителів фольк лору, аматорів, які 
здебільшого, як і на початку досліджень народної творчості, є надзвичайно активними та мобілі-
зуються під час заходів, організованих музеями або спеціалізованими журналами. 

Серед нових музеїв, що розгорнули надзвичайно плідну діяльність – Музей всесвітньої 
етнографії ім. Франца Біндера у м. Сібіу, заснований Корнелом Букуром, та Етнографічний 
музей у м. Брашов (з 1990 р.), який очолює Ліджія Фулга. Ще одним новим музеєм, що спеці-
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алізується на антропології, є Музей румунського селянина (Бухарест з 1990 р., видає журнал 
«Свідок. Журнал антропології Музею румунського селянина», з 1998 р.). 

Слід згадати декілька музеїв з давньою традицією, музеї сільської цивілізації, багато з яких 
стали відомими не лише в Румунії, але й за кордоном. Музей села імені Дімітріє Густі в Бухаресті 
було створено в 1936 році (площа 6,9 га), він носить ім’я свого засновника. Хронологічно цей 
музей став третім у світі скансеном. На відміну від інших музеїв просто неба, він вважався соціо-
логічним музеєм сучасного румунського села, синтезом румунського села, більш реальним та 
менш романтичним, ніж решта подібних закладів. Музей нараховує 121 комплекс народної ар-
хітектури (338 споруд) та колекцію з 53 828-ми предметів. Найдавнішими спорудами є хата із 
с. Заподени (повіт Васлуй, XVII ст.); господарство з Бербешти (Мараморощина, 1775); господар-
ство з Кєрєлуш (повіт Арад), Войтінел (повіт Сучава), хата із Саскіз (повіт Муреш), Стража (по-
віт Сучава, XVІII ст.); церква з Драгомірешти (Мараморощина, 1722); церкви з Тімішени (повіт 
Горж, 1773), Репчунє (повіт Нямц, 1733), Туря (повіт Клуж, XVІII ст.). 

Ще одна установа – Музей традиційної народної цивілізації «Астра» в м. Сібіу (відкри-
тий у 1967 р.). На площі 96 га міститься понад 300 споруд. Його вважають найбільшим му-
зеєм просто неба в Румунії та одним з найбільших у Південно-Східній Європі. 

На півночі Румунії функціонують два подібних музеї (однак менших розмірів): Музей 
марамороського села (насправді це етнографічний відділ просто неба зонального музею) із 
Сігету (Мармацієй, заснований у 1981 р.; нараховує 30 комплексів, деякі з них – із XVI ст.); 
Музей етнографії та народного мистецтва з Бая (Маре, заснований у 1984 р.; площа 12 га, 
найдавніша споруда датована 1758 р.). 

***
Підсумовуючи, можемо констатувати, що в румунській етнологічній традиції існують 

області дослідження, які викликають інтерес науковців (як, наприклад, народна міфологія, 
магічна медицина, обряди і вірування, народний календар тощо); з іншого боку, виникають 
нові напрями досліджень в відповідь на радикальні зміни, що відбулися у сільському житті, 
або феномени міграції з села до міста, нові традиції, традиції румунів, що проживають за 
кордоном (як історичні провінції, так і нові міграції останніх років – маємо на увазі дослі-
дження великих громад румунів Італії та Іспанії). 

Примітки
1 Schott Arthur şi Albert. Walachische Maerchen, Herausgegeben mit einer Einleitung über das Volk der 

Walachen und einem Anhang zur Erklärung der Märchen. – Stuttgart und Tübingen, 1845.
2 Alecsandri V. Poezii poporale. Balade (cîntice bătrâneşti) adunate şi îndreptate de Vasile Alecsandri. – 

Iaşi, 1852, 1853.
3 Marian S. Fl. Descîntece poporane române. – Suceava, 1886.
4 Zanne I. A. Proverbele românilor. – Bucureşti, 1895. – Т. І; 1897. – Т. ІІ; 1899. – Т. ІІІ; 1900. – Т. ІV; 

1900. – Т. V; 1901. – Т. VI; 1901. – Т. VII; 1901. – Т. VIII; 1901. – Т. IX; 1903. – Т. Х.
5 Niculiţă-Voronca E. Datinele şi credinţele poporului român adunate şi aşezate în ordine mitologică. – 

Mihalcea, 1903.
6 Muşlea I., Bîrlea O. Tipografia folclorului din răspunsurile la chestionarele lui B. P. Hasdeu. – Bucureşti, 1971.
7 Fochi A. Datini şi eresuri populare de la sfîrşitul secolului al XIX-lea: răspunsurile la chestionarele lui 

Nicolae Densuşianu. – Bucureşti : Minerva, 1976.
8 Див.: Etymologicum Magnum Romanie. – 1893. – Vol. III.
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НІКОЛАЄ КОНСТАНТІНЕСКУ

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ОРІЄНТИРИ В РУМУНСЬКІЙ 
ФОЛЬКЛОРИСТИЦІ

O scurtă trecere în revistă a istoriei folcloristicii româneşti evidenţiază trei figuri conducătoare ale 
disciplinei până în a doua jumătate a secolului al XX-lea: B. P. Haşdeu, O. Densuşianu şi D. Caracostea. 
Centenarul primei lecţii de folclor ţinută la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti de către cel 
de-al doilea dintre cei trei savanţi menţionaţi mai sus, O. Densuşianu, a fost celebrat în 2009. Mergând pe 
drumurile deschise de predecesorii şi maeştrii săi, M. Pop a propus noi direcţii în studiul literaturii 
populare şi a culturii populare în general.

A brief study of the history of the Romanian folkloristics reveals three leading scholars in that field before 
the mid-20th century: B. P. Hasdeu, O. Densusianu, and D. Caracostea. The centennial of the first lesson of 
folklore delivered at the Faculty of Letters of the University of Bucharest by the second of the three aforementioned 
scholars, O. Densusianu, was celebrated in 2009. Following the roads paved by his predecessors and mentors, 
M. Pop elucidated the field of folkloristics further and proposed new directions in the study of folk-literature in 
particular and folk culture at large.

Дослідження фольклору в румунському етнічному просторі має давню традицію, нара-
ховуючи сьогодні більш ніж 150, 200 або навіть 300 років. Це залежить від того, що вважати 
точкою відліку – збірку народних віршів Васілє Александрі; збірки Антона Панна, чи «пре-
парандистів» (учні або випускники школи, яка готувала вчителів) з Блажа; дані про обря-
ди молдаван, уміщені в «Описі Молдавії» князя Дмитрія Кантемира, чи збірку румунських 
пісень середини XVII ст. (1634–1642, 1652), записану Іоанном Кеяну (Кайоні) (1629 р. н.). 
Прізвище цього останнього румунський дослідник Йордан Датку помістив на початку «Хро-
нології» (за датою народження) у «Довіднику етнологів» 1.

Як самостійна дисципліна фольклористика порівняно пізно відокремилася від інших 
дисциплін (історії, філології, лінгвістики, етнопсихології), а її становлення відбувалося ще 
повільніше. Інститу ціоналізація передувала професіоналізації, як і у випадку з антрополо-
гією та етнологією. У вступі до «Довідника фольклористів» (1979), авторами якого є Йор-
дан Датку і Сабіна Строєску 2, Овідій Бирля пов’язував професію фольклориста з наявністю 
«дослідницьких інституцій зі значною кількістю співробітників кафедр фольклору у вищій 
освіті та будинків народної творчості», підсумовуючи, що «професія фольклориста виникла 
тільки зі створенням закладів дослідження фольклору, особливо в роки народної демокра-
тії». За такою логікою, варто було б погодитися з думкою, що професія етнолога виникла 
тоді, коли Бухарестський інститут етнографії та фольклору було виведено в 1974 році з-під 
опіки Румунської академії наук, яка перебувала під «крилом» Ради соціалістичної культури 
і виховання, та перейменовано в Інститут етнологічних і діалектологічних досліджень.

Так вважав учений-фольклорист О. Бирля, з чим не погоджувалися чимало співро-
бітників кафедр фольклору в системі вищої освіти та будинків народної творчості. За на-
шими неупередженими спостереженнями, на той час не було жодної кафедри фольк лору в 
університетах Румунії, а кількість тих, хто викладав літературний (і музичний) фольк лор, 
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становила лише двадцять осіб, врахову ючи 
факт розширення дисципліни внаслідок 
збільшення числа факультетів філології та 
музики в новостворених педагогічних ін-
ститутах. Навіть у Бухаресті, де працював 
відомий фольклорист, професор Мігай Поп, 
не було кафедри фольклору, а сама дисциплі-
на, залежно від ситуації, приєднувалася або 
до курсу теорії літератури, або до давньої 
румунської літератури, або до конгломерату 
дисциплін під загальною назвою «літерату-
ра». Тільки в лютому 1990 року з «великої» 
кафедри літератури виокремилися кілька са-
мостійних кафедр, зокрема й кафедра етно-

логії та фольклору. Із суто адміністративних міркувань, кафедра була відновлена за зразком, 
який існував до 1989 року, і приєднана до кафедри теорії літератури, порівняльної літерату-
ри, етнології і фольк лору. Така ситуація простежується і сьогодні.

Це зовсім не означає, що фольклористика як наука про фольклор не має своєї історії. При-
йнято вважати, що трійця вчених Богдан-Петрічейку Хаждеу – Овід Денсушану – Думітру Ка-
ракостя є «становим хребтом» румунської науки про фольклор. Перший постає як фундатор 
напряму, другий – відкриває шляхи його розвитку, третього вважають творцем робочого ін-
струментарію, що й забезпечило умови для створення цієї наукової дисципліни. Такі думки 
було озвучено як у загальних працях з історії румунської фольклористики 3, так і в студіях та 
матеріалах, повністю або частково присвячених їм 4. У результаті роботи кожного з них виник 
напрям або школа у фольклористиці. Уважають, що фольклорні студії Мірче Еліаде ґрунтують-
ся на енциклопедизмі Б.-П. Хаждеу, а О. Бирля наслідує вчення О. Денсушану і Д. Каракості. 

Щоб картина становлення румунської науки про фольк лор до середини ХХ ст. була повною, 
слід згадати також про бухарестську соціологічну школу, до якої належали вчені першої вели-
чини: Генрі Стахл, Траян Херсень, Александр Діма, у галузі етномузикознавства і методики 
збору фольклору – Константин Бреїлою. Усі вони, крім того, були вчителями – перші троє ви-
кладали в Бухарестському університеті, а К. Бреїлою – у столичній консерваторії, де залиши-
ли по собі чимало послідовників з-поміж студентів, які відвідували їхні курси і лекції.

Б.-П. Хаждеу в 1892/1893 навчальному році започаткував викладання фольклору в 
університеті, де він, зокрема, читав лекції з етнопсихології, уточнюючи предмет дисциплі-
ни як «манера поведінки, література і мистецтво народу», під яким, без сумніву, розумівся 
фольклор, а в 1893/1894 навчальному році – курс порівняльної філології. Він досліджував 
так званий чоловічий фольклор, зокрема вигуки «на все село» («Аліморь»), хори, «народні 
танці і їх етимологію», дойни, колядки тощо. У свою чергу О. Денсушану у вступній промові 
«Фольклор. Як його слід розуміти» від 9 листопада 1909 року на філологічному факультеті 
Бухарестського університету визначив основні принципи фольклористики, цілі та методи 
досліджень, звернув увагу на динаміку фольклору, на його живу природу, нагадуючи, що 
для людини не тільки важлива спадщина, а вона щодня має збагачувати свою душу. 

Д. Каракостя пішов ще далі: відмовився від фрагментарності й атомізму попередніх до-
сліджень (на його думку, «балади не є ізольованими аспектами») і наголосив на важливості 
відносин виконавець – слухач, надавши значення ситуативності контексту, у якому відбува-
ється спілкування й осмислення почутого. Він окреслив функцію і зміст послання як такого: 

Мігай Поп
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«Відповідно до народної ментальності, з функціонального 
погляду, визначається сенс фольклорних творів і загальної 
конфігурації. […] Бачити функціональність народних вига-
док – означає інтегрувати їх у життя громади настільки, щоб 
з легкістю вгадати їх зміст, зумовлений віком і статтю, со-
ціальним станом, позицією відносно простору, що моделює 
сприйняття ритму сезонів, прив’язаність до ритму свят, які 
зберігають прадавні магічні уявлення, тощо». 

Відстоюючи різні філософські й теоретичні позиції, 
Д. Каракостя і К. Бреїлою мали подібні підходи до пояснен-
ня функціонального аспекту фольклорних фактів, їх спів-
відношення із соціальним середовищем, яке їх спричини-
ло та в якому вони зберігалися й розвивалися. Утім, коли 
йдеться про встановлення чітких орієнтирів на шляху пев-
ної дисципліни, ідентифікацію основоположних текстів, 
то мало хто може заперечити значення вступної промови 
«Фольклор. Як його слід розуміти», проголошеної О. Денсушану. Нещодавно відзначили 
річницю появи цієї праці 5, на основі якої М. Поп – послідовник О. Денсушану – відтворив 
«перший курс фольклору», прочитаний у Бухарестському університеті 6.

Сьогодні, «через століття від появи (1909–2009)», фольклорист Йордан Датку перевидав 
лекцію професора О. Денсушану, додаючи до тексту, надрукованого в журналі «Нове життя» 
(«Vieaţa nouă») (1909. – № 19–22), витяги зі студій, статей, згадок про працю «Фольклор. 
Як його слід розуміти», що були видані за цей період [від примітки А.-Г. Лупу (Мігая Лупєс-
ку) в 1910 році до оригінального та полемічного тексту ясського професора Петру Урсакє 
«Овід Денсушану: як його слід розуміти?», написаного із цієї нагоди]. З наукового погляду, 
до будь-якого тексту, що його вважають підґрунтям у певній сфері, варто ставити два за-
питання: «Як вплинула така праця (чи виступ) на подальший розвиток дисципліни?»; «Чи 
витримали, вистояли й усталилися теоретичні та методологічні принципи перед змінами, 
що відбуваються як результат еволюції науки?»

Із незначними застереженнями вчені погоджуються, що О. Денсушану «є засновником 
школи у фольклористиці ХХ ст., він відкрив новий напрям досліджень і розпочав інший, 
більш прогресивний етап у розвитку цієї дисципліни» 7. Наведемо ще одне висловлювання: 
«Праця “Фольклор. Як його слід розуміти”… є синтезом фольклорної концепції відомого ру-
мунського філолога, синтезом розрізнених думок, викладених ним у ранніх статтях» 8. А ось 
цитата з Маріна Буга 9: «Фольклор… – це суть денсушанської фольклорної доктрини». 

Під час перевидання праці в 1937 році О. Денсушану наголошував на актуальності влас-
ної позиції, співвідношенні з європейськими ідеями початку ХХ ст., зазначаючи, що «твер-
дження окремих фольклористів [ідеться про праці «Фольклор» (1923) Р. Корсо, «Фольклор» 
(1924) А. Ван Геннепа, «Нові напрями в дослідженні народних традицій» (1934) В. Відоссі. – 
Н. К.] відрізняються від ідей, висловлених майже 30 років тому. Іноді ці ідеї збігаються, за-
свідчуючи, що думки, висловлені в минулому щодо того, як потрібно розуміти фольклор, 
випереджають [підкреслення автора. – Н. К.] думки, які пізніше зрозуміли й інші». 

У чому полягали ці випередження і як вони вплинули на дослідження фольклору, навіть 
ширше – румунської етнології? Ось відповіді, які спробували дати в певні періоди його послідов-
ники та опоненти. З перевиданням праці О. Денсушану в 1937 році, першими відзначили новиз-
ну та послідовність його ідей соціологи. Траян Херсень, зокрема, писав: «Концепція пана Ден-

Овід Денсушану
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сушану стосовно фольклору є настільки цінною, наскільки вона наближається до соціологічної 
концепції, а отже, матеріал, зібраний за його настановами, і для нашої спеціальності багатий 
джерелом інформації» 10. Г.-Х. Стахл визначав позицію О. Денсушану як «здорову антифольклор-
ну реакцію», відзначаючи його «антисеменеторизм 11 i антиаматорство». Якщо О. Денсушану і 
не вдалося уникнути аматорства дилетантів, то підвищення фахового рівня фольк лориста хоча 
б до рівня мінімальної пристойності можна сміливо вважати саме його заслугою» 12. 

М. Поп, який мав досвід проведення соціологічних досліджень, на святкуванні 80-ї річ-
ниці промови свого вчителя відзначав: «справедливість суджень професора, його мудре 
ставлення до оцінювання явищ, домінуючу потребу в пізнанні реальності у її живих фор-
мах для їх професійного зіставлення з критеріями наукової дисципліни; прагнення чітко  
відобразити життя творців та носіїв фольклору, місце фольклору в культурному житті, від-
сутність у нього сентиментальних упереджень і помилкових догматичних принципів» 13. 

Отже, лекція О. Денсушану відкривала шлях для дослідження явищ народної культури 
в їхньому природному середовищі, у тому, що сьогодні, не завжди впевнено називаємо кон-
текстом їх створення і розвит ку впродовж віків; звертала увагу на їх «біологію», випереджа-
ючи встановлені декілька десятиріч потому К. Бреїлою принципи досліджень «музикально-
го життя певного села»; висвітлювала те, що сьогодні називаємо «сучасним фольклором», 
займаючись певними «оповіданнями наших днів» (як, наприклад, розповідь про подорож 
Кузи до Константинополя, у якій автор побачив «типовий приклад фантастичних уявлень 
про реальні події у свідомості народу»); наполягав у свій час на міждисциплінарному харак-
тері фольклорних досліджень (психологія, діалектологія, філологія, соціологія та ін.), вів 
мову про складання фольклорного та етнографічного атласів, що частково було здійснено 
майже через 100 років.

У вступі до брошури, у якій було перевидано текст вступної лекції О. Денсушану, Алек-
сандр Добре зазначив, що «1909 рік окреслив прорив до іншого рівня збирання, досліджен-
ня та відтворення румунської традиційної культури, що мало вагомі наслідки». Проте це 
визначення стосувалося не лекції «Фольклор. Як його слід розуміти» О. Денсушану, як ми на 
це сподівалися, а виступу «Народність у фольклорі» Дулія Замфіреску, з нагоди його вступу 
до Румунської академії наук від 16 травня 1909 року. О. Денсушану підтримував «новоспече-
ного» академіка, який отримав «батьківську критику» від старшого за віком Тіту Майорес-
ку. У полемічній статті «Що не розуміють в Академії та ін.», надрукованій у журналі «Нове 
життя» 1909 року й у передмові до двотомника «Наш говір» («Graiul nostru») (1906–1908) 
А. Добре знаходить корені синтезу програмної лекції «Фольклор. Як його слід розуміти», яка 
вважається наріжним каменем нової наукової дисципліни – фольк лористики. Це фактично 
стало актом легітимізації дисципліни і професії. 

Надзвичайно плідною можна також вважати діяльність професора Мігая Попа – за-
сновника і «духовного» ректора сучасної румунської школи фольклористики та етнології. 
Не буде перебільшенням стверджувати, що його трудова і наукова біографія (асистент 
професора Д. Каракості у 1936–1939 роках, звільнений з університету в рамках «рефор-
ми» 1948 року, повернувся до вищої школи, будучи в 1957–1963 роках викладачем, упро-
довж 1963–1975 років, досягнувши пенсійного віку, працював завідувачем кафедри, потім 
професо ром-консультантом кафедри етнології та фольклору філологічного факультету, у 
1954–1965 роках – заступник директора з науки, а з 1965 до 1974 року – директор Інституту 
етнографії та фольклору Румунської академії наук) свідчать про те, що румунська фольк-
лористика другої половини ХХ ст. перебувала під знаком наукового авторитету професора 
М. Попа. На всіх великих проектах Інституту етнографії та фольклору (бібліографія, «Націо-
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нальна колекція фольклору») позначилася його участь. Завдяки професійному авторитету 
вченого були здійснені фольклорні та етнологічні дослідження на філологічних факультетах 
вищих навчальних закладів країни. 

Опоненти нерідко називали  М. Попа «ученим без творів». Та насправді він залишив 
помітний слід у румунській науці про фольклор. Як керівник магістерських робіт та док-
торських дисертацій він підготував не одне покоління фольклористів і етнологів, дав доро-
гу в життя багатьом молодим науковцям, праці яких відзначалися неабиякою глибиною і 
витонченістю, започаткував в Інституті етнографії і фольклору чимало проектів. Важливе 
значення мають і його праці, написані за 60 років наукової діяльності, якщо вважати точ-
кою відліку дослідження «Внесок до студії спеціальних мов з Корнови: пташиний», над-
руковане в «Архіві соціальної науки і реформи» (1932 р., перевидано 1998 р. в журналі 
«Румунський фольклор»).

Готуючи до друку двотомник М. Попа, автор цієї статті неодноразово перечитав тек-
сти, які вивчав свого часу дуже уважно, слухав їх в усному викладі на курсах М. Попа або 
на наукових форумах. Читання надало відчуття свіжості, новизни, значимості, що не так 
часто трапляється при ознайомленні із сучасними творами, присвяченими фольклору. Но-
визна, чіткість і глибина залишаються незаперечними якостями наукових праць М. Попа, 
непідвладних часу і спроектованих на майбутнє. При перечитуванні сучасних студій з 
американської та європейської фольклористики мене не залишає відчуття, що деякі ідеї 
уже давно відомі, і розумію, що вони є у М. Попа. Це ще раз підтверджує його надзвичайні 
риси – бажання знати про все, що відбувається у всесвітній фольклористиці, етнології та 
антропології: обирати і наслідувати найпродуктивніші напрями, адаптувати до специфіки 
румунського фольклору найсучасніші течії та тенденції гуманітарних і соціальних наук; у 
цьому йому допомагає не тільки блискуча пам’ять, але і його фах лінгвіста та соціологічна 
практика – дві точки опори, вкрай необхідні для дослідника народної культури.

Не претендуючи на риторичну чи стилістичну витонченість, його наукова промова 
відзначається неабиякою точністю, гостротою мислення, чітким викладом ідей. Його ви-
ступ на першому Паризькому з’їзді європейських етнологів 1973 року «Загальні проб леми 
європейської етнології» (перевидано французькою мовою в першому томі «Румунсько-
го фольк лору» 14) був актуальним навіть через 25 років. Відтворені у праці «Ромулус Вуя – 
етно граф» 15 (1975) його думки про предмет дослідження «неграматикалізованої культури» 
(тобто тієї частини культури доіндустріального й індустріального суспільств, яка не дійшла 
до теоретичного пізнання кодів, використаних у різних умовних говорах, посередництвом 
яких вони спілкуються, не будучи виробленими «граматиками», незважаючи на те що ці 
граматики існують і їх використовують з неабиякою наполегливістю») і про призначен-
ня етнології («Етнологія в цілому і кожна з підпорядкованих дисциплін, використовуючи 
власні процедури дослідження, визначають коди спілкування кожної мови, їх граматику, 
стратегію на різних рівнях реалізації послання – соціальному, церемоніальному, технічно-
му, художньому, повсякденному тощо. Вона має врахувати синкретизм не тільки мов, але й 
рівнів їх ідеологічного відображення. І має вивчати не тільки факти як такі, але й динаміку 
їх взаємовідносин в ансамблі макросистем, мутації відповідно до функціональних змін» 16) 
можуть бути цитовані як сьогодні, так і завтра без жодних застережень.

Ровесники М. Попа, який часто був на крок попереду свого часу, сприймали його 
стримано, іноді навіть неприязно. Можливо, саме це «ввічливе» ігнорування його нова-
торських ідей колегами з Інституту етнографії та фольклору Румунської академії наук 
дало позитивний результат – навколо професора М. Попа згуртувалася молодь. Осеред-
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ками  наукового спілкування були гурток поетики і стилістики під його керівництвом 
і керівництвом ще двох учених – академіків Александру Росетті і Тудора Віану, фольк-
лорний гурток на факультеті румунської мови та літератури на чолі з професором та 
його молодими співробітниками Павлом Руксендою і Ніколаєм Константінеску, фольк-
лорний гурток філологічного факультету в Тімішоарі, де щорічно збиралися на славет-
них колоквіумах, організованих професорами Єудженом Тодораном і Василем Тудором 
Крєцу, представниками нового покоління фольклористів Румунії. Не менш значимим 
було спілкування під час студентських експедицій у Боїшоарі (Вилча), Сирбь (Мара-
морощина), Воїнешти (Ковасна) та ін. У результаті диспутів і змагань на цих зустрічах 
кристалізувалася «фольклорна школа» Мігая Попа, як називають її його прибічники з 
Римніку-Вилча, доктори наук Гєоргє Діакону та Іоанн-Штефан Лазер, котрі свого часу 
видали книгу, присвячену вчителеві.
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ПЕТРУ УРСАКЄ

ПРОБЛЕМА НЕБУТТЯ В ПРАЦЯХ МІРЧЕ ЕЛІАДЕ

Mircea Eliade încă stârneşte un mare interes, atât în cercurile literare româneşti, cât şi în cele 
internaţionale, din cauza interesului pe care personalitatea lui complexă, dar mai ales studiile sale, 
inspirate în mare parte de orientarea sa către trecut, de o mare amplitudine sincronică, însă care cu greu 
poate fi încadrată într-o categorie de către hermenuţi. Petru Ursache, care şi-a consacrat mulţi ani elucidării 
misterelor suscitate de marele savant reuşeşte să ridice în mare parte cortina care învăluie lucrările 
istoricului religiilor. În articol autorul atinge una dintre principalele teme ale sistemului mitologic al lui 
Mircea Eliade, şi anume problema neantului.

Mircea Eliade still wakens a large interest, both in Romanian and international literary circles as his complex 
personality, but especially his studies, greatly inspired, partly due to the orientation towards the past, and partly to 
their synchronic amplitude, which can hardly be included in a category by the hermeneutists. Petru Ursache, who 
dedicated many years to the elucidation of the mysteries created by the great scholar manages to lift a great part of 
the veil which covers the works of the historian of religions. In the paper the author approaches one of the main 
topics of Mircea Eliade’s mythological system, the problem of nothingness.

Проблемі Небуття Мірче Еліаде присвятив значну частину свого доробку. Її детальний 
аналіз наведено в його праці «Міфи, сни й містерії». Небуття хвилювало носіїв дописемних 
культур і викликає неспокій у сучасному західному світі. М. Еліаде сприймає неспокій, як  
і С. К’єркегор (на якого він постійно посилається) як систему методології науки. Концеп-
ція Небуття, яка характеризує всю західну духовність, в історика релігії виникає дифузно, 
без чіткого посилання на джерела, хоча «всі дороги ведуть до» Ж.-П. Сартра. У цитованій 
праці висловлено таку думку: «Пропонуємо забути й дослідити неспокій сучасного світу 
через призму історії релігій. Ця спроба може видатися щонайменше дивною, якщо не мар-
ною. Бо для декого неспокій сучасного світу є результатом історичної напруженості, що 
пов’язано з нашим часом; цей факт пояснюється лише фундаментальними кризами нашої 
цивілізації, і нічим іншим. І тому навіщо ми повинні порівнювати цей історичний момент, 
у якому ми живемо, із символізмом і релігійними ідеями інших епох та дуже давніх циві-
лізацій?» [1, с. 60]. Це питання риторичне й не спростовує можливості пошуку адекват-
ної робочої методології. Для того, щоб дослідження було ефективним, автор пропонує дві 
стратегії. не лише Неспокій може бути причиною Небуття, але й навпаки. Проте оскіль-
ки це почуття існує в усіх культурах, давніх і сучасних, його слід розглядати в історичній 
перспективі, щоб дослідити його джерела. У такий спосіб можна зрозуміти: чому поняття 
«Небуття» не розглядається в первісних суспільствах як трагічна й невідворотна пробле-
матика існування та які рішення слід прийняти для виліковування західної думки. Це було 
б стрижнем першої стратегії, яка полягає в дослідженні поняття «Небуття» в індійців, а 
також у дописемній культурі. 

Необхідно пам’ятати про неймовірний, на думку автора, факт: європейці не 
сприймають Небуття як фатальну реальність, як незворотне згасання, бо їм цілком 
достатньо пояснення біологічних і раціоналістичних причин Смерті. Отже, неспокій 
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не має певного визначеного об’єкта Смерті. Він виникає як дифузне занепокоєння, як 
«страх», криза пізнання та обмеження. Але неспокій провокує занепокоєння. Тому в 
архаїчному світі, неспокій зумовлений страхом Смерті та сприймається як певна хво-
роба; страх на Заході приховано між причиною й ефектом. Він виникає як особ лива, 
суто екзистенційна хвороба. Травматизм сучасності є результатом надлишку концеп-
туалізації та «пристрасті до історіографії», властивої для Заходу. Індивідуум, зануре-
ний у свої турботи, уже не розуміє сенсу справжнього буття, природу першопричини 
та важливість останнього ефекту. Проте аналітична психологія «навчила нас надавати 
більшого значення активній присутності символу, а не свідомому досвіду, який ним 
маніпулює й оцінює його. У цьому разі факт сам стає очевидним: бо популярність істо-
ріографії є єдиним і найбільш очевидним аспектом відкриття історії; інший, глибший, 
аспект пов’язаний з історизмом кожного людського існування та передбачає біль зі-
ткнення зі Смертю» [2, с. 71].

Архаїчний символ залишається незмінним. Він не зазнає історичного становлення, 
і тому представляє єдину основу думки й існування, що є завжди монолітними на рівні 
аналітичної психології. Подібно до того, як акт пізнання диктує неофіту бачення крізь 
оманливу завісу майя, так і у разі пізнання Небуття пропонується аналогічна вправа, а 
саме, пізнання подвійної структури тимчасовості в західній концепції. І тут (на цьому 
«тлі») можна побачити справжню причину, втілену в міфічному символі – відмінність 
може бути номінальною: з одного боку, міфічний символ є еквівалентом божества, спону-
каючи до пізнання, а з другого, знову з’являється символізм Смерті-воскресіння, точніше, 
Смерті як неминучої реальності. 

Як і у «вічному поверненні», ми досягли початку, тобто саги ініціації неофіта. Автор 
постійно шукає «походження» для того, аби пізнати всі типи пізнання, дотримуючись прин-
ципу, за яким дописемне мислення є фундаментальним і осмисленим. У межах «екзистен-
ційного комплексу» йшлося про пізнання в цілому. Для пояснення неспокою визначається 
певний онтологічний центр – Смерть, що є фундаментальним досвідом: «Справді, частково 
важливим є те, що розглянуто абсолютно інакше – у межах дослідження поховальних ри-
туалів і фольклору. Така сучасна пристрасть до історіографії розкриває перед нами архаїч-
ний символізм Смерті. Часто згадувалося про те, що неспокій сучасної людини пов’язаний 
з усвідомленням його історичності, а це у свою чергу пояснює неспокій перед зустріччю зі 
Смертю та Небуттям» [1, с. 64–65]. 

Отже, ситуація з пристрастю до історіографії подіб на до випадку з майя. Це приховує 
справжню причину неспокою, але підсвідомо консервує її в символічних структурах. Людина 
виникає як квінтесенція, звідки й бере початок її подвійна екзистенційна доля: з одного боку, 
трагічна (але не через свою смертність, а тому, що вона неспроможна пояснити Смерть психо-
логічно й онтологічно, не лише біологічно); а з другого, комічна, у шопенгауерівському розу-
мінні, протиставляючи вічні архетипи нещасним випадкам. Але конфлікт між трагічним і ко-
мічним вказує також на джерело абсурдності як визначальної міри сучасної духовності, поряд  
з Небуттям. 

На відміну від сучасного Заходу, охопленого неспокоєм перед обличчям Небуття та 
Смерті, первісним культурам, так само як і християнству, відомі й інші якісно вищі види 
цінностей. І для них притаманний неспокій (і навіть неспокій перед Смертю). Проте у та-
ких культурах Смерть вважають «обрядом переходу» до «іншої форми існування» та ніколи 
не сприймають її як абсолютний кінець (автор хоче сказати – як Небуття). «Саме тому до 
неї завжди звертаються у зв’язку із символізмом і ритуалами ініціації, відродження або во-
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скресіння. Це не означає, що неєвропейці не мають досвіду неспокою перед Смертю. Ця 
емоція присутня, але не як щось абсурдне чи марне. Навпаки, їй надають найважливішого 
значення, як і неспокою, невіддільному від думки про досягнення нового рівня існування. 
Смерть – це Велика Ініціація. Проте в сучасному світі Смерть позбавлена свого релігійного 
значення. Ось чому вона прирівнюється до Небуття. А перед Небуттям сучасна людина без-
сила»  [1, с. 162]. 

Припущення про релігійний елемент у структурі Небуття належить Н. Іонеску. Він пи-
сав: «Правдиво те, що вища ідея має більше джерел у людській душі. Але вона містить за-
вжди елемент інтелектуальної логіки, завдяки чому ми можемо її пов’язати з метафізичним 
непізнанням. Непізнаним тоді стає сильний Бог, абсолютний володар світу, який втамовує 
спрагу нашої душі, залишаючись таким же несприйнятним для нашого обмеженого мис-
лення. Ідея Небуття з її неминучою складністю, присутня автономно в глибині нашої душі 
(присутність, результатом якої може бути досягнення існування), є етапом пізнання Божої 
ідеї, імпульсом, що підштовхує нас до сприйняття Абсолюту. Божественна ідея, як і ідея Не-
буття, є кінцевою ідеєю, місцем, де стомлене мислення може знайти відпочинок. Я міг би 
сказати, що Божественна ідея є екзистенційним і плідним еквівалентом ідеї Небуття, по-
рожньої та стерильної» [3, с. 69].

Архаїчний неспокій не тотожний небуттю через ініціаційні випробування, властиві для 
нього. Пастухз «Міоріци» переконливо ілюструє ініціаційне випробування. Смерть для нього 
означає аналогічну подію. Знаючи лімінальне значення природного існування, він не впадає 
у відчай, а зустрічає її «примиреним і сильним» (Міхаїл Садовяну), готовим до возз’єднання  
з пращурами, які чекають на нього. З естетично-філософського погляду можна вести мову про 
моральну перемогу обраної людини над законами біології та долею. Це також є прикладом  
«пережитої Смерті» за теорією С. К’єркегора. На його думку, неофіт вивчає: як потрібно вмирати 
через власний досвід ініціації, до того, як явище відбудеться природно, біологічно. Смерть не  
видається йому важливою внаслідок її очевидної фрагментарності. Помирають в одній площині  
й відроджуються в іншій. Через ініціацію випробовують моральний аспект Смерті; інакше 
кажучи, неофіт «пізнає» її та перемагає. С. К’єркегор стверджує: «Тому що вмерти означає 
те, що все закінчилося, але переступити через Смерть означає пережити власну Смерть; і 
прожити одну лише мить означає прожити вічність» [2, с. 189]. 

Випробовування і «переживання» Смерті, за С. К’єркегором, характерні не лише для 
традиційних культур, але й для християнства, за винятком сучасного Заходу. Неспокій пе-
ред Смертю на Заході пояснюється втратою віри. С. К’єркегор плутає неспокій перед Смер-
тю (вирішений через символічний та «терапевтичний» експерименти людини дописемної 
культури, як ми бачили на прикладі пастуха з «Міоріци») зі страхітливим і генеруючим три-
вогу Небуттям. І тут М. Еліаде звертає увагу на моральну ідею данського філософа: «якою є 
віра, такою є і людина; або: вірити – це існувати» [2, с. 189]. 

Звісно, християнська релігія зберегла символіку Смерті та способи вирішення станів 
неспокою через спасіння. Румунський автор знаходить відповідності між християнством і 
архаїчними та неєвропейськими культурами. Перші побудовано на тій самій кореляції між 
сакральним і мирським часом. Згадані категорії часу відрізняються періодичними розри-
вами в постійному протиставленні: мирський час розвивається в розумінні невідворотної 
лінійності, сакральний відроджує рух по колу, щоразу встановлений через космогенез. Уна-
слідок цього мирський час, що зазнає ерозії та деградації, визнає тимчасовість як послідов-
ність. Він формує стан неспокою перед Смертю, який прирівнюють до Небуття. Мирським 
є той час, який символічно «вмирає»; завдяки чому сучасний європеєць розуміє Смерть як 
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невідворотний кінець. Натомість літургійний час і сакральний час створюють ілюзію ста-
лості та спасіння через свій статус «вічного повернення». 

За таких обставин історик релігії знаходить спільне з доктриною З. Фрейда і 
взагалі з фундаментальною терапевтикою віденського професора. М. Еліаде роз-
глядає райський стан, оточений ореолом священного часу, як наближений до ін-
фантильного досвіду. Такі паралелі можливі лише тоді, коли не бажаємо бачити 
втручання онтогенезу у філогенез. Моральний порядок постає переверненим. Якщо при-
пустити парадокс, це означає, що ранній вік індивідуума набуває особливого значення 
для власного існування, а також те, що всі подальші дії кореспондуються з минулим, 
як і міфічна історія людства ґрунтується на космогонії. Отже, історія індивідуума скла-
дається з двох категорій дій: одні – ті, що відбувалися в постнатальному періоді, інші –  
у дорослому житті. Як відомо, у З. Фрейда лише перші мають значення, бо вони прихо-
вують екзистенційну хворобу, спровоковану інфантильним травматизмом, генеруючи 
стан неспокою: «Зцілення полягає в точності в “поверненні з тіні”, у віднайдені шляху для 
оновлення кризи, у відродженні психічного травматизму та його інтеграції у свідомість. 
Цю оперативну практику можна перенести також щодо термінів архаїчного мислення у 
тезі про те, що зцілення полягає у відновленні існування, у повторному народженні, щоб 
стати сучасником “початку”: і це є лише ініціацією визначного початку, інакше кажучи, 
космогонією» [1, с. 56]. 

Отже, з погляду «терапевтичної» техніки подібності є переконливими. Як первісна лю-
дина, так і пацієнт З. Фрейда, витримують доведення до свідомості причини неспокою, 
яке провокує хворобу та страх перед Смертю. М. Еліаде доповнює погляди З. Фрейда, на-
водячи деякі думки К.-Г. Юнга, і посилається знову на колективні архетипи як первісні 
психічні структури. Вони не тяжіють до свідомості відповідно до фрейдистської психоана-
літичної практики, яка збагачує індивідуальний досвід. Навпаки, архетипи К.-Г. Юнга є без-
особовими, як і ідеї Платона, і індивідуальна свідомість їх не може запам’ятати, якщо вони 
до неї не належать. Тому справжнє пізнання, яке б вивчало людство, вимагає ставити пи-
тання про вид, а не про індивідуум. Європейці змістили екзистенційний акцент з концепції 
Смерті на концепцію Небуття, тому що звернули увагу на індивідуальну й історичну приро-
ду неспокою. Символічно-архетипний підхід передбачає морально ефективніше вирішення 
питання, оскільки Смерть тут сприймається як пережитий досвід.

Ті самі ідеї переформулював М. Еліаде, екстраполювавши їх безпосередньо на пред-
ставника архаїчного мислення, спеціально представленого в образі критика Заходу. Це 
другий стратегічний напрям досліджень історика релігії, який зберігає дух компарати-
візму, але цього разу робить це полемічно. Інакше кажучи: «що сказав би неєвропеєць 
щодо цієї метафізичної ситуації?». Опитаний за допомогою журналістських термінів, 
він міг би з чіткістю дорослого героя «Міоріци» відповісти, що страх перед Смертю 
був йому відомий з ритуалів ініціації, коли йому було відкрито: як перемогти дитячу 
ментальність. Тоді Смерть постала перед ним для того, щоб викликати в нього неспо-
кій і страх: він їх пізнав «безпосередньо». Він їх відчув через ініціальне випробування. 
«Неспокій перед Смертю, пережитою первісною людиною, – на думку М. Еліаде, як і 
С. К’єркегора, – відбувається під час ініціації». Неофіт відчуває себе введеним до сві-
ту символів, що передбачає для нього конкретні відношення: він має існувати трива-
лий час у підземеллі або лабіринті, де володарюють демони, душі пращурів і монстр, 
який намагається його проковтнути. Усе це представляє «інший» світ, потойбічний. Світ 
темряви, добре сформований, провокує в нього сильний страх Смерті. Він постає перед 
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неофітом «реальним». Міфічно-ритуальний комплекс, творець сакральності, послугову-
ється повною довірою в архаїчному менталітеті. За З. Фрейдом, період ініціації (який у 
деяких народів триває до десяти років) є еквівалентом справжнього психоаналітичного 
лікування. Індивідуум знайомиться через шок з реальністю Смерті – це факт, що дозво-
ляє йому звільнитися від неї, як і від неспокою. 

«Ця ініціація передбачає тортури й випробування, які досягають найвищої міри в ри-
туалі, що символізує Смерть і воскресіння. Цей ритуал – найжахливіший з усіх, оскільки 
передбачається, що юнака має проковт нути чудовисько, або його поховають живцем, або 
він загубиться в джунглях, що означають Пекло. Саме так первісна людина оцінювала б наш 
біль, розширений до колективного впливу. Сучасний світ є ніби людиною, яку проковтнуло 
чудовисько і яка веде боротьбу в пітьмі його черева; або людиною, що заблукала в дикій 
місцевості чи лабіринті, яка сама є символом пекельного. Тому ця людина мучиться, вона 
вважає, що вже померла та перебуває на межі Смерті і не бачить жодного розв’язання ситу-
ації, окрім темряви, Смерті чи Небуття». 

Проблематика Смерті та Небуття зазнала пізніше остаточної критики одного індійця. 
Так робить автор завжди, зіставляючи європейськість та азійство. Відповідно до індійсько-
го погляду, європеєць є суто історичною істотою, яка зазнає багатостороннього детермі-
нізму: спадковості, індивідуальної психіки, історичності власної поведінки. Вона пере-
буває фактично завжди «у ситуації», тобто в постійному власному становленні, але будує 
свою історичність на однобоких та фальшивих фактах. Індійський філософ допов нив би це 
тверд ження думкою про те, що це «скрутне становище» нам знайоме вже тривалий час; це 
ілюзорне існування в майя. І ми називаємо його ілюзорним саме тому, що воно зумовлене 
Часом, Історією. Саме тому Індія ніколи не надавала філософського значення Історії. Індія 
сповнена думками про Буття; а Історія, створена через становлення, є лише однією з форм 
Небуття. Але це не означає, що індійська думка відмовилася від аналізу історичності: її ме-
тафізики й інженери душ давно підійшли до глибокого витонченого аналізу того, що в захід-
ній філософії зараз називається «бути у світі» або «бути в ситуації»: йога, буддизм і веданта 
продемонстрували відносність, а отже і нереальність кожної «ситуації, кожної «умови». 

Підсумовуючи, можна констатувати, що європейська екзистенційна формула «бути у 
світі» відповідає індійській «бути в майя»; звідси й трагізм європейця в момент відкриття 
того факту, що він підвладний Смерті, що він «вийшов з Небуття і перебуває на шляху до 
Небуття».

Дивним видається індійцю те (а подив, фактично, належить М. Еліаде), що євро-
пеєць, хоча й зрозумів невпевненість свого історичного мислення, проте дотримуєть-
ся і навіть виправдовує своє песимістичне та драматичне існування. Якщо припустити 
ситуацію, у якій європейця запитали, як «це зробили» первісна людина й індієць, це 
було б пояснено так: «Ви мене запитуєте, – сказав би він, – для того, щоб “померти для 
Історії”, проте людина не є і не може бути нічим, крім Історії, оскільки сама її сутність 
є тимчасовістю. Потім ви пропонуєте мені відмовитися від мого істинного існування 
та знайти притулок в абстракції, у чистому Бутті, в атмані. Я маю пожертвувати своїм 
титулом творця Історії для того, щоб існувати неісторично, неавтентично, без жодного 
людського змісту; гаразд, я вважаю за краще змиритися з моїм неспокоєм. Принаймні, 
він не відмовляє мені в певній героїчній величі, яка полягає в усвідомленні людського 
становища та його прийняття». 

Палка промова М. Еліаде на захист європейця така. Ідея переносить європейця в ситу-
ацію Сізіфа: «Потрібно уявити собі Сізіфа щасливим». Насправді, існує героїзм, цілком ви-
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правданий у драматичному виборі неспокою. Факти засвідчують відмову сучасної людини 
побудувати своє існування на імпровізації ініціації чи на ілюзії. Немає вже впевненості в 
тому, що сучасний індієць відкине одну «ілюзію» (символізм майя), замість іншої – Абсо-
лютного Існування. «Вигнання міфу не є досконалим. Відповідно до постійного динамізму, 
властивого розумовій діяльності, а психоаналітика ілюструє його за допомогою численних 
прикладів, цензурований елемент відбувається як каяття, настільки наполегливо, наскіль-
ки великою була енергія, призначена для відторгнення» [4, с. 169].

Ми розглянули три різні види розуміння Небуття. Нам видається правильним те, що не-
спокій не є одноосібним психічним досвідом. Так само, як існує невизначена кількість видів 
страждань, так і неспокій як екзистенційна хвороба, яка виявляється в трьох згаданих сек-
торах культури, відрізняється в кожному з випадків настільки, наскільки вони ілюструють 
власні концепції розуміння та сприйняття неспокою, Смерті й Небуття. 
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САБІНА ІСПАС

МУЛЬТИМЕДІЙНІ РУКОПИСНІ АРХІВИ. 
АРХІВ БУХАРЕСТСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЕТНОГРАФІЇ  

ТА ФОЛЬКЛОРУ ІМЕНІ К. БРЕЇЛОЮ

Arhivele de folclor, în calitate de creator şi de păstrător al documentelor audio-vizuale ale culturii imateriale 
(folclorice) trebuie să folosească diverse tipuri de materiale pentru a înregistra sunetul, imaginea şi textul. 
Referitor la nivelul de dezvoltare folclorică, într-o arhivă de folclor avem de-a face cu cilindri de ceară, benzi 
magnetice, discuri, casete audio, înregistări de tot felul, diapozitive, clişee fotografice, filme (de 16 mm), casete 
video, CD-uri, însemnări, manuscrise. Fiecare categorie de suport material impune condiţii de păstrare speciale, 
care să asigure integritatea şi identitatea materialelor.

The Folk Archives as a creator and a preserver of the audio-visual documents of the untouchable culture 
(folklore) has to use different kinds of materials for recording the sound, the image and the text. Related to the 
level of the technological development, in a Folk Archive there are: wax cylinder, magnetic tapes, discs, audio-
cassettes, records of different types, slides, glass slides for photos, films (16 mm), video cassettes, CDs, sketches, 
manuscripts. Any category related to the support material needs special preservation conditions but the integrity 
and identity of a collector has to be ensured.

Фольклор як явище еволюційне й неповторне тісно пов’язаний з іншими видами твор-
чості та передається переважно усно. Саме тому він потребує фіксації за допомогою спеці-
альних записувальних засобів. Спо чатку це здійснювали в рукописній формі, а з розвитком 
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техніки – шляхом використання приладів звукозапису і збереження інформації на різних 
видах носіїв. Рукописні записи пов’язані з першими фольклорними колекціями, зібраними 
румунськими культурними діячами протягом останніх трьох століть, планово або безсис-
темно, під впливом європейських культурних, ідеологічних та політичних теорій. Серед них: 
літописці, прибічники латинської течії Арделянської школи, учасники революції 1848 року, 
інтелектуали, об’єднані навколо видань «Літературна Дакія», «Сім’я», «Трансильванська га-
зета», «Листок для розуму, серця й літератури», лінгвісти другої половини ХІХ ст. Їхню спра-
ву продовжували фахівці, залучені до наукових досліджень, які здійснювали спеціалізовані 
інституції та університети впродовж ХХ ст. 

Під час експедицій, що ставили за мету фіксацію європейських культурних цінностей, 
фольклор, як і мова, перебував у центрі уваги. Після перших записів відбувалася інтенсив-
на збиральницька діяльність 1, що зумовила вдосконалення деяких методологічних прин-
ципів, але, особливо, генерувала зацікавленість до систематичного видання наукових до-
кументів та стимулювала інтерес до їх збереження в інституційній системі. У 1873 році  
В.-А. Урєкя порушив питання про створення програми для польових фольклорних дослі-
джень. Одним з перших інтелектуалів, зацікавлених у створенні «фольклорної інституції для 
системного збору народного матеріалу», був професор румунської мови Клузького універси-
тету, почесний член Румунської академії наук, Грігорє Сілаші. У 1876 році вчений запропону-
вав, щоб подібне «компетентне товариство» (для збору фольклору) було під опікою «самого 
Румунського академічного товариства». Майже через півстоліття, 27 травня 1920 року, Овід 
Денсушану, відомий філолог, який вивчав говори й діалекти з позиції нових європейських те-
чій, презентував на засіданні Румунської академії наук план реорганізації збирання та опуб-
лікування фольклору за допомогою методу прямого анкетування з дотриманням наукових 
норм транскрипції. Він запропонував заснувати при Румунській академії наук фольклорний 
архів, створити звід текстів, фольклорний атлас, написати регіональні монографії. Аналіз 
його пропозицій дає можливість дізнатися про інтереси фахівців, які виробили згодом робо-
чий інструментарій на зразок фольклорних і етнографічних бібліографій, монографічних збі-
рок і антологій, що потім спричинило написання порівняльних студій. Увагу філологів було 
сконцентровано навколо створення рукописного архіву, у якому б зберігалися окремо літера-
турні тексти, а також різноманітні матеріали, пов’язані з традиціями, віруваннями, обрядами. 
Рукописний архів мав зреалізувати мрії всіх збирачів фольклору ХІХ ст.

На початку ХХ ст. виникли сприятливі наукові перспективи для цілеспрямованого 
вивчення фольклорних явищ. Це час визначення й окреслення дисциплін, що розвивати-
муться протягом наступних десятиліть: фольк лористика, етномузикознавство, етнографія 
(пов’язана з музеями просто неба), пізніше – етнохореографія.

Існують дві домінуючі тенденції в методології складання документів у фольклорних ар-
хівах: рукописний запис фольклорних і музичних текстів та їх фіксація за допомогою техніч-
них приладів. Першу тенденцію підтримали фольклористи-філологи, другу – музикознавці. 
Ці тенденції виявилися в техніці та методиці роботи з рукописними архівами. Їх мета поля-
гає в створені документів усної культури, за допомогою яких можна реконструювати цілісні 
явища з особливостями всіх типів лексики, через які вони виникають і реалізуються. Це ви-
магає вироблення докладних методів збору та запису, які б жорстко обмежили суб’єктивізм 
дослідника. В етнологічній сфері стає майже неможливим здійснення академічної роботи 
без використання фундаментальних джерел, які зберігаються у фондах рукописних аудіо-
візуальних і рукописних архівів. 

За ініціативи О. Денсушану було створено фонд фольк лорних документів – витягів з 
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журналів та газет. Ще зберігалося переконання, властиве романтичній течії, що потрібно 
займатися «невідкладною» фольклористикою; тому вимагали від тих, хто цікавився фольк-
лором, записувати якнайбільше зразків усної культури до того, як вони зникнуть безслідно. 
Зусилля було спрямовано на консервацію цінностей, визначених за естетичними критері-
ями, проте не відкидалися й ті, що були функціонально значущими. Одночасно існував ін-
терес переважно до фольклору, що побутував у сільській місцевості, бо «над елементами 
нашої сільської цивілізації … нависла загроза зникнення» через «міграцію із села до міста та 
втрату його патріархальності, через поширення освіченості та її наслідків» 2. Ця перспекти-
ва, переважно традиціоналістська і така, що ідеалізує минуле, не була сприйнята тими, хто 
згодом використовуватиме технічні засоби для створення архівів.

Ініціативу створення рукописного фольклорного архіву за чітким планом, з дотри-
манням норм збирання, уперше виявив клужанин Іон Мушля. Після навчання в Парижі та 
здійснення творчої подорожі Європою, з метою відвідання відомих північних фольклорних 
архівів (у Фінляндії, Норвегії, Данії) та етнографічних музеїв (у Німеччині, Швеції, Фінлян-
дії), він розпочав тривалі баталії за заснування рукописного фольклорного архіву в Клу-
жі. У 1929 році він звернувся з меморандумом до Секстіла Пушкарія – керівника Клузького 
музею румунської мови. В. Флоря назвав меморандум «свідоцтвом про народження акаде-
мічної інституції». Визнаючи попередні «несистематичні» зусилля, докладені для опубліку-
вання фольклорних текстів, здійснені «без системного втручання держави», яке б вирішило 
проблему «порятунку літератури, звичаїв та вірувань нашого сільського народу», він про-
понував «створити в рамках Румунської академії, з журнальних і газетних вирізок, які були 
накопичено ще перед війною», «архів румунського фольклору» 3. Другий меморандум, на-
писаний І. Мушлею 20 березня 1930 року, став аргументом на користь прийняття на гене-
ральній сесії 1930 року рішення про заснування Фольклорного архіву при Клузькому музеї 
румунської мови. І. Мушля став директором Архіву у вересні того ж року. Він звернувся 
до сільської інтелігенції, від якої отримував рукописи, «давні приватні збірки», і зініціював 
програму «систематичного збору», яка мала охопити всю територію Румунії. Для реаліза-
ції проекту він підготував чотирнадцять запитальників і п’ять циркулярів із практичними 
інструкціями для збору матеріалів. Він був зацікавлений у формуванні групи «архівних ко-
респондентів» і зупинився на зборі рукописних документів як на основ ному виді діяльності. 
У 30–40-х роках ХХ ст. було зібрано одну тисячу шістдесят чотири рукописи від учителів, 
учнів, студентів, викладачів, священиків і селян. Він започаткував також складання зональ-
них фольклорних монографій, матеріали з яких було опубліковано в «Щорічнику фольклор-
ного архіву». Одночасно розпочалася робота з класифікації та систематизації зібраного 
матеріалу за науковими критеріями. Зініційоване нове видання «Щорічник фольклорного 
архіву» замінило серію «З життя румунського народу». З погляду сучасної фольклористики 
його вважають більш досконалим. 

Важливою заслугою музикознавців стало створення ними наукового підґрунтя для 
збору фольклору як синкретичного явища. Саме вони почали використовувати технічні за-
соби, зокрема фонограф, для реєстрації явищ усної культури, уводячи до наукового обігу 
новий тип документу, створений досить об’єктивно, який дає можливість повторного про-
слуховування. Ця ідея належала професору та композитору Думітру Кіріяку. У меморандумі, 
адресованому ним до Академії наук у 1910 році, він вказав на те, яким чином «слід укласти 
системну колекцію народних мелодій», «у документальній формі», «запис має здійснюва-
тися за областями або повітами, як цього вимагає цілісність музичного фольклору». Отже, 
було сформульовано перші вимоги до роботи професійного збирача. Він також наголошу-
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вав на необхідності професіоналізації збирача, будучи одним з перших, хто звернув увагу 
на необхідність усунення дилетантизму та аматорства в процесі дослідження фольклору. За 
свій вклад у методологію фольклорних досліджень Д. Кіріяк отримав спеціальну стипендію 
Академії наук та фонограф «Едісон». Починаючи з 1912 року (з перервами під час Першої 
світової війни), він здійснював запис фольк лорних матеріалів за власною програмою 4.

Через сім років після звернення О. Денсушану (за часів В. Голдіші та генерального се-
кретаря Н. Крайніка) Міністерство культури і мистецтв доручило професору Георгію Брязу 
організувати фонограмний архів. Масштаб і значення студій, здійснених зазвичай у фольк-
лорних архівах, залежать від зв’язку зі спорідненими дисциплінами, без яких неможливо 
з’ясувати параметри такої об’ємної сфери, як порівняльна музика. Професор ще тоді відчув 
вплив засобів масової інформації на традиційну культуру, а також глибокі зміни, які сталися 
на рівні культурної моделі та способу життя мешканців Румунії: «Вимирає весь одномело-
дійний характер румунської пісні під гармонійним натиском, з яким наші, не в міру ста-
ранні, аматори напали на школу, церкву, військо, а радіо хвилі несуть до села, до гір і долин, 
гірських височин іншу музику, може більш культурну, високу, естетичну, але вбивчу для 
народних мелодій. З іншого боку, армія та навіть школа (а також швидкість передачі засобів 
комунікації) істотно спотворюють оригінальність цих мелодій, трансформуючи, деформу-
ючи та знищуючи їх. Те, що відбувається з народною поезією, є блідим явищем порівняно 
з дегенерацією, якої зазнає румунська народна пісня». У цих рядках стисло представлено 
процес народження «споживчого фольклору» – продукту сучасного суспільства, індустріаль-
ного та постіндустріального, який співробітники фольклорних архівів мають вивчати. Його 
не можна недооцінювати як явище, але його моніторинг та використання не належать до 
обов’язків згаданих установ. Висловлена теза засвідчує відкритість, яку демонстрував ке-
рівник цього архіву, до розвитку широкої міжнародної співпраці, коли справа стосувалася 
«переходу запису в метал і копіювання фонограм.., можливості обміну фонограмами з іден-
тичними закордонними закладами». Це завдання і нині залишається актуальним для архіву 
Інституту етнографії та фольклору імені К. Бреїлою. Але масштаби та результати подібної 
стратегії в межах сучасного процесу культурної «глобалізації», про яку ми часто згадуємо і 
з якою пов’язана навіть програма ЮНЕСКО «Шедеври людства», значно відрізняються від 
тих, що існували на момент написання згаданого матеріалу. Г. Брязу – один з перших ру-
мунських спеціалістів, який помітив відмінність між матеріалом, що досліджується авто-
хтонним етномузикознавцем, і тим, який вивчається зарубіжним фахівцем. 

Свою діяльність Архів розпочав 1 січня 1928 року. Комісія, яка мала обрати співробітни-
ків, звернулася із закликом до державних, комунальних і приватних консерваторій, семіна-
рій, теологічних інститутів, греко-католицьких академій, хлопчачих і дівочих ліцеїв, середніх 
шкіл, військових ліцеїв, газет. Було випущено також «Поради для запису музичного фолькло-
ру за допомогою фонографа», які були вкрай необхідні для майбутніх операцій з архівації. 

Відповідно до технічних вимог часу консервація матеріалів була головним завданням 
фонограмних архівів. Ось чому фонографічний матеріал не зберігається в незавершеному 
вигляді на воску, за умов, у яких його було зібрано, що легко може деформуватися, а фор-
мується у твердій масі – металічній, з якої можна зробити необмежену кількість копій, при 
цьому металічний негатив (матриця) не стирається. Спосіб зберігання шляхом створення 
матриць було використано фольклорними архівами одразу і відновлено колективами, які 
взялися з 1999 року в Інституті етнографії та фольклору імені К. Бреїлою за випуск дисків-
документів. 

Групи дослідників, що їх очолив проф. Г. Брязу, як і ті, що перебували під керівництвом 
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К. Бреїлою, було залучено до досліджень, здійснених Бухарестською соціологічною школою 
за програмою Румунського соціального інституту. Серед співробітників, які збирали народ-
ні пісні, назвемо Т. Брєдічану, С. Дрегоя, Є. Рієглєра, А. Дічєску, А. Зірра, Г. Фіру, А. Боршіану, 
Г. Крєцою, Т. і М. Вулпєску, Г. Галінєску, М. Костіна, Дж. Беленєску, Дж. Мадана, Д. Попєску, 
П. Думітрєску-Бістріцу, І. Штєфенєску, П. Жєлєску та ін. Багато з них стали відомими ком-
позиторами або продовжили свою діяльність зі збору фольклору, видаючи книги, антології, 
студії. С. Дрегой став у 1950 році директором Бухарестського інституту фольклору, до якого 
1949 року було передано архів. Він разом з Фольклорним архівом Товариства композиторів 
Румунії став ядром, навколо якого утворився згодом Фольк лорний архів – престижна уста-
нова, де виховували покоління спеціалістів-фольклористів, які зробили свій внесок у роз-
виток методології фольклористики, високо оціненої міжнародною науковою спільнотою. 

Фундатором рукописного фольклорного архіву, архіву аудіо- та відеозаписів і руко-
писів є Константин Бреїлою – етномузикознавець, композитор і професор. За підтримки 

Дж. Єнєску, тодішнього голови Товариства композиторів Ру-
мунії (створене 1920 року), К. Бреїлою заснував у 1928 році 
Фольклорний архів Товариства румунських композиторів. 
Принципи діяльності Архіву він висвітлив у статті «Това-
риство румунських композиторів», що була опублікована 
в журналі «Зерна пшениці» за квітень 1931 рік (№ 4) 5. Це 
дослідження перевидали в паризькому журналі «Revue de 
Musicologie» (№ 40) 6. 

Ініціатори та координатори цих двох архівів разом зі 
студентами Королівської музичної консерваторії та філоло-
гічного й філософського факультетів приєдналися до груп 
науковців, які під керівництвом Д. Густі та під егідою Румун-
ського соціального інституту здійснювали монографічні до-
слідження за концепцією Бухарестської соціологічної школи. 
Під час цих експедицій вдосконалювалася техніка збирання, 
типи карток, підходи досліджуваних явищ. Було уточнено 
наукові критерії запису музичних вербальних текстів, ви-
значено культурний контекст, у який інтегрувалося явище, 
а також взаємозв’язки, які виникають між музикознавством 

та іншими етнологічними дисциплінами – фольклористикою, хореографією та етнографі-
єю. До речі, не слід забувати про те, що К. Бреїлою зіграв вирішальну роль у заснуванні 
5 лютого 1944 року в Генуї разом з музикантами С. Бад-Бові (S. Baud-Bovy) і Х. Гагнебіном 
(H. Gagnebin) та антропологом Е. Пітардом (E. Pittard) відомого Міжнародного архіву на-
родної музики, де він «зініціював реєстрацію, запис, вивчення та використання усної му-
зичної творчості з усіх меридіанів» 7. Із цією інституцією Бухарестський фольклорний архів 
співпрацював довго та плідно, випускаючи документальні диски. 

Маючи скромні фінансові можливості, надані Товариством румунських композито-
рів, співпрацюючи зі згаданими колективами студентів і науковців, очолених професором 
Д. Густі, група музикознавців разом з філологами змогла до початку Другої світової війни 
інвентаризувати 30 000 мелодій, зафіксованих на воскових валиках, а також укласти ін-
формативну картотеку, систематизовану за багатьма критеріями, що виходили за межі 
музичної сфери. До створення матриць було залучено відомі румунські фірми аудіозапису 
(«Electrecord», «Lifa»), а також закордонні («His Master’s Voice», «Odeon», «Lindstrom»). Комп-

Константин Бреїлою
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лексний підхід до збору матеріалів, що було 
зумовлено синкретизмом говорів, як і вимо-
ги вдосконаленого методу збору, потребував 
візуальної фіксації явища за допомогою фо-
тографування та фільмування. 

За статистичними даними, наведеними 
в паризьких журналах «Musique et chanson 
populaires» (1934) і «Folklore musical» (1939), 
видрукованими Міжнародним інститутом 
інтелектуальної кооперації Ліги Націй, Бу-
харестський архів став «найбільшою у світі 
унітарною колекцією народної музики одно-
го народу» 8. К. Бреїлою, будучи технічним 
радником Міністерства національної пропа-
ганди, домігся надання Фольклорному архі-
ву Товариства румунських композиторів статусу державної інституції. 

Найтяжчі часи Архів пережив під час Другої світової війни. «Під час бомбардувань Архів 
евакуювали до шести населених пунктів. Після того, як професор К. Бреїлою виїхав з країни 
(жовтень 1949 р.), керівництво Архівом було доручено Тіберію Александру. Після 23 серп-
ня 1944 року Архів повернувся до Бухареста. Його облаштували в старому приміщені на 
вул. Ліпскани, № 110, на п’ятому поверсі. Керівництво було доручено Г. Браунеру – тодіш-
ньому технічному раднику Фонду «Король Мігай І». Фольклорний архів функціонував як 
установа з автономним штатом і завданнями, затвердженими в науковому плані. Виконав-
ча дисципліна, послідовність у науковому світогляді та в методиці досліджень полегшили 
перехід у 1949 році на новий щабель – як Фольклорний інститут. 

Стараннями музикознавця Г. Браунера 5/6 квітня 1949 року було підписано декрет 
№ 136 про заснування Фольклорного інституту, базою якого став Фольклорний архів, ор-
ганізований К. Бреїлою, об’єднаний з Фонограмним архівом, організованим Г. Брязу. Після 
трансформації Фольклорного архіву у Фольклорний інститут його структури було розши-
рено шляхом створення дослідницьких відділів з народної літератури та етнохореографії. 
Участь у масштабних наукових експедиціях, дослідницьких групах дала можливість зба-
гачити аудіо-, відео- та рукописні фонди. Матеріали, накопичені в результаті монографіч-
ного збирання фольклору в зонах Мусчел 
(Арджеш), Педурени-Хунєдоара і Бистриця-
Несеуд, і сьогодні є методо логічними зразка-
ми при складанні фольклорних документів і 
їх обробітку для зберігання.

Поряд зі збірками документів, які запи-
сано на воскових валиках, які застосовували 
перед тим, як перейти до запису на магніто-
фону плівку, Архів зберігає рукописні мате-
ріали, колекції народних пісень з інформа-
тивними нотатками, листи, важливі акти, 
які дають можливість зрозуміти еволюцію 
інтересу до вивчення народної культури. До-
кументальні рукописні фонди зі спеціальної 

К. Бреїлою здійснює запис за допомогою 
 фонографа

Запис інформації в с. Дрегуш (Трансильванія). 
1929. Світлина Й. Бермана
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групи містять поряд з науковими працями фахівців Фольк лорного інституту рукописи дав-
ніх збірок, зібраних Д. Кіріяком, М. Вулпіаном, та документи спеціального профілю, як, на-
приклад, «Альбом старовинних румунських пісень і танців» (зібрав, упорядкував матеріали 
та ноти Н. Дініку, 1928 р.). Цей рукопис свідчить про захоплення одного з членів відомої ла-
утарської сім’ї, яка зіграла визначальну роль у пропагуванні румунської народної творчості 
протягом більш ніж столітнього періоду. Н. Дініку вивчав музику у Відні та надав наукову 
інформацію для того, аби разом зі своїм батьком – носієм фольклорної спадщини – її запи-
сувати та пропагувати. 

Поглиблення систем класифікації та впорядкування поступово зростаючої кіль-
кості матеріалів цього рукописного архіву створило підґрунтя для визначення етно- 
логічних дисциплін, а також для окреслення методологічних особливостей, характер них 
для кожної з них. Було виокремлено секції для вивчення фольклору (фольк лористика у 
вузькому розумінні), етномузикознавства та етнохореографії. Дослідницькі сектори склали 
свої тематичні плани, у яких аналіз архівних фондів став документальною базою, звісно, не 
єдиною. Фундаментальним завдан ням, поряд з індивідуальною секторальною програмою, 
залишається збирання та обробка матеріалу, призначеного для зберігання. Спеціалістами 
було відпрацьовано систему запису та класифікації, виходячи з наявних в архіві джерел. 
Фонди було диверсифіковано. Ще в ХІХ ст. філологи намагалися створити систему фонетич-
ного запису літературних текстів, яка б дозволила відтворити якнайкраще місцеву специ-
фіку діалектів та говорів. Збирання поетичних текстів і наративної прози почалося значно 
раніше, ніж збирання музичного фольклору без дотримання системності. Хоча проблема 
запису синкретичного матеріалу завжди турбувала фольклористів, проте після освоєння 
запису за допомогою техніки вона стала обов’язковою, без неї не сприймається жодна на-
укова збірка. Аурєл Боя надав Фольклорному інституту перший пакет текстів у прозі, пере-
писаний за стенограмами на початку 50-х років ХХ ст. З 1953 року запис народної прози 
здійснюється лише за допомогою магнітофона. 

Найновішим архівом при Румунській академії наук є Фольклорний архів Молдови та 
Буковини, який функціонує в Яссах при Філологічному інституті імені А. Філіппіде. Засну-
вання та організація його роботи пов’язані з іменами кількох фахівців 60–70-х років ХХ ст. 
За свідченнями Іона Чуботару, у вступному слові до «Щорічника фольклору» (Клуж-Напока, 
І, 1980) «заснування архіву датовано 1968 роком і збігається з формуванням колективу до-
слідників фольклору Центру лінгвістики, літературної історії та фольклору Ясського філіалу 
Румунської академії наук» 9. Добре спроектована й структурована діяльність мала відповіда-
ти вимогам часу – еволюції етнологічних дисциплін у Румунії. Принципи роботи були такі 
ж, як і в згаданих архівах Академії наук у Бухаресті та Клужі. Використовували широке за-
лучення матеріалів; феномен усної культури було досліджено в усіх його формах з урахуван-
ням розмаїття лексики. Сьогодні Румунська академія наук володіє найбільшою спадщиною 
нематеріальної культури, яка зберігається в трьох згаданих фольклорних архівах. Кожен 
архів має у своїх фондах документи нематеріальної культури національних меншин Румунії 
та носіїв румунської культури поза межами країни.

Фольклорний архів є установою, яка створює документи. І тому в принципах, які вико-
ристовують спеціалісти, не можна дозволяти профанного упередженого ставлення, ідеалі-
зації селянського життя, суб’єктивних естетичних міркувань. Для того, щоб пізнати сучасне 
суспільство, потрібно знати його фольклорний репертуар. Адже через нього можемо дослі-
дити глибинні сфери духовності, де культивуються уявлення про життя та смерть, про своїх 
і чужих. Отже, Фольклорний архів – «це живий» архів, у якому має бути зафіксовано все, що 
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створив людський дух у цій царині. Це необхідно для того, щоб передати духовні надбання 
майбутнім поколінням. 

Ще одне завдання Фольклорного архіву полягає в збереженні та консервації зібраних 
матеріалів. Якщо діяльність, спрямована на створення документів, залежала від методики 
збирання, то друге завдання є складнішим і передбачає кілька етапів вирішення. Перший – 
це ідентифікація матеріалів. Принцип інвентаризації підтримують усі, хто займається ру-
кописним архівуванням. Хронологічна інвентари зація 
здійснювалася за багатьма критеріями. Увага приділя-
лася переважно базовому номеру, на який є перехресне 
посилання. Це дозволяє диверсифікувати критерії систе-
матизації. Для правильної консервації слід враховувати 
носій, на якому зафіксовано матеріали. Зберігання до-
кументів потребує певної температури, рівня вологості, 
інтенсивності світла тощо. Консервація потребує також 
знань з інших галузей науки (або інституцій), напри-
клад, фізики, хімії, біології та ін. Д. Кіріяк у згаданому 
вже меморандумі, адресованому до Румунської академії 
наук, зазначав, що опублікування зібраних матеріалів 
є однією з важливих цілей збирання. Репрезентація ар-
хівної спадщини здійснюється в сучасній науці шляхом 
видання наукових збірників, критичних публікацій з до-
триманням усіх філологічних вимог, а також  докумен-
тальних дисків (CD, CDROM). Це базові джерела, з яких 
можуть розпочинати дослідження всі, хто зацікавиться 
тим чи іншим твором. Архіви мають на меті створити 
моделі фольклорних явищ з еталонною цінністю в результаті спеціалізованого досліджен-
ня. Співробітники цих установ можуть надавати консультації для допомоги в забезпечен-
ні еволюційного розвитку фольклорного явища без грубих зовнішніх втручань. Вони ма-
ють звернути увагу зацікавлених осіб на механізми його деградації, спотворення змісту, 
символіки, функцій за умов відсутності об’єктивних критеріїв пізнання та неадекватного 
відтворення явищ. Робота з фондами може бути здійснена колективом дослідників, які 
мають найвищу фахову підготовку, що відповідає всім вимогам фундаментальної науки. 
До їхніх послуг мусить бути створена лабораторія, обладнана найсучаснішою технікою, 
що дозволить вирішувати питання реєстрації, відображення, консервації, реставрації, 
підтримки та вдосконалення апаратури. І нарешті, фольклорні архіви повинні підтриму-
вати тісні зв’язки з подібними установами в усьому світі.

Примітки
1 Після заснування Румунського академічного товариства Румунське літературне товариство, за-

сноване в Бухаресті 1/13 квітня 1866 року, стало 1/13 серпня 1867 року Румунським академічним то-
вариством для того, аби 27 березня/3 квітня 1879 року трансформуватися в Румунську академію наук.

2 Florea V. Arhiva de Folclor a Academiei Române // Memoriile secţiei de ştiinţe filologice, literatură şi 
arte. – Bucureşti, 1986. – Seria IV. – T. VIII. – P. 96. 

3 Там само. – P. 97.
4 Мизичні записи та зареєстровані літературні тексти містяться в архіві Інституту етнографії та 

Думітру Кіріяк
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фольклору ім. К. Бреїлою (фонд рукописів).
5 Brăiloiu C. Societatea Compozitorilor Români // Boabe de grâu. Revistă de cultură, 1931. – Anul II. – 

N 4. – P. 204–219. 
6 Brăiloiu C. Esquisse d’une méthode de folklore musical (Les Archives de la Société des Compositeurs 

Roumains) // Revue de Musicologie. – Т. 15. – N 40.
7 Tomescu V. Constantin Brăiloiu – fondator al Arhivelor Internaţionale de muzică populară de la Geneva 

şi cercetător al muzicii vechi // Centenar Constantin Brăiloiu / Îngrij. de ediţie Vasile Tomescu şi Michaela 
Roşu. – Bucureşti : Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, 1994. – P. 64.

8 Tiberiu A. Constantin Brăiloiu şi Institutul de folklore musical // Centenar Constantin Brăiloiu / Îngrij. 
de ediţie Vasile Tomescu şi Michaela Roşu. – Bucureşti: Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor şi 
Muzicologilor din România, 1994. – P. 45.

9 Ciubotaru I. Arhiva de folclor a Moldovei şi Bucovinei (AFMB) // Anuarul de folc lor. – 1980. – А. I. – 
P. 191.
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ІОН ГІНОЮ

РУМУНСЬКИЙ ЕТНОГРАФІЧНИЙ АТЛАС

În România criza culturii populare şi necesitatea de a păstra elementele ei caracteristice prin publicarea Atlasului 
Etnografic Român s-a constatat mai târziu. Etnografii români au avut mai apoi posibilitatea de a folosi inovaţii 
metodologice majore pentru asemenea gen de lucrări, cum ar fi înlocuirea textelor explicative ale hărţilor cu publicarea 
integrală a documentelor etnografice în felul în care au fost înregistrare pe teren. Aceste două tipuri de lucrări cu 
caracter de tezaur care acoperă toate datele etnografice înregistrate în secolul al XX-lea vor avea, cînd se vor încheia, 30 
de volume: 25 cu documente de istorie orală şi cinci cu hărţi şi imagini referitoare la distribuţia lor teritorială.

In Romania, the crisis of the popular culture and the necessity to preserve its characteristic elements by 
publishing a Romanian Ethnographic Atlas was realized later. The Romanian ethnographers had the possibility to 
make major methodological innovation for this type of works, such as the replacement of the explicative texts of the 
maps with the integral publishing of the ethnographic documents, exactly as they were recorded on the field. These 
two works – thesaurus which shelter the registered for the XX century ethnographic data will have, when finished, 
volumes 25 with document of oral history and five with maps and images regarding their territorial distribution.

Укладання атласів гуманітарного напряму, зокрема лінгвістичних, у європейських краї-
нах розпочалося ще з ХІХ ст. як природна реакція занепокоєння процесом швидкого зни-
кання місцевих говірок і традицій. Крім лінгвістичних, було складено інші види атласів: 
етнолінгвістичні (Франція, Іспанія, Швейцарія, Італія), народної культури (Швеція), етно-
графічні (Австрія, Німеччина, Швеція, Польща, Швейцарія, Бельгія, Угорщина, Болгарія), 
історико-культурні (на території колишнього СРСР), етнологічні (колишня Югославія). Як 
і лінгвістичний, етнографічний атлас складається з колекції карт і спеціальних позначок 
величезної матеріальної та нематеріальної культурної спадщини, що передавалася усно та 
найбільш надійним способом її накопичення – публікуванням. Етнографічні карти засвід-
чують не лише наявність чи відсутність культурних явищ, але й ареал та інтенсивність їх по-
ширення, зв’язок з іншими спорідненими елементами, ступінь проникності кордонів тощо. 

У Румунії «заклик», що пролунав у країнах Західної Європи стосовно кризи народних 
культур та необхідності порятунку їхніх характерних елементів шляхом видання етногра-
фічних атласів, прозвучав значно пізніше. 
Ця затримка мала як негативні наслідки, 
так і позитивні: засвоєння досвіду країн, 
у яких вже було видано етнографічні ат-
ласи; можливість використання новітніх 
комп’ютерних технологій картографування 
етнографічних даних. Румунський етногра-
фічний атлас (РЕА), що має найбагатшу та 
найрізноманітнішу тематику, додає значні 
методологічні нововведення до концепції 
робіт такого типу, як, наприклад, заміна 
текстів коментарів етнографічних карт пу-

Запитальник РЕА: розгорнений (ліворуч),  
скорочений (праворуч) 
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блікацією цілих документів усних історій, записаних у польових умовах. На відміну від 
інших європейських атласів, що були видані лише їхніми національними мовами, РЕА був 
надрукований трьома мовами міжнародного спілкування: англійською, французькою та 
німецькою.

Протягом понад чотирьох десятиліть, упродовж яких велися теоретичні та методоло-
гічні дискусії щодо укладання праць такого типу, колектив етнографів впевнено подолав 
шлях від ідеї, що зародилася в етнографа Ромулуса Вуї, до завершального етапу: створення 
архіву документів усної історії та складання на його основі Румунського етнографічного 
атласу. У 1967 році, Національна комісія РЕА вирішила розробити атлас, ґрунтуючись на 
етнографічних даних, зібраних спеціалістами за методикою анкетування в чітко визначе-
ній мережі населених пунктів. У зв’язку із цим наголошувалося на проведенні комплекс-
них заходів: визначення загальної тематики атласу; складання запитальника; проведення 
анкетування в польових умовах; обробка зібраних відомостей для їх картографування; 
виготовлення карт, фотографій та малюнків; переклад назв і легенд карт французькою, 
англійською та німецькою мовами; комп’ютерне картографування. Суперечливим ви-
явилося визначення назви праці: Етнографічний атлас Румунії, що передбачало також 
картографування явищ народної культури етнічних меншин, чи Румунський етнографіч-
ний атлас, присвячений виключно румунській культурі. За зразком інших європейських 
країн було зібрано та картографовано інформацію про народну культуру переважаючого 
етносу – румунського. 

2003 2005 2008

2011 2012
Румунський етнографічний атлас
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У ході укладання РЕА три покоління етнографів Інсти туту етнографії та фольклору ім. К. Бре-
їлою заповнили інформаційну прогалину стосовно народної культури ХХ ст., яка переживала пе-
ріод швидкої трансформації. 

Загальна тематика РЕА
Близько тисячі етнографічних карт, складених на основі обробки польових матеріалів, 

сформували структурну основу класифікації народної культури, у якій було виокремлено 
п’ять тематичних напрямів:

- місце проживання (поселення, господарство, оселя, цвинтар);
- заняття (землеробство, скотарство, шовківництво, бджільництво, мисливство, ри-

бальство, транспорт і харчування);
- народна технологія харчування; їжа та кухонне начиння;
- народне мистецтво та одяг;
- свята, обряди, міфологія (свята й обряди сімейного та календарного циклів).
Оскільки елементи народної творчості мають визначені часові й топічні параметри, то ко-

жен із п’яти напрямів співвідносяться з двома симетричними координатами: час і місце побуту-
вання явища. Такі абстрактні поняття, як час і простір можуть стати критеріями класифікації 
народної культури завдяки деяким їхнім конкретним способам вираження: народний календар, 
що впорядковує життєдіяльність людини за днями року (за часовим критерієм); етнографічний 
ландшафт, що включає різноманітні способи використання ґрунтів і має своїм критерієм про-
стір. Ні народний календар (календарний рік), ні культурний ландшафт (антропогенний ґрунт) 
не залишають поза своєю класифікацією жодне явище народної культури. Цим узагальнюючим 
критеріям підпорядковуються всі інші, без винятку, часткові критерії: матеріал, форма, колір 
тощо. Продовжуючи давню традицію реєстрації польових матеріалів за допомогою запитальни-
ка, методики, використаної більш ніж століття тому Б.-П. Хаждеу 1 та Н. Денсушану 2, документів 
усної історії, систематизованих та опублікованих пізніше у вигляді антологій І. Мушлею, О. Би-
рею 3 та А. Фокі 4, колектив етнографів зі складання Атласу взяв на себе ініціативу видання збірни-
ка Румунські етнографічні документи (РЕД). Згідно із цим проектом, польові матеріали, зібрані 
для складання РЕА, були класифіковані на типи і підтипи за п’ятьма тематичними серіями:

- поселення;
- заняття;
- народна техніка; харчування;
- народне мистецтво; одяг;
- свята, обряди, міфологія.
На сьогоднішній день повністю видано серію «Свята» 5 і два томи із серії «Місце прожи-

вання» 6. У збірнику етнографічних документів відповіді, отримані в польових умовах, чітко 
розподілено за селами й повітами, а дані про респондентів та спеціалістів, які проводили 
анкетування, наведено в додатках. 

Видання збірника РЕД здійснювалося в тісному зв’язку з основним проектом – РЕА. Ці 
дві монументальні праці, які вміщують польові матеріали, зібрані впродовж ХХ ст., будуть 
нараховувати 30 томів: 25 томів документів усної історії і 5 томів карт і зображень згідно з 
їх розподілом за територіальним принципом. 

Польовий запитальник
Для збору етнографічного матеріалу для згаданих вище двох проектів було складено 

загальний запитальник із 20-ма тематичними розділами (поселення, господарство, оселя, 
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землеробство, скотарство, садівництво і городництво, вирощування технічних культур, мис-
ливство, транспортні засоби, шовківництво, бджільництво, їжа, ремесла, технічні споруди, 
родильні обряди, весільні обряди, похоронні обряди, обряди, пов’язані з професіями, кален-
дарні та інші обряди). Після його використання в 70-ти селах Олтенії та на заході Мунтенії він 
був скорочений до 1216 запитань, які мали понад 3000 підпитань. Щоб полегшити застосу-
вання запитальника в польових умовах, його було поділено на 8 томів.

Запитання анкети було сформульовано таким чином, щоб отримані відповіді відобра-
жали етнографічну реальність двох відрізків ХХ ст.: 1900 року та періоду впровадження ан-
кети (1972–1982). Наприклад, питання «Які ремесла були поширені у Вашому селі станом на 
1900 рік? А сьогодні?» складалося з таких позицій: 

- обробка каменю (каменярство);
- виробництво вапна (вапнярство);
- кам’яна кладка; столярство;
- виробництво дранки; 
- виробництво деревного вугілля; 
- виготовлення меблів та столярних виробів; 
- виробництво дерев’яного посуду; 
- виробництво засобів пересування (колісництво); 
- виробництво музичних інструментів; 
- обробка рогу; 
- виробництво глиняного посуду (гончарство); 
- виробництво глиняних будівельних матеріалів (цегли, плитки тощо); 
- обробка бронзи та олова; 
- обробка міді; 
- обробка заліза (ковальство); 
- обробка золота і срібла; 
- виготовлення бляшаних виробів; 
- обробка шкіри та хутра; 
- виготовлення виробів з хутра та шкіри (кожухів, взуття, поясів); 
- виготовлення виробів шляхом плетіння рослинного матеріалу (очерету, соломи, гілок, 

кори тощо); 
- обробка рослинних волокон (конопель, льону, бавовни); 
- обробка шкур і шерсті тварин; виробництво та обробка воску.
Було сформульовано два типи запитань – відкриті та закриті.
Важливим для картографування було визначення мережі населених пунктів, у яких мала 

впроваджуватись анкета. Вона включала 536 населених пунктів, обраних за комплексом крите-
ріїв. З погляду статистики, ступінь репрезентативності сільських поселень у мережі Атласу склав 
1:20 (одне село обране з двадцяти). Відповідно до основних гіпсометричних рівнів рельєфу Руму-
нії мережа анкетування має високу щільність у передгірських зонах (відстань між селами 200–
800 м), середню – у рівнинних зонах (до 200 м), дуже низьку – у гірській зоні (понад 800 м). 

Польова анкета
До початку польових досліджень було випробувано два методи анкетування: етнограф 

і село (один дослідник мав отримати в одному селі відповіді на всі запитання анкети; відпо-
відна процедура використана в 70-ти селах Олтенії та на заході Мунтенії); етнограф і тема 
(по одному спеціалісту з кожної тематики запитальника; процедура застосована на рівні 
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країни). За першим варіантом село з мережі мало бути досліджене одним спеціалістом, за 
другим варіантом – сімома 7. Польові дослідження й редагування карт здійснювалося колек-
тивом за 6-ма темами: поселення та господарство; оселя та інтер’єр; народне мистецтво; 
заняття, ремесла; народні технічні споруди; народний одяг; обряди. 

Незважаючи на різні ризики, збирачі, переважно жінки, довели до логічного завер-
шення найважчу справу в процесі складання Атласу – польову кампанію. Використовуючи 
досвід монографічного напряму Бухарестської соціологічної школи, колектив зі складання 
РЕА з метою всебічної репрезентації народної культури був сформований з етнографів, які 
мали університетську підготовку, а також філологів, географів, істориків, соціологів, худож-
ників та архітекторів. 

Результати польових досліджень виправдали затрачені зусилля та ризики: було опитано по-
над 18 000 респондентів різного віку та професій, багато з яких народилися у ХІХ ст., було запов-
нено понад 6000 запитальників, що нараховують мільйони сторінок. Відповіді на запитання, 
понад 150 000 фотографій, малюнків та схем складають найбагатший етнографічний архів Ру-
мунії. На жаль, констатовано, що протягом трьох десятиліть із сучасного етнографічного ланд-
шафту зник ло більше половини явищ, зареєстрованих для складання РЕА. Проте документи 
усної історії, закарбовані на сторінках РЕА, є важливим джерелом документації для майбутніх 
етнологічних, антропологічних, діалекто логічних, соціально-історичних досліджень.

Обробка польових матеріалів та редагування карт
Легенди карт, їхні тексти та картографічні позначки відображають типологію етнографіч-

них явищ, записаних у польових умовах. Типи і підтипи, варіанти явищ позначені на картах 
різнокольоровими знаками, зміст легенд сформульовано згідно зі встановленими принципа-
ми: стислість формулювань; класифікаційний виклад картографованого матеріалу; уникан-
ня узагальнень місцевих термінів на рівні всіх повітів Румунії; реконструкція картографова-
ного явища (час побутування ремесла, послідовність обряду тощо) та інші вимоги.

Кожний планшет Атласу являє собою тематичну зв’язку, що складається з однієї чи двох 
карт (легенди яких перекладено трьома іноземними мовами), відповідних фотографій, ма-
люнків та схем картографованого явища. Щоб отримати дзеркальне відображення, зміст од-
нієї карти розміщено на двох сторінках: карта, назва й легенда румунською мовою – на 
парній сторінці; назва, легенда, перекладена іноземними мовами, та вся іконографія – на 
непарній сторінці.

Картографічний матеріал свідчить про те, що на час анкетування румуни зберігали ха-
рактерні елементи, пов’язані з обробкою дерева та глини, що мешканці карпато-дунайських 
територій були носіями континентальної цивілізації, пов’язаної з проточними водами, від-
мінної від середземноморської цивілізації, генетично пов’язаної з морем. Вони виражали 
свої господарчі та мистецькі потреби в дереві та глині в доісторичні часи, у гето-дакійський 
період, і, згідно зі свідченнями, у ХХ ст., коли впроваджувалась анкета для складання РЕА. 
Понад 700 000 відповідей, отриманих на анкети РЕА, у чомусь підтверджують, а в чомусь 
спростовують деякі гіпотези стосовно історії карпато-дунайської цивілізації. Отже, з історико-
культурного погляду, населення досліджуваного регіону зберегло ті традиційно-етнографіч-
ні явища, які свідчать про культурні взаємовпливи з кельтським та греко-римським світами 
європейської давнини, а також з більш давніми культурами Східного Середземномор’я, Ста-
родавнього Єгипту, Східної Персії та Індії. 
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Примітки
1 Hasdeu B. P. Obiceiurile juridice ale poporului român, Programa. – Bucureşti: Ediţiune oficială, 1878; 

Hasdeu B. P. Programa pentru adunarea datelor privitoare la limba română // Analele Academiei Române. – 
Bucureşti, 1884–1885. – Seria II. – Т. I. VIІ.

2 Densuşianu  N. Chestionar despre tradiţiunile şi antichităţile ţerilor locuite de români. – Bucureşti, 
1893. – Partea I; Iaşi, 1895. – Partea II. 

3 Muşlea I., Bîrlea Ov. Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarul B. P. Hasdeu. – Bucureşti : 
Editura Minerva, 1970.

4 Fochi  A. Datini şi eresuri populare la sfârşitul sec. al XIX-lea. Răspunsuri la chestionarele lui 
N. Densuşianu. – Bucureşti: Minerva, 1976.

5 Sărbători şi obiceiuri. – Vol. I. Oltenia, coord. I. Ghinoiu, îngrijire ştiinţifică şi redacţională Ofelia 
Văduva, Cornelia Pleşca. – Bucureşti: Editura Enciclopedică, 2001; Vol. II. Banat, Crişana, Maramureş, 
coord. I. Ghinoiu, îngrijire ştiinţifică şi redacţională Cornelia Pleşca. – Bucureşti : Editura Enciclopedică, 
2002; Vol. III. Transilvania, coord. I. Ghinoiu, îngrijire ştiinţifică şi redacţională Cornelia Pleşca. – Bucureşti : 
Editura Enciclopedică, 2003; Vol. IV. Moldova, coord. I. Ghinoiu, îngrijire ştiinţifică şi redacţională Cornelia 
Pleşca, Emil Ţărcomnicu. – Bucureşti: Editura Enciclopedică, 2004.

6 Habitatul. – Vol. I. Oltenia, coord. I. Ghinoiu, îngrijire ştiinţifică şi redacţională Alina Ioana Ciobănel, 
Monica Budiş, Magda Raluca Minoiu. – Bucureşti : Editura Etnologică, 2005; Vol. II. Banat, Crişana, 
Maramureş, coord. I. Ghinoiu, îngrijire ştiinţifică şi redacţională Alina Ioana Ciobănel, Monica Budiş, Paul 
Drogeanu. – Bucureşti : Editura Etnologică, 2010.

7 Після завершення етнографічного анкетування та обробки матеріалу для картографування було 
доведено, що перший варіант – етнограф і село – був ефективнішим.

ПАУЛА ПОПОЮ

ВІД МУЗЕЮ РУМУНСЬКОГО СЕЛА – ДО НАЦІОНАЛЬНОГО  
МУЗЕЮ СЕЛА ІМЕНІ ДІМІТРІЯ ГУСТІ

Complexul muzeal de arhitectură sătească şi tehnologie tradiţională este reprezentativ pentru întreaga creaţie 
folclorică din România ultimelor trei secole. Muzeul include acum 346 de clădiri (gospodării rurale, grajduri şi 
adăposturi pentru animale, hambare, crame, fântâni, porţi, troiţe, biserici, mori, dispozitive ţărăneşti, ateliere) cu 
inventarul specific. Muzeul Naţional al Satului «Dimitrie Gusti», o instituţie prestigioasă cu peste 80 de ani de 
experienţă, este unul dintre primele muzee în aer liber din Europa. Este rezultatul unei cercetări intense şi 
susţinute, atât teoretică, precum şi de teren, precum şi al unor experimente muzeografice coordonate de profesorul 
Dimitrie Gusti, întemeietorul Şcolii sociologice din Bucureşti.

The complex museum of rural architecture and traditional technology is representative of the entire 
Romanian folk creation of the last three centuries. The museum now includes 346 buildings (farmhouses, stables 
and shelters for animals, barns, cellars, wells, fences and gateways, preaching crosses, churches, mills, rustic 
devices, workshops) with characteristic inventories. The «Dimitrie Gusti» National Village Museum, a prestigious 
institution with over 80 years of experience, is one of the first open air museums in Europe. It is a result of 
intensive and sustained research, both theoretical and in the field, as well as museological experiments, 
coordinated by Professor Dimitrie Gusti, the founder of the Sociology School in Bucharest.
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17 травня 1936 року – це визначна дата в історії музеїв Румунії: день відкриття в Буха-
ресті в присутності керівництва країни, політичних і культурних діячів того часу Музею ру-
мунського села (сучасна назва – Національний музей Села імені Дімітрія Густі). Він носить 
ім’я свого фундатора, засновника наукової школи та харизматичного інтелектуала – Дімі-
трія Густі, який виношував ідею створення Музею села з моменту проведення на базі ка-
федри соціології Бухарестського університету в 1925–1935 роках серії міждисциплінарних 
досліджень у шістдесяти селах різних областей Румунії. 

Перші систематичні етнографічні дослідження пов’язані зі створенням Музею села. Для 
відкриття постійної експозиції просто неба професор Д. Густі та його співробітники, серед 
яких багато видатних постатей, що ввійшли сьогодні до історії європейської етнології та со-
ціології – Х. Стахл, Антон Голопенція, Мірча Вулкенєску, Мігай Поп, Джеордже Фокша, Тра-
ян Херсень – організували міждисциплінарні монографічні дослідження в різних населених 
пунктах країни: Гойча (повіт Горж, 1925 р.), Рушєцу (повіт Бузеу, 1926 р.), Нєрєжу (повіт 
Вранча, 1927 р.), Фундул Молдовей (повіт Сучава, 1928 р.), Дрегуш (повіт Брашов, 1929 р.), 
Рунку (повіт Горж, 1930 р.), Корнова (повіт Бессарабія, 1931 р.). 

Шукаючи територію для організації музею, проф. Д. Густі погодився на пропозицію ме-
рії Бухареста «заснувати його в парку імені Кароля ІІ на площі  4500 м2 на березі озера Бе-
няса, а з нагоди його відкриття відсвяткувати місяць Бухареста в поточному році». Облаш-
тування території розпочалося в березні 1936 року. Королівський культурний фонд «Князь 
Кароль» морально та матеріально підтримав проект. Під час проведення робіт король чоти-
ри рази відвідав будівельний майданчик, прагнучи, щоб відкриття Музею відбулося до дати 
проведення святкувань з нагоди 70-річного ювілею від дня заснування династії Гогенцол-
лернів у Румунії. Проектування Музею було доручено Х. Стахлу та Віктору Попі. Особливу 
увагу звертали на те, щоб цей проект не перетворився лише на «колекцію будинків, ви-
шикуваних або нагромаджених під відкритим небом, а був “селом-музеєм”». Тобто він мав 
презентувати унікальне та реальне село з вулицями, насадженнями, криницями, ринками. 

Д. Густі залишив нам письмове свідчення (вступну промову під час відкриття Музею в 
травні 1936 р.), у якому навів дані про надзвичайний подарунок та зусилля, докладені під 
час будівництва протягом лише двох місяців: «Будівлі нам привезли в 56-ти вагонах, які 
мали загальну вагу 470564 кг. Це не були звичайні дошки, які можна десь закинути, кожна 
деталь була цінною річчю, до якої слід було ставитися дуже обережно. Переважно це були 
різьблені дошки і навіть, як у випадку з дерев’яною церквою з Мараморощини, дошки із 
цінними зображеннями на них. На щастя, люди, які демонтували ці будівлі та зводили їх у 
Бухаресті, були сільськими майстрами. З кожного села прибули найдосвідченіші в цій спра-
ві робітники. Їхня кількість становила 130 майстрів. І оскільки робота була терміновою, з 
Бухареста додатково прибули каменярі, муляри, теслі, майстри зі спорудження будівельних 
риштувань та різноробочі. На завершальному етапі кількість робітників на будівельному 
майданчику становила 1046 осіб, які зводили сільські господарства, не враховуючи тих, хто 
був зайнятий у будівництві центрального залу Музею, а також муніципальних працівни-
ків, що прокладали дороги та електромережі. За підрахунками, ці робітники відпрацювали 
5729 днів; а додавши ще 3900 днів, відпрацьованих сільськими майстрами, отримаємо 9629 
робочих днів, тобто приблизно 25 років і 250 днів. […] Лише завдячуючи понад десятиріч-
ній підготовці, ми спромоглися спорудити за неповних два місяці Музей румунського села, 
для чого за інших умов знадобилося би багато років».

До Музею було перевезено та зведено двадцять дев’ять будинків, дерев’яну церкву з Ма-
раморощини, п’ять вітряків, водяний млин, олійний прес, винокурню, приміщення, де заго-
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товляли рибу, та інші будови, які можна побачити в звичайному румунському селі. Відкрит-
тя Музею, за участі короля Кароля ІІ та членів уряду, відбулося 9 травня 1936 року. Освятив 
та благословив Музей тодішній патріарх Румунії. 

Згідно з ідеями соціологічної школи Д. Густі, у господарствах Музею оселилися селян-
ські сім’ї. Спочатку було розселено колишніх мешканців, які приїхали із сіл, звідки походили 
ці пам’ятки. Однак ця досить ефект на ідея стала причиною серйозних руйнувань пам’яток, 
і тому від неї відмовилися. 

У 1948 році проф. Дж. Фокша – учасник монографічних досліджень та найближчий спів-
робітник Д. Густі – став директором Музею села, трансформуючи його із соціологічного в 
етнографічний. Це дозволило зберегти його тоді, коли комуністи, щойно отримавши владу, 
вважали соціологію наукою корумпованою і буржуазною. Нове керівництво Музею відно-
вило польові дослідження, які здійснювалися з метою формування колекцій старожитнос-
тей, зібраних у різних регіонах Румунії. 

До Музею було завезено оригінальні та унікальні пам’ятки: дві землянки з повітів Олт 
і Долж (XIX ст.); господарства із сіл Думітри (повіт Алба, XIX ст.), Кимпу луй Няг (повіт Ху-
недоара, XIX ст.), Шурдешти (Мараморощина, XVIІI ст.), Юріловка (повіт Тулча, 1898 р.), 
Остров (повіт Констанца, XIX ст.), Куртени (повіт Васлуй, 1844 р.), Зеподени (повіт Васлуй, 
XVII ст.), Стража (повіт Сучава, XVIII ст.), Банку (повіт Харгіта, 1862 р.); Бєрбєшти (Мара-
морощина, 1775 р.), Кєрєлуш (повіт Арад, XVIII ст.); церкви із сіл Репчунь (повіт Нямц, 1773 р.), 
Войтінел (повіт Сучава, XVIII ст.). Завдяки перевезенню цих пам’яток Музей села став не 
лише відомою інституцією в Бухаресті, але й перетворився на музей-взірець на національ-
ному та міжнародному рівнях. 

Починаючи із 60-х років ХХ ст., у Румунії було засновано цілу мережу музеїв просто 
неба. Їх діяльність відповідала європейським прагненням врятувати спадщину традиційної 
архітектури. Хоча перевагу тоді (як і нині) надавали консервації пам’яток «на місці», щоб не 
порушити природного середовища, з якого вони походять, утім, згідно із законодавством, 
а також через складність такого виду консервації, було вирішено, що основним способом їх 
порятунку є перевезення до музеїв просто неба. Цей шлях став ефективним для збереження 
цінних зразків народної архітектури, а також зумовив створення потужної мережі таких 
музеїв. Їх на сьогодні в Румунії дев’ятнадцять. 

Ще раз варто наголосити, що Національний музей села імені Дімітрія Густі в Бухаресті 
є не просто музеєм під відкритим небом. Його оригінальність полягає в тому, що він у своїй 
структурі здійснив творчий задум піонерів румунського етнологічного музеєзнавства. Су-
купність оригінальних пам’яток дозволяє реконструювати румунське традиційне життя і 
водночас ілюструє певну концепцію збереження архітектурної спадщини. 

Нині Музей розширився з двадцяти дев’яти господарств, які існували станом на 
1936 рік, до трьохсот сорока восьми. Також зазначимо, що в депозитаріях, збудованих згід-
но з нормами сучасного музеєзнавства, сьогодні зберігається 53 450 пам’яток традиційної 
матеріальної культури. Музей став визнаним в Румунії та за її межами центром досліджен-
ня традиційного життя. Тут діти із задоволенням вивчають «живу» історію, а народні май-
стри щороку збираються, щоби демонструвати свою творчість. У Національному музеї села 
зберігаються цінні архітектурні, технічні та художні пам’ятки, водночас він може слугувати 
моделлю, взірцем для інших музеїв такого типу, що робить цей заклад одним з найзначні-
ших європейських музеїв. 

У 2011 році Національному музею села виповнюється 75 років від дня заснування. Сучас-
ні проекти, які реалізуються в ньому, спонукають установу до всебічного співробітництва з 
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музеями всього світу. Музей є членом Товариства музеїв під відкритим небом Європи, Між-
народної ради музеїв (ICОM – International Council of Museums) та Міжнародної ради по збе-
реженню пам’яток та історичних місць (ICОMOS – International Council on Monuments and 
Sites). З 2010 року виконується проект розвитку Музею, у рамках якого установа отримала 
ще 3,5 га території, де буде зведено нові пам’ятки, врятовані «в полі», а також реалізовано 
ідею про «живий музей». Тут діятимуть церква й навчальний заклад на зразок «школи Спіру 
Харета», де читатимуть лекції про село, його історію, етнологію; діти матимуть можливість 
ознайомитися з традиційними іграми, бути ближчими до природи та розвиватися гармо-
нійно. Планується проведення «вечорів казки», що будуть організовані в хаті, перевезеній з 
Мараморощини. Вони мають передати слухачам атмосферу родинного затишку.

Архітектурні пам’ятки, які зберігаються в Музеї, засвідчують, що архітектура є одним 
з найбільш комплексних різновидів народної творчості, демонструють вправність та есте-
тичні смаки румунських зодчих. До того ж вони зроблені з природної сировини: дерева, гли-
ни, каменю, очерету, соломи та ін. Тривале їх використання сприяло збагаченню знань про 
властивості цих матеріалів, вдосконаленню техніки, винайдення найрізноманітніших форм 
їх використання. Розташування Румунії біля кордонів трьох великих імперій – (римської, 
візантійської та османської), на перехресті європейських шляхів сприяло виробленню спе-
цифічних рис культури. Усі ці впливи, на тлі сильної автохтонної традиції, стали причиною 
створення традиційної цивілізації, у якій гармонійно поєднуються елементи європейського 
Заходу та Сходу, на межі яких міститься Румунія. Результатом цього стало формування са-
мобутньої традиційної цивілізації, яка створила оригінальну міжкультурну, міжетнічну та 
міжконфесійну модель. 

Серед дерев’яних церков з півночі Трансильванії, найбільш виразні мають форму вежі 
з арковою галереєю та хрестом, що нагадує наконечник стріли. Ці церкви були «мобільни-
ми», їх можна було перемістити з одного місця на інше, продати або пожертвувати, коли в 
селі споруджували більшу церкву. У 1936 році до Музею було перевезено дерев’яну церкву 
з Мараморощини, розміщено її над сектором «Трансильванія». Дерев’яна церква з Молдо-
ви, що ввійшла до музейних фондів після спорудження великої дамби в Біказі, височіє над 
північною частиною Музею. Репчунська церква, завдяки трилистій формі плану, нагадує 
кам’яну споруду. Маленька церква з Турі-Клуж має давню історію. 

Ще під час заснування Музею перевезли дерев’яну церкву із с. Лєуді, яка датується 1718 
роком. Вона привертає увагу своїм вибагливим силуетом зі стрімким дахом, квадратною в 
плані баштою, увінчаною пірамідальним шоломом заввишки 35 м, своєю арковою галереєю. 
У плані це прямокутна споруда з п’ятикутною апсидою зі сходу. При вході із заходу – аркова 
галерея з колонами та перилами. Інтер’єр демонструє сміливе розпланування з дотриманням 
пропорцій. Церква тридільна: бабинець з плоскою стелею, нава з напівциліндричним скле-
пінням, вівтар. Іконостас перед вівтарем перенесено з більш давньої церкви. Настінні роз-
писи інтер’єру виконали талановиті народні майстри, використавши багату кольорову гаму: 
червоний, синьо-кобальтовий, жовто-хромовий, білий, чорний, коричневий кольори. 

На вулицях Музею села, на перехрестях, біля криниць, на цвинтарях бачимо багато релі-
гійних знаків *, які зазвичай ставили на місці драматичних подій на згадку про зниклих людей. 
Ці знаки за формою та матеріалом мають регіональні відмінності. Так, «Трійцю» із с. Фєцєни-
Горану (повіт Вилча) виготовлено з дерева в середині ХІХ ст. Це «Трійця» храмового типу; її 
розміщено під дашком, який підтримують чотири дерев’яні стовпи. Центральний стовп ви-

* На теренах України їм відповідають придорожні хрести, каплиці, «фігури» [прим. редактора].
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готовлено зі стовбура дуба з трьома горизонтальними гілками, на яких вивішено дерев’яні 
хрестики. Усю поверхню розписано релігійними сценками. Загалом ця «Трійця» нагадує іко-
ностас. На центральному стовпі розташовано поминальник, написаний кириличними та ла-
тинськими літерами. У ньому згадуються, можливо, імена членів сім’ї того, хто спорудив цей 
знак. «Трійця» із с. Решінари (повіт Сібіу) є цегляною квадратною в плані спорудою, що скла-
дається з високого п’єдесталу з масивними стовпами по кутах та гостроверхого чотирисхило-
го даху, покритого черепицею та увінчаного хрестом. Цей знак поштукатурено, побілено та 
декоровано геометричними мотивами, а під стріхою прикрашено фризом з медальйонами. 

В іншому секторі Музею представлено традиційну архітектуру колишніх постоялих дво-
рів – «ханів». Одну з пам’яток такого типу другої половини ХІХ ст., розміщену в центральній 
частині Музею, було перевезено з м. Веленій-де-Мунте (повіт Прахова). Вона має два по-
верхи й підвал. Це був заїзд з корчмою. Поряд облаштовано місце для підковування коней 
та казан для варіння цуйки. Перший поверх збудовано з річкового каменю, другий – із це-
гли та дубової сировини. Дах чотирисхилий, покритий ялинковою дранкою. Уздовж фасаду 
збудовано широку галерею зі стовпами та перилами з дощок. Нині тут міститься ресторан. 

Спосіб планування двору, який складається з будинку та різних прибудов, є досконалою 
інтегрованою складовою соціальної та просторової системи румунського села. Садиба була 
місцем постійного проживання сім’ї. За способом упорядкування вона розкриває специфіч-
ні особливості та характер архітектури у зв’язку із соціо-природним середовищем. Зовніш-
ній вигляд садиб Національного музею села відображає соціально- економічний рівень їх 
власників. До двору заходять через ворота, що символізують місце переходу із суспільного 
простору до сімейного. У деяких зонах Румунії (Мараморощина, Горж, Нямц та ін.) пластич-
но оформлено стовпи та верхній брус воріт. Ворота демонструють зразки вищого ґатунку 
в румунській народній архітектурі. Їх декор має давнє походження, апотропеїчні функції, 
зміст яких із часом було втрачено.

Найдавніші селянські будівлі, які збереглися до наших днів, датовано XVII ст. У Націо-
нальному музеї села можна побачити унікальні типи хат XVIIІ – середини ХІХ ст., які вже 
зникли в селах, звідки їх привезли. У дерев’яній народній архітектурі кожна деталь виконує 
певну конструктивну функцію. Композиційне та декоративне вирішення давніх споруд є 
єдиним цілим і має логіку, акумульовану багатьма поколіннями народних майстрів. Оздоб-
лення можемо бачити на фасадах, фронтонах, обрамленнях дверей і вікон, стовпчиках га-
лерей. Використані орнаменти переважно є геометричними, рідше трапляються квіткові, 
зооморфні та антропоморфні мотиви. 

Принадами Національного музею села є дві напівземлянки – «бордеї» (найдавніший 
тип житла), – що вже зникли на півдні Олтенії. Їх було перевезено із сіл Кастранова та Дре-
гічени (повіт Долж), де до 1900 року існувало багато подібних будівель. Поява такого різно-
виду житла, відомого також у багатьох інших європейських ареалах, була зумовлена бід-
ністю або відсутністю деревини (нагадаємо, що Румунія багата на деревину). Дослідження 
кількості використаної деревини для облицювання стін та будівництва даху доводить, що 
для спорудження напівземлянки потрібно у 2,5 рази більше деревини, ніж для будівництва 
звичайної хати ідентичних розмірів. Специфіка клімату з високою температурою влітку та 
сильними вітрами взимку, а також історичні передумови, які змушували людей ховатися від 
нападників, стали справжніми причинами виникнення цього типу житла в Румунії.

З північної частини Молдови, з Буковини, з якими пов’язано багато історичних подій, 
було перевезено до Музею три господарства. Хата із с. Стража (повіт Сучава), якій уже понад 
двісті років, походить з великого поселення, де садиби розташовані вздовж річки Сучава та 
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на заплавній терасі. Хату споруджено за давньою технологією «у зруб» з круглих колод, по-
критих тонким шаром ґрунту та глини таким чином, що проглядає фактура дерева. В інтер’єрі 
особливу увагу привертає велика піч, на якій сплять, та прості меблі з грубих дощок. Різьбле-
ний стіл, розміщений на покуті, декоровано геометричними мотивами. Біля нього – масивні 
дерев’яні лави. Особливого колориту в інтер’єрі надають дерев’яні ікони, тарілки, розписані 
білим, зеленим і коричневим кольорами, вовняні килими з геометричним орнаментом. 

З Васлуйського повіту було перевезено до Національного музею села три споруди: одно-
камерну дерев’яну хату з чотирисхилим дахом, покритим очеретом (це пам’ятка  із с. Зепо-
день), багатокамерну хату та винний льох. 

Із зони Румунії, що має назву Країна Вранча, до Національного музею села перевезли 
три садиби. Перша – із с. Нережу (повіт Вранча) – складається з однокамерної хати та комо-
ри. Типову хату з галереєю над підвалом споруджено з колод. Комора – це маленька будівля 
з ґанком на стовпчиках та огорожею збоку вхідних дверей. Покрівлю зроблено з дрібної 
дранки, прибитої тисовими цвяхами. Хата, споруджена в першій половині ХІХ ст., належить 
до архаїчного типу житла з вузькими сіньми, через які входять до кімнати. Чільний фасад 
хати акцентовано широкою галереєю зі стовпчиками та різьбленими поруччями. Споруду 
розміщено на кам’яному фундаменті, зрубні стіни з ялинових колод зафіксовано по кутах 
вирізаними відповідним способом врубками «в замок». Стіни зсередини та ззовні обмаще-
но глиною. Для опалення цього різновиду житла було застосовано архаїчну систему – про-
сту ватру, до якої згодом додали кам’яну піч та димар з кілків, обмащених глиною. Інтер’єр 
цієї музейної пам’ятки дуже скромний – ліжко та лави. Родзинкою є спосіб прикрашання 
ліжка в три ряди: два крайні – вовняними вишитими килимами, середній – вишитими руш-
никами, поверх яких покладено хустинки та серветки. 

Трансильванія найкраще представлена в Музії пам’ятками, що мають неоціненне зна-
чення. Тут розміщено надзвичайно цікаві господарські будови, призначені для занять рос-
линництвом та тваринництвом, просторі будинки, пов’язані з особливим статусом, який 
надала Марія Терезія прикордонним зонам, скромні хати кріпаків, притаманні Трансиль-
ванському плоскогір’ю, господарства «немешів» з Мараморощини з монументальними во-
ротами та ін. Особливими елементами інтер’єру помешкань цієї зони є: жердка, на якій 
вивішують рушники й килими; розписані меблі, вогнище з «каглою» для димовідводу, деко-
ративна кераміка та ікони на склі. 

У Музеї представлена ще одна історична зона – Мараморощина, що славиться витвора-
ми народного мистецтва. Так, із с. Ієуд в 1936 році було перевезено марамароську садибу, 
що складається з хати, гражди та «торговиці» * для сіна. Дерев’яну хату, споруджену в кінці 
ХІХ ст., що має монументальний вигляд, як і вхідні ворота, прикрашено різьбою, що засвід-
чує відповідний майновий статус власника. Її збудовано з дерев’яних колод на фундаменті з 
природного каменю. Вона має високий дах, покритий дранкою. Цей різновид помешкання 
складається із сіней, двох просторих житлових кімнат і комори. З трьох боків хату оточено 
«тирнацом» – широкою галереєю з добре профільованими колонами та різьбленою балю-
страдою. У великій кімнаті, що ліворуч від входу, розташовано піч і ліжко, накрите килима-
ми та простирадлами, з багатьма подушками. Над лавами розташовано мисники з посудом, 
ікони на склі та бавовняні рушники. До жердки підвішено горщики й глечики. Друга кім-
ната, що використовується як кухня, має відповідне начиння. Садиба також містить сарай і 
торговицю з рухомим дахом, під яким зберігають сіно. 

* Український аналог – оборіг [прим. редактора].
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Країну Моців, що розташована а центральній частині Західних Карпат в долині річки Арі-
єш, представлено в Національному музеї села двома садибами. Зазначимо, що мешканці цієї 
зони займаються сіль ським господарством на терасах, розміщених на висоті 1200–1300 м. Тут 
широко розвинені вівчарство та лісові промисли. До Музею із с. Лезешти (повіт Алба) переве-
зено типову садибу, що належала бондарю. Вона складається з хати, датованої кінцем XVIII ст., 
комори та літньої кухні. Високий цоколь збудовано з кар’єрного й річкового каменю на розчині 
цементу, ґрунту й піску, перший поверх – з ялинових колод, які скріплено врубкою, що має на-
зву «ластів’ячий хвіст». Чотирисхилий дах покрито дранкою. У цокольній частині розміщено 
дві кімнати, одна з яких належала бондарю, а іншу використовували як кухню. На першому 
поверсі житлова кімната та комора з окремими дверима, які виходять в аркову, на різьблених 
стовпчиках, галерею, що тягнеться вздовж фасаду. На верхній поверх можна дістатися сходами. 

Мандруючи півднем Трансильванії, спостерігаємо дві етнографічні зони, які виклика-
ють неабиякий інтерес: Сібіу та Країна Олту. Великі поселення тут мають кущовий тип пла-
нування. Хату зі стінами з ялинових колод, перевезену до Музею в 1936 році із с. Тілішка, 
було споруджено 1847 року на кам’яному фундаменті. Двосхилий дах покрито дранкою зав-
довжки 1 м. У підмурку розташовано погріб, а на першому поверсі – три приміщення та ма-
ленький балкон зі стовпчиками й перилами, влаштований завдяки збільшенню звису даху. 
У наскрізних сінях без стелі міститься піч для випікання хліба, що займає половину площі. 
Житлову кімнату опалювали за рахунок печі, оздобленої зеленими плитками неполив’яної 
кераміки. У кімнаті для гостей – високе ліжко, прикрашене килимами, подушками, ткани-
ми «доріжками», ці речі підкреслювали чесноти господині, яка їх виготовила. 

Місцевість, з якої перевезено господарство Дрегуш-Фегераш, входить до складу Олту, роз-
ташованого у Фегераській низовині в середній течії річки Олт біля підніжжя Фегераських гір. 
Села тут мають кущовий тип планування. Дерев’яну архітектуру поступово замінила цегляна, 
а солом’яні покрівлі – черепиця. Господарство із цієї зони, перевезене до Музею, складається з 
хати, сараю та маленьких воріт. Хата кінця ХІХ ст. має високий кам’яний фундамент над погре-
бом. Її стіни зроблено з обтесаних та обмащених ялинових колод. Двосхилий дах з фронтоном, 
що виходить на вулицю, покритий черепицею. Хата має сіни з піччю, житлове приміщення та 
комору для продуктів і для одягу. В інтер’єрі привертають увагу ватра з комином, облицьованим 
полив’яною плиткою; меблі (ліжко, лави, скрині з посагом, розписані квітковими мотивами). 
Особливістю інтер’єру є ікони, виготовлені у відомих центрах Країни Олту, вивішені між вікна-
ми, «кіндеї», довгі рушники, прикрашені геометричними мотивами на червоному тлі, кераміч-
ний посуд. У сараї, збудованому з ялинових колод та покритому соломою, відведено місце для 
зберігання зернових. Також тут є стайня для худоби та місце для зберігання знарядь праці. 

Добруджа – регіон, розташований між Дунаєм та Чорним морем, з відмінною геологіч-
ною структурою та непростою історією, де крім румунів, мешкають іноетнічні групи. Ру-
мунські села скупчені переважно вздовж Дунаю. Липовани осіли в дельті Дунаю та на березі 
озера Разельм, українці, турки й татари – у центральній частині. Кожний етнос вніс у роз-
виток культури цього краю притаманні йому традиції. Унаслідок акультурації, що тривала 
протягом століть, виник цікавий синтез, у результаті якого різні етноси зберегли свою куль-
турну ідентичність і розмовну мову. Добруджа представлена в Національному музеї села 
румунською садибою, трьома вітряками та липованською садибою. 

Садиба із с. Остров (повіт Констанца) типова для румунських поселень кінця ХІХ ст. Хата, 
споруджена з грабових кілків та дубових підпор, змащених глиною, має чотирисхилий дах під 
черепицею. Вона складається з двох житлових кімнат і наскрізних сіней між ними, з двома ди-
марями та горнами, що об’єднують дві ватри. На фасаді збудовано низьку галерею зі стовпчика-
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ми та гарно модельованими поруччями. Великі вікна обладнано залізними ґратами. В інтер’єрі 
привертають увагу широке саманне ліжко заввишки 25 см, обмащене глиною та застелене 
вовняними різнокольоровими покривалами й простирадлами. Довгі ткані рушники з шовку-
сирцю з червоно-чорними геометричними, квітковими та антропорфними мотивами, «сініа», 
низький стіл, виготовлений на токарному верстаті, та численний мідний посуд – усе нагадує 
про житло, характерне для Південно-Східної Європи. На подвір’ї міститься піч для випікання 
хліба, сарай та клуня для зберігання зернових, розташовані під спільним дахом. 

Господарство із с. Юріловка (повіт Тулча) відображає характерні риси побуту липо-
ванського населення, що потрапило сюди в XVII ст. з Волги через релігійні переслідування. 
Садиба складається з хати, датованої 1898 роком, та господарських прибудов на подвір’ї, 
що обнесене кам’яним муром. Перед хатою під дахом сараю, що використовується як літ-
ня кухня, влаштовано велику піч із плитою. За хатою споруджено цегляну «курну лазню», 
лазню з паром. Хата має приміщення для гостей, двоє сіней, житлову кімнату та кухню. На 
фасаді збудовано низьку галерею з дерев’яними стовпчиками. Будинок і прибудови (підвал, 
сарай, хлів, коптильня) споруджено з необпаленої цегли під одним двосхилим дахом, по-
критим очеретом. Столярні вироби є прикрасою екстер’єру: різьблені фризи й фронтони, 
фасції карнизів, пофарбовані в синій колір, віконниці та двері, розписані яскравими кольо-
рами, репрезентують специфіку липованської архітектури. Печі прикрашено кольоровою 
мозаїкою. Велика піч на кухні, на якій сплять, трапляється на обширних територіях аж до 
Волги. В інтер’єрі привертає увагу «куток з іконами», розташований у кімнаті для гостей над 
лавами. Стіни прикрашено картинами, виконаними на картоні або на склі.

У Національному музеї села представлена також різноманітна сільськогосподарська 
техніка, що приводилася в дію за допомогою води або вітру й використовувалася для пере-
мелювання зерна (млини, вітряки), виготовлення тканин (сукновальні). Цікавим експона-
том є давній пристрій для подрібнення золотоносного каміння. 

З господарських споруд у Музеї представлено вівчарню та дві кошари. Кошара із с. Шу-
гаг (повіт Алба) є архаїчною спорудою круглої форми, що має кам’яну кладку, конічний дах, 
покритий дранкою. 

Національний музей села має архів, у якому зберігаються документи, фотографії, не-
гативи, слайди, CD-диски, що мають неоціненне значення. Бібліотека Музею нараховує 
21 000 томів та фахових журналів. База даних установи сформована з дослідницьких ан-
кет (серед яких є й ті, що зібрані під час монографічних досліджень), карток експонатів, 
фотографій, негативів тощо. Депозитарії музейних експонатів укомплектовано відповідно 
до сучасних вимог музеєзнавства, що полегшує доступ до етнографічної спадщини. Націо-
нальний музей села є важливим центром консервації та реставрації культурної спадщини. 
У реставраційних лабораторіях з живопису, кераміки, текстилю, металу працюють фахівці, 
які можуть виконати роботу надзвичайної складності.

Музей відомий своїми заходами, що організовуються для всіх категорій відвідувачів: 
ярмарки народних майстрів, літні табори для дітей, демонстрації традиційних обрядів, му-
зичні спектаклі та народні танці. Серед дитячих програм назвемо такі: «Відродження давніх 
народних ремесел», «Від народного до професійного мистецтва», «Відродимо сільські грома-
ди», «Творчі табори». Заслугою Національного музею села є всебічна підтримка народних 
майстрів з метою збереження відомих центрів народної творчості. 

Можна стверджувати, що в структурі культурних закладів Румунії Національний музей 
села імені Дімітрія Густі постає як динамічна та новітня установа, яка нині посідає першість 
у країні за кількістю відвідувачів.
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НАРЧІСА ШТЮКЕ

ПРИЛУЧЕННЯ НОВОНАРОДЖЕНОГО ДО САКРАЛЬНОГО

Naşterea este un moment decisiv atât pentru existenţa copilului, pentru familie şi chiar pentru 
întreaga comunitate. Nou-născutul era considerat impur şi periculos, dar, în acelaşi timp, vulnerabil. Rolul 
moaşei este de o extrem de mare importanţă, fiind o persoană iniţiată şi un mediator care performează 
protecţia şi integrarea gesturilor şi a actelor şi care are capacitatea (mai ales în ultima perioadă) de a 
influenţa nou-născutul şi de a interpreta semnele naşterii (ziua, starea vremii, semnele corporale, plânsul 
copilului).

The birth is a decisive moment both for the child’s existence, for his family and even for the whole community. The 
new-born was considered impure and dangerous, but vulnerable at the same time. The midwife’s role is of paramount 
importance, as initiated person and mediator, who performs the protection and integration gestures and acts and who 
has the ability (especially in the latest period) of influencing the new-born and interpreting his birth signs (the day, the 
weather, bodily marks, the cry).

Залежність людини від сфери сакрального проявляє себе в низці дійств та обрядів, зо-
крема, при народженні нового члена спільноти. Вони покликані відновити суспільну рів-
новагу й одночасно діють у напряму інтеграції індивіда в соціум. Його становище визна-
чається самим перебуванням на межі між станом до існування та власне існуванням (яке в 
деяких священих текстах називають «білим світом»). Цей невизначений стан характерний 
для будь-якого новопосвяченого, який тільки народився й надалі переходить від одного віку 
до іншого, від одного стану до іншого чи з одного світу в інший.

На думку Віктора Тернера, новонароджений протиставляє суспільній структурі (поряд-
ку) антиструктуру, яка проявляється на багатьох рівнях 1. Упорядкувавши в бінарні опозиції 
первинні властивості, зокрема ті, що стосуються стану рівноваги, В. Тернер отримує загаль-
ний профіль непосвяченого, з ознак якого відзначимо такі: перехід/стан рівноваги; ціле/
часткове; однорідність/різноманітність; комунітас (communitas)/структура; відсутність 
статусу/статус; нагота, недиференці йований одяг/диференційований одяг; невпевненість/
впевненість; священне/мирське. Варто прокоментувати деякі терміни, як, наприклад, «ко-
мунітас», під яким розуміється «антиструктура», що вказує на схильність «новоприбульця» 
наслідувати взірець, відповідати суспільним вимогам, поступово відмовитися через риту-
альні та суспільні дії від свого непевного статусу, який нагадує двозначність сакрального, 
котре породжує хаос 2. Крім того, інші ознаки, вкладені В. Тернером у поняття лімінального 
стану, також вписуються у сферу сакрального, для якої характерні однорідність (нерозрізне-
ність, сукупність добра, сприятливого та зла, несприятливого), відсутність чітко визначено-
го статусу (індивідуального, суспільного та релігійного), священне, «насиченість» містич-
ними цінностями та односторонні взаємостосунки з домінуючими сакральними силами, 
без наміру їх самостійного пізнання, та, нарешті, невпевненість, яка формує ідею фізичної 
та магічної вразливості, цілковитої залежності від мікрокосму родини та посвячених (пови-
тухи, священика). 
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До інституалізації комунітас можна віднести й саму церемонію хрещення, яка має на 
меті перетворити новонародженого на християнина. Із залученням до церкви, миропома-
занням та причастям немовля отримує ідентичність, позначену символічним вбранням 
(лляне полотно або крижмо), обрізанням нігтів (символічне відсторонення від «залишків» 
належності до стану непосвяченого) та отриманням імені (комплексна індивідуалізація пе-
ред божеством і водночас перед громадою) 3. «Як універсальна релігія, християнство було 
зобов’язане довести до спільного знаменника всі “регіональні”, релігійні та культурні тер-
міни, відомі людству. Таку грандіозну уніфікацію можна було здійснити, лише вклавши у 
християнські терміни всі форми, фігури та цінності, яким треба було знайти відповідни-
ки» 4. Вважаємо більш ніж переконливою таку оцінку, що її дав Мірче Еліаде універсальності 
обрядів ініціації, яка у свою чергу базується на універсальному розумінні статусу «неофіта».

Традиційне суспільство інакше використовує відносини із сакральним і відповідно 
становище новонародженого. Ряд вірувань, які майже завжди передаються через обряди, 
магічні та магічно-ритуальні дії, відіграють не так божественну або провісницьку роль, як 
таку, що відображає прагнення людини до прихильності сакрального. Механізми розумової 
діяльності формують низку категорій та понять, що зумовлюють функціонування суспіль-
них правил.

Ми хотіли б навести приклади вірувань, які генерують певну традиційну поведінку, 
що збереглася до сьогодні. Зокрема, час (у широкому розумінні) та обставини народжен-
ня інтерпретуються згідно із законами магічного мислення: «дитина, яку мати народжує 
легко, житиме в добробуті»; «якщо пологи були легкими, дитина буде розумною»; «дитині, 
народженій у понеділок, щаститиме, і вона проживе довго»; «дітям, народженим у неділю, 
щаститиме, а народженим у п’ятницю – ні»; «дитина, що народилася в середу, проживе ро-
ків тридцять і буде бідною»; «дітям, народженим після опівночі, щаститиме більше»; «ро-
зумними є діти, що народжуються вранці, особливо на свята»; «діти, народжені в суботу, 
помиратимуть рано» 5.

У наведених прикладах явно простежується прин цип подібності: те, що легко створю-
ється, породжує рівний шлях, те, що відбувається на початку певного часового інтервалу 
(день, тиждень), також вказує на шлях без ускладнень. Інакше кажучи: хто легко народжу-
ється, той житиме легко, хто народжується на свято – матиме в житті тільки свята. 

Цікавим є поєднання рудиментів архаїчного мислення з елементами християнського 
світосприйняття. Так, вірили, що наслідком порушення заборони на статеві стосунки в пісні 
дні – п’ятницю або середу, – так само як у переддень християнських свят, буде народження 
дітей з фізичними вадами (наприклад, «дитина, зачата перед святом, буде горбатою»). При-
родно, що відповідно до цих вірувань з’являлися магічні дії, спрямовані на відшкодування 
та виправлення прогнозованого негативу, а отже, зростала кількість магічних ритуалів, по-
кликаних вплинути на долю дитини. 

Знаки на тілі немовляти викликали тривогу, тому їх намагалися пояснити, до того ж з 
користю для себе, або нейтралізувати. Так, знаки, поява яких пояснювалася незначними 
порушеннями приписів/заборон щодо поведінки під час вагітності жінки, могли сприйма-
тися як позитивні: «плями на очах у новонародженої дитини вказують на те, що її мати під 
час вагітності носила під одягом червону бавовну»; «дитина, народжена зі знаком на облич-
чі, буде чарівником» 6. Вірили, що послабити або навіть знищити знаки можна було через 
очищення породіллі (зокрема церковне, у тому числі через відпущення гріхів), здійснене у 
сприятливий для «білої» магії час. Хоча нерідко свідчення про порушення заборон жінкою 
залишаються і викликають осуд у членів громади. 
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Нарешті, ці «поведінкові» знаки є майже повсюдними, вони іноді впливають на стосун-
ки індивіда з іншими людьми, звісно, містячи в собі прихований докір, адресований тим, 
хто зміг би ці знаки врівноважити. Більшість із них також ґрунтуються на принципі подіб-
ності, тому вдамося до їх переліку: «дитина, яка багато кричить змалку, у дорослому віці 
стане базікалом, сварливою та спритною людиною»; «дитина, яка постійно стискає руки в 
кулак, коли виросте, буде жадібною; а якщо тримає долоні відкритими – буде щедрою»; «ди-
тина, яка спить горілиць, кладучи руки на голову, буде щасливою та житиме в добро буті» 7. 
Звісно, трапляються формулювання, які важко розшифрувати, тому вони підпадають під 
випадкові семантичні асоціації (не виключено, що вони залежать від способу збору та кла-
сифікації матеріалів, на які ми посилаємося, а отже, є результатом індивідуальних інтер-
претацій). До таких належать «знаки», які за всіма характеристиками можна включити до 
низки поведінкових курйозів або фізіологічних відхилень; можливо, тому вони зводяться 
в ранг ознак особливої долі: «діти з вертикально розсіченим лобом – розумні»; «якщо в ди-
тини спочатку з’являються зуби на нижній щелепі, вона житиме довго, а якщо спершу зуби 
прорізалися на верхній щелепі, дитина рано помре»; «якщо дитина спить на животі, то це 
віщує смерть»; «якщо в день свого народження дитина плаче, це добрий знак»; «розпатлані 
та ласі до їжі діти віщують бідність»; «якщо дитина дивиться прямо на сонце, вона буде за-
надто люблячою», «дитина з низько розташованими вухами буде визначною людиною» 8.

Підсумовуючи, слід підкреслити той особливий інтерес, який виявляло суспільство, 
спостерігаючи окрему долю, а також винахідливість, з якою воно вигадувало форми інтер-
претації та засоби впливу на знаки, закодовані у фізіології та поведінці новонародженого. 
Усе це складало «паралельний коментар» вразливого та непевного лімінального стану ново-
народженої дитини, для якого традиційна практика не завжди знаходила протидію. Сто-
совно того, що вважалося небезпечним або лише несприятливим, як і того, що може бути 
стимульоване до найвищих ступенів розвитку, виникали численні обряди, породжені тим 
самим магічним мисленням. Легко розрізнити певні віщунські, божественні та магічно-про-
філактичні практики, притаманні розсудливій поведінці людини, але водночас пов’язані зі 
сферою сакрального.

З метою вплинути на приховані сили запроваджувалися певні приписи/заборони, а 
також специфічні дії, спрямовані або на корегування безпосередньо індивіда (зокрема, зо-
внішності, стосунків із членами громади, моральних якостей), або на відвернення прихова-
них за знаками віщувань Долі (останні, за прогнозами, зазвичай були негативними). Такі 
дії виконувались як у момент прийняття пологів повитухою  (посередницею та посвяченою 
у стосунки людське/сакральне, представницею роду і громади), так і впродовж усього пост-
лімінального періоду до завершення ритуалу хрещення. Додаткові заборони/приписи для 
рідних і хрещених батьків формувалися в неписані «правила поведінки». 

Обрядова практика була дуже мінливою, її можна вважати ритуальною інтерпретаці-
єю, що базується на «індивідуальному розумінні» міфічно-символічної та ритуально-цере-
моніальної дійсності 9. Якщо загальні практики включалися в специфічну поведінку, при-
таманну обрядам переходу і мали на меті захист як новонародженого, так і громади, яка на 
даний момент втратила рівновагу, то в інших чітко проглядається проголошена французь-
ким філософом Роже Кайуа ідея контролю та впливу на сакральне у власних інтересах. 

У межах цих обрядів та ритуальних дій можна виділити кілька найважливіших скла-
дових: одні забезпечують захист новонародженого від лиха як такого (а саме: від нечистих 
помислів, хвороб та пристріту), інші спрямовані на полегшення умов його розвитку (сон, 
хода, мовлення, відлучення від грудного вигодовування), а згодом і на забезпечення добро-
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буту дитини, її високого соціального статусу, врівноважених стосунків з іншими людьми і, 
зрештою, гарної зовнішності та моральної поведінки. 

Найкращою нагодою для впливу на майбутнє та моделювання життя новонародженого 
було і залишається хрещення – момент, присвячений вищезгаданим священним цілям. На хре-
щенні були присутні особи, які відігравали найважливішу роль у посвяті дитини та її захисті: 
хрещені батьки, повитуха і рідні батьки. Для цієї події було сформульовано декілька приписів, 
породжених вірою в могутню силу даного акту та його здатність впливати на головних учасни-
ків дійства: «зі свічки, яку використовували при хрещенні, необхідно залишити частину, щоб 
показати її дитині, коли та захворіє, і вона одужає; решту свічки потрібно залишити в церкві»; 
«при хрещенні існує звичай тримати свічки обгорнувши їх кінець крижмом (разом з василька-
ми, гвоздиками тощо). Нікому не дозволялося взяти бодай одну квітку, оскільки вважалося, що 
цим забирають сон у дитини»; «коли дитину несуть хрестити, кладуть їй у пелюшки, на рівні 
грудей, хліб та сіль, вірячи, що коли вона виросте, то хліба та солі в неї буде вдосталь»; «збережи 
хоча б пляшку води з хрещення, щоб мати чим вилікувати дитину, коли, не дай Боже, у неї все-
литься біс»; «під час хрещення дарують повитусі ківш борошна, у який встромляють васильки, 
щоб дитина рано почала тримати голівку»; «коли дитину несуть на хрещення, то беруть із со-
бою кошик із продуктами для того, щоб вона жила в достатку»; «посудина, у якій купали дитину 
під час хрещення, перевертають догори дном, і всі танцюють з пляшкою випивки в руці навколо 
дерева, під яким вилили воду, щоб новонароджений був веселим і грайливим, а повитуха тан-
цює на кориті для того, щоб дитині щастило з кіньми»; «коли хрещений батько тримає дитину 
на хрестинах і та плаче, він не повинен її втихомирювати, бо втихомирить її щастя»; «якщо під 
час хрещення свічка стікає, то дитина плакатиме все своє життя»; «коли діти випорожнюються 
під час здійснення таїнства святого хрещення, то ставши дорослими, вони будуть безпринцип-
ними, вестимуть аморальний спосіб життя і матимуть байстрюків»; «коли дитину приносять 
додому після хрещення, то перед тим, як немовлятко забирає матір, його кладуть на коров’ячий 
гній у стайні. Це робиться для того, щоб дитині щастило з худобою» 10.

Ще одним способом позитивного впливу на новонародженого було щоденне купання, 
яке слід здійснювати у визначений час, коли нечиста сила не могла зашкодити немовляті. Це 
робилося за допомогою «непочатої» води, яку потім виливали в певних місцях, спеціального 
посуду та інших символічних атрибутів. Таким чином, дійство, пов’язане з обов’язковою гігі-
єною, набувало провісницького та магічно-профілактичного значення, яке підсилювало ді-
євість обряду першої купелі, здійсненого повитухою, чи обрядів, проведених після хрещення: 
«у купіль новонародженого кладуть цикорій (щоб дитина рано почала ходити), коноплі (щоб 
росла, як коноплі) свинячий смалець (щоб розтовстіла, як порося)»; «кладуть ячмінь, куку-
рудзу та квіти, щоб дитина мала успіх у вирощуванні зернових культур та була приємною, як 
квіти»; «у купіль маленької дитини кладуть сіль, щоб дитина не ошпарилася, та розбивають 
у ній яйце, щоб вона росла і була досконалою, як яйце»; «воду, у якій купали немовля після 
народження, потрібно вилити на квіти, щоб ніхто не наступив на неї та не передав дитині 
якусь лиху хворобу»; «воду, у якій купали немовля після народження, слід вилити під дерева 
та квіти, щоб дитина була гарною, як квіти, і здоровою, як дерева»; «у воду, у якій купали ди-
тину, клали васильки, бо вони приносять успіх, і ставили ще й гілочку шипшини, бо ці речі 
є корисними» 11; «дитину, яку принесли додому після хрестин, купають у новій посудині, а у 
воду кладуть струну від скрипки, щоб вона гарно співала»; «у купелі нехрещеної дитини пови-
туха миє свої ноги, щоб дитина рано почала ходити і мала швидку ходу»; «у купіль малечі не 
можна лити воду з глечиків, бо не будуть рости, залишаться як глечики»; «дитину слід купати 
вранці після сходу сонця і ввечері до його заходу, щоб вона не втратила зір» 12.
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Вигодовування грудним молоком також мало важливе значення для розвитку й захис-
ту дитини та її матері і для забезпечення ритмічності народжень. Отже, природним було, 
особливо при перших пологах, існування ряду приписів, з яких одні були обов’язко вими, 
інші – добровільними або ж їх мали дотримуватися у відповідних ситуаціях, ідучи за логі-
кою відчуттів: «не можна було сідати на ліжко жінки з немовлям, бо в неї могло зникнути 
молоко» 13; «якщо дитині дати спочатку кисле молоко, а потім годувати грудьми, то вона не 
хворітиме до старості»; «у першу неділю від народження дитини мати повинна годувати її 
грудьми на порозі, щоб дитина не плакала»; «новонароджену дитину спочатку повинна на-
годувати грудьми її матір, щоб у житті дитина не залежала від іншої людини»; «дитина, яка 
смокче молоко більше з лівої груді, буде впертою»; «не можна годувати немовля грудьми, 
якщо в його матері розплетене волосся, бо в нього з’являться ранки в роті»; «чим раніше 
дитину відлучити від грудей, тим вона буде розумнішою» 14. 

Відзначимо декілька особливостей архаїчного мислення, як, наприклад, прискіпливе 
ставлення до бруду та порядку, до чистого / священного напротивагу нечистому / буден-
ному (неділя в порівнянні з буднем; протиставлення праве – ліве), ритуальна вимога до 
дотримання всіх етапів здорового зростання і навіть швидкого розвитку дитини. Оскільки 
грудне вигодовування ускладнювало життя матері та прив’язувало її до господарства, то 
вишукувалися дієві методи, щоб дитина розвивалася відносно незалежно, зокрема, через 
своєчасне відлучення від грудей. Але і цей ритуал у традиційному суспільстві сприймався 
як такий, що мав символічне значення. У певному сенсі він знаменував завершення пост- 
лімінального періоду та початок незалежного розвитку дитини (її самостійне існування 
поза межами нерозривного досі зв’язку мати – новонароджений): «дітей відлучають від грудей 
у понеділок так: у неділю ввечері за дверима кладуть склянку вина і бублик. У понеділок 
вранці, коли дитина прокинеться, вона повинна самостійно взяти їх, а потім її годували. Це 
робиться для того, щоб дитина відвикла від грудного молока»; «коли жінка відлучає дитину 
від грудей, вона одягає сорочку навпаки, вирізом до спини і промовляє: “Як я відвернула со-
рочку, так нехай відвернеться … (ім’я дитини) від грудей”»; «не віднімай дитину від грудей 
під час посту, бо її життя погано складеться» 15. 

Особливості архаїчного мислення вимагали ретельного зберігання всього, що належа-
ло або входило в контакт із тілом новонародженого: плацента і пуповина, згодом нігті та 
волосся, вода з купелі та пелюшки. Зазвичай трапляються нечіткі формулювання мотивацій 
заборон приписів, порушення яких трактуються як несприятливі, недоречні або погані зна-
ки. Вербально це зводилося до формул: «це недобре…» або «не можна…», без жодних пояс-
нень. Для більшої переконливості та непорушності приписів, вони отримували певні моти-
вації, базуючись на деталях та аналогіях, тобто на тій самій логіці відчуттів, характерній для 
архаїчного мислення: «на місці, де закопують плаценту породіллі, кладуть срібну монету, 
щоб дитині, яка в ній перебувала, щастило з грошима»; «пуповину новонародженої дитини 
перев’язують ниткою, виготовленою з осінніх (матірка), а не літніх (плоскінь) конопель, 
бо інакше вважалося, що дитина не матиме спадкоємців, оскільки літні коноплі не мають 
насіння»; «матір, яка зберігає пуповину та пасмо волосся немовляти, має віддати їх, коли та 
виросте. Дитина має самостійно розірвати їх на шматочки та розкидати навесні в полі, тому 
що така дитина буде дуже розумною і все, що побачить очима, робитиме руками»; «висохлу 
пуповину мати зав’язувала у вузли, обгортала ганчіркою і зберігала, доки дитина не піде до 
школи. Вранці цього дня мати давала їй пуповину, щоб та її розв’язала. Якщо дитині важко 
було розв’язати вузли, це означало, що вона буде поганим учнем. Коли дитині виповнюва-
лося сім років, потрібно було пришити цю пуповину нитками до речі, пов’язаної з майбут-
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ньою професією дитини. Якщо, наприклад, мати хотіла, щоб її донька стала швачкою, то 
дівчинка мала причепити пуповину до швейної машини. Тоді дитина буде майстерною у 
цій справі» 16; «дитині до одного року не можна стригти волосся, щоб у майбутньому їй не 
довелося постраждати від вогню»; «малій дитині не можна обрізати нігті, бо виросте зло-
дієм»; «жінка не повинна бити праником одяг дитини до року, щоб та не стала хуліганом»; 
«не можна сушити речі дитини на вітрі, бо вона стане пройдисвітом» 17.

Перший етап розвитку дитини включав у себе комплекс стосунків, своєрідне продовжен-
ня пренатального і постнатального періодів, упродовж яких мати могла впливати своїми ді-
ями – завжди невипадковими – на процес розвитку немовляти. Підкріплені формулами моти-
вацій, ритуальні або магічно-медичні приписи ставали переконливими, справляючи також і 
максимальний психологічний вплив на матір: «новонародже ній дитині дають випити води з 
відлитого дзвона, щоб вона стала відомим співаком» 18; «боронь Боже, малій дитині дивитися 
в дзеркало, бо не зможе говорити»; «щоб дитина рано почала говорити, їй треба з’їсти тісто 
для пирога» 19; «щоб дитина почала рано говорити, їй треба з’їсти хліб від жебрака»; «якщо 
дитина не починає ходити вчасно, їй прив’язують великий палець правої ноги до великого 
пальця лівої вовняною ниткою червоного кольору, а потім нитку розрізають навпіл сокирою. 
Хтось запитує: “Що ти там робиш?”, а йому відповідають: “Розрізаю страх дитини”»; «За перші 
зуби, що прорізалися в дитини, тато повинен заплатити срібними монетами, а потім подару-
вати ці монети дитині, щоб у неї ніколи не було неприємного запаху з рота»; «якщо дитина 
плаче вночі, треба ввечері покласти її пелюшки на дорогу, щоб худоба, яка вертається з па-
совиська, пройшла по них, і пізніше загорнути в них дитину, щоб та перестала плакати, або 
взяти стеблинки маку і прив’язати їх до пелюшок»; «після того, як жінка народила, потрібно 
зробити хрести з пшеничних висівок, один – посередині кімнати, а другий – біля дверей, і 
кожному, хто зайде, вона має сказати: “Можеш чіпати висівки, а дитини не чіпай!”. Це ро-
биться для того, щоб дитина не плакала»; «вважають, що коли дитина не може заснути вночі, 
потрібно взяти поросячий послід таким чином, щоб свині не помітили, та покласти дитині під 
подушку, і тоді вона спатиме так само добре, як і поросята»; «не можна матері цілувати дитину 
в потилицю, бо вона виросте злою»; «вважають, що не можна цілувати дитині ніжку, а саме 
п’ятку, бо вона, коли виросте, буде неслухняною і топтатиме батьківське слово»; «не можна 
матері цілувати долоню дитині, бо та виросте злочинцем»; «не можна бити дитину ложкою, 
бо в неї виросте живіт»; «не можна кидатися віником або клубком у дитину, бо вона переста-
не рости»; «не можна ставити дитину, якій ще не виповнився рік, перед дзеркалом, бо коли 
виросте, стане розпусником»; «не можна класти дитину до шести тижнів у своє ліжко в себе 
за спиною, бо в дорослому віці, навіть попри велику освіченість та розум, її ніхто не братиме 
до уваги»; «мати не повинна повертатися спиною до дитини, доки не охрестить її, бо в дити-
ни буде неприємний запах з рота»; «новонародженого не кладуть спати обличчям до місяця, 
доки йому не виповниться рік, бо буде слабшати»; «не можна накривати обличчя дитини, бо 
вона, коли виросте, буде сором’язливою» 20.

Дотримання приписів/заборон було покликане забезпечити насамперед злагодженість 
стосунків новонародженого зі світом, родом та сім’єю, а також набуття ним особливих якос-
тей (соціальне становище, визнання іншими людьми, зовнішній вигляд). До того ж бажано 
було, щоб наслідки магічних та ритуально-моделюючих дійств були остаточними і незво-
ротними. Для того, аби забезпечити їх ефективність, намагалися виконувати їх без пропус-
ків або змін, з чітким розумінням значення кожної складової.

Проте збереглися приписи й переконання, які важко витлумачити, а також ті, що втра-
тили своє міфологічне забарвлення. Наприклад, такі давні атрибути обрядової практики, 
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як хліб, сіль, срібло, васильки, залізо тощо, яким здавна приписувалися захисні властивос-
ті, із часом їх втратили, і нині символізують розкіш, красу, здоров’я, успіх. Таким чином, 
відбулася функціональна трансформація – від магічного до провісницького, що вказує на 
ослаблення віри у внутрішню силу обряду та його атрибутів, використання останніх лише 
як допоміжних складових у більш комплексних практиках. Більшість наведених формулю-
вань змальовує принципи симпатичної магії, тому вони часто можуть здаватися наївними, 
випадковими або суперечливими, – такими, що можуть випливати з індивідуальних інтер-
претацій 21, а також з полівалентності знаків та численних культурних опозицій (наприклад, 
вірування стосовно вибору імені). 

Звісно, практики, покликані забезпечити магічний захист людини і медичну профі-
лактику, є найбільш цікавими та театралізованими. Нині поряд із традиційними магічно-
медичними приписами та мотиваціями, що посилюють ефективність перших, з’являються 
оповідання міфологічного типу (меморати), складені нерідко за правилами народних опові-
дей, у яких ведеться розповідь від першої особи: «я поклала в колиску своїм дітям веретено, 
часник, чисту пшеницю. Поклала ці речі, а саме – веретено для того, щоби ним вкололися 
стрігої [стрігой, стріга – від румун. strigă – відьма, бусурканя – персонаж румунської міфоло-
гії. – Ред.], якщо вони наблизяться до немовляти. Часник поклала, щоб його запах відштов-
хнув стрігоїв, коли вони спробують підмінити дитину. Пшеницю поклала, бо на ній шкіра 
Ісуса Христа, а він не дозволить стрігоям наблизитися до дитини»; «прив’язала їй струну від 
скрипки, щоб дитині не змогли наврочити!»; «у вівторок та п’ятницю ввечері обкурюємо 
ладаном ліжечко, щоб злі духи не наближалися до немовляти» 22; «вночі матері накривали 
своїх дітей одягом навиворіт, щоб таким чином захистити їх від злих духів» 23.

Сьогодні деякі родильні обряди виконуються спорадично та переважно без розуміння 
молодими мамами їхнього змісту. Не виключено, що джерелом цього є «магічне підсвідо-
ме», як і те, що форма деяких дуже важливих у минулому ритуалів була спрощена, а часом 
зводилася до застосування амулета, виголошення слова, розміщення дитини в сакральному 
просторі з магічними та енергетичними ознаками. Проте впевнено можна стверджувати, 
що ці речі відбуваються не випадково і не є просто «забобонами», а випливають з невтомної 
та оптимістичної спроби людини зробити сакральне сприятливим, задобрити його, повер-
нути його на свою користь, а, можливо, за певних обставин навіть його контролювати.
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КОНСТАНТИН БЕРБУЛЄСКУ

ТОПОГРАФІЯ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА. НОГА. РУКА

Autorul încearcă să surprindă reprezentările corporale aşa cum sunt ele structurate în două comunităţi 
rurale şi în una urbana. Este o cercetare calitativă care urmăreşte un set de problematici, între care amintim: 
topografia externă a corpului uman; materiile corporale; excreţiile. În plus, lucrarea are ambiţia de a pune 
în contact, pe problematicile amintite mai sus, discursul ţăranesc (a doua jumătate a secolului al XIX-lea) 
tocmai pentru a evidenţia cum interacţionează cele două culturi.

The author is trying to emphasize the representations of the body, as they were collected from two rural 
communities and the urban ones. It is a qualitative research to discuss a set of questions as follows: external 
topography of human body, body matters, secretions. In addition to this, the paper gather together both the peasant 
discourse on this topic in the second half the 19th century in order to point out the interaction of two cultures.

У дослідженні уявлень селянина про людське тіло визначено два напрями: сфера види-
мого – усе те, що стосується зовнішньої будови тіла і що можна побачити, інакше кажучи, 
зовнішня анатомія, та сфера невидимого – внутрішня анатомія і фізіологія. Отже, ми оперу-
ємо подвійною структурою – внутрішнє/зовнішнє, яка поряд з іншими – верх/низ, лицьо-
вий бік/спина – структурує, на наш погляд, уявлення про тіло. 

У кожній культурі людське тіло «описане» по-різному, його «розчленовують», да-
ють специфічні назви, створюючи уявлення про те, що ми називаємо світом людсько-
го тіла. На рівні лексики людське тіло поділяється на певну кількість семантичних 
одиниць. Інакше кажучи, основні частини мають назви. Сучасна анатомія «розділяє» 
людське тіло за одними критеріями, селянська культура – за іншими. Відмінності є 
показовими і вони свідчать про спосіб, за яким культура, що їх створила, сприймає 
людське тіло. 
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У селянській культурі існує певна топографія людського тіла, яку спробуємо окреслити 
на основі свідчень респондентів. Розпочнемо з виокремлення семантичних одиниць, якими 
позначають елементи людського тіла, і зіставимо з відповідниками, наявними в назвах час-
тин тіла тваринного світу та в побутовій сфері. 

Тіло в цілому в досліджених зонах називають так: «корп», «труп» (укр. – тіло; рум. – corp, 
trup), «корпул омулуй» (укр. – людське тіло; рум. – corpu’ omului) (Корлецєл, Клуж-Напока).

Топографія людського тіла структурована за двома осями – перед/зад та верх/низ. Крім 
того, за головним фронтальним планом тіло поділяється на дві частини: передню і задню, 
інакше кажучи спину або поперек (şele) (Корлецєл), а передню частину тулуба зрідка умов-
но називають, з метою описання семантичних одиниць цієї частини, «перед» (faţă). Деякі 
респонденти підтверджують цю назву: «Живіт, або як? Перед і спина» (Клуж-Напока). 

Основними частинами людського тіла є нога, рука, тулуб («перед» і «зад»), шия і голова. 
Більшій частині з них ми знайдемо відповідники в анатомічній термінології, що стосується 
домашніх тварин, або в термінології щодо побутових предметів. 

Нога. Нога (piciorul) є анатомічною одиницею, що закінчується стопою (talpа) та щи-
колоткою (încheietura piciorului) або «зчленуванням» («îngemănarea»): «Дивись, каже, маю 
пухлину на зчленуванні. Робиться пухлина така, від… силування ніг, тривалої ходьби або, 
особливо, якщо маєш десь рану»; «робиться пухлина на зчленуванні» (Корлецєл). 

Палець (degetul) є семантичною одиницею, специфічною для людини: про жодну тва-
рину, жоден предмет у господарстві не кажуть, що вони мають пальці; тобто це є ознакою 
людини, поряд з іншими семантичними одиницями, про які йтиметься далі. Тільки два 
пальці ніг мають назви: «Малий палець, що є найменшим, далі палець більший, ще біль-
ший, аж до п’ятого, що є великим» (Ришка). Палець у свою чергу складається з нігтя, су-
глобів (нар. – «вузлів», або «яйця» – noduri, ouă) та «подушечок» (нар. – «пупків» – «buric»). 
Натомість у тварин знаходимо певну суперечність між двома поняттями «ніготь» і «ратиця». 
Зареєстровано варіанти відповідей, що, з одного боку, заперечують наявність нігтів у тва-
рин, а з другого, стверджують, що лише деякі тварини мають нігті. Як приклад наведемо 
пояснення респондентів щодо підковування коня: «треба гарно зачистити, щоб поставити 
підкову, бо кінь довго ходить, і з’їдається ніготь і він шкутильгає. Якщо поставити залізо на 
ніготь, тримає і затягується; ніготь має мертву частину, куди можна забивати цвяхи і можна 
закріпити, щоб трималася підкова на ньому. Тримається три місяці – півроку, залежно від 
того, як часто його використовують» (Ришка). У людини «вузли», або «яйця», є суглобами 
пальців, і ці назви взаємозамінні: «вузли» можна називати «яйцями» через їхню заокругле-
ну форму. Однак, у Корлецєлі ми відмітили певну специфіку цих термінів: «вузол» є там, «де 
згинається палець», натомість, з’єднання між пальцем і долонею називають «яйцем»: «Вели-
кий палець зі своїм яйцем». Респонденти з Ардялу всі суглоби пальців називають «вузлами». 

Аналогом будь-якого суглоба є дверна завіса: «З’єднання – те, що рухається, згинаєть-
ся так, як дверна завіса, щоб можна було ним рухати; і на колінах, і на попереку також є 
з’єднання» (Ришка). Використання аналогій, запозичених з неживого світу, для пояснення 
певних тілесних понять, є постійним процесом, до якого ще повернемося. 

Цікавим і досі незрозумілим видається поняття «пупки пальців», яке завжди стосується 
пальців рук, а зрідка й пальців ніг. Є цікавим тому, що «пупок» і похідні від нього терміни 
означають центр, середину, однак у цьому разі звичайна семантика не діє 1.

Термін «стопа» («talpa») вживається стосовно людини, зрідка щодо деяких свій-
ських птахів: «“Гусяча лапка” навіть і у назвах рослин трапляється» (Клуж-Напока), а 
також має загальновідомий відповідник – «стопа хати» («talpa casei»): «Так, коли облаш-
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товують опалубку для залиття цементу, кажуть “ставимо стопу хати”» (Корлецєл), але 
кажуть і «підошва прядки» (Клуж-Напока). Стопа у свою чергу складається з «п’ятки» 
і «зводу» («ліпси»). Термін «п’ятка» не зафіксовано щодо тварин і дуже рідко застосо-
вується на означення неживого світу: «Те ж саме з хліба… Ножем вирізаєш грінку, на 
яку іноді кажуть “п’ятка”; п’ятка та окрайчик хліба» (Ришка). Щодо «зводу ноги» («lipsa 
piciorului») або «зводу стопи» («lipsa din talpă»), то така назва побутує лише в поселенні 
Мєхєдінц, респонденти з Ардяла повідомляють, що він не має назви. Про цю частину 
стопи ми знайшли одну етіологічну легенду, точніше її ремінісценції: «Це я почув від 
свого батька, коли він розповідав про те, як один з тих великих, з тих… євреїв, не знаю 
як сказати… Вкусила його собака, і він узяв зі стопи шматок і поклав туди, де вкусила… 
собака, вовк чи хтось інший, уже не пам’ятаю» (Корлецєл). За іншим варіантом легенди 
«звід стопи» є результатом втручання диявола: «Бог простягнув руку і потягнув Святого 
Петра всередину, а дияволу залишився в руці тільки шматок м’яса зі стопи Святого Пе-
тра, і відтоді на стопі людини залишилася виїмка» 2. Обидві легенди розповідають про 
первісну людину, яка мала плоску стопу; «звід», або «ліпсу», було відірвано. Ідеальна 
опорна площина певного об’єкта або істоти є плоскою, але це уявлення є швидше по-
хідним від технічної думки, яку ми, звичайно, не вважаємо притаманною селянинові. 
Можливо, ми помиляємося.

Опуклості, що утворилися на внутрішній щиколотці гомілкової кістки та на зовнішній 
щиколотці малогомілкової кістки, найчастіше називають «яйце ноги» («oul piciorului»), але 
трапляється також назва «вузол ноги» («nodul piciorului»): «Е, е, тут біля вузлів, біля цих 
яєць, кажуть на них яйця: або яйця, або вузли. Коли нога відходить у якийсь бік, то кажуть, 
що вийшла нога зі свого місця, від тих кісток, бо там дві кістки, як два яйця. І ходить нога і 
туди, і сюди» (Ришка). 

Частину ноги нижче «яйця» в Ардялі називають «ступнею» («laba piciorului»), як і в кіш-
ки та собаки. А те, що зверху ступні, від пальців до суглоба, іменується, знову ж таки ви-
ключно в Ардялі, «кепутою» («căpută»): «Те, що з венами, те, що всім рухає, там, кажуть 
“кепуте”. Кажуть “Йой, як тяжко наступив мені кінь на “кепуту”, так болить! Її називають 
кепутою”» (Ришка). Термін, однак, уже вийшов з активного вжитку. Це стосується також 
назв «лапа ноги» («laba piciorului»), яку часто ототожнюють із «підошвою» («talpa»), та «ке-
пута» («căputa»), яку асоціюють із «п’яткою» («călcîiul»). Суглоб ступні називають іноді «кіс-
точкою» («gleznă»): «Зламав ногу в кісточці, у вузлах» (Ришка). 

Одним із найцікавіших аспектів термінології частин ноги є відсутність специфічних 
назв для стегна (coapsa) і гомілки (gamba). Існують семантичні одиниці, які стосуються 
частин цих анатомічних зон, наприклад, «сопілка ноги» («fluierul piciorului») – це назва 
гомілки; а «стегно» («pulpa») – назва м’язів стегна. Слід відмітити, що поділ між зовніш-
німи і внутрішніми частинами тіла не завжди ефективний  (опитані респонденти часто 
не розуміли цієї різниці). Наприклад, щодо назви зони живота ми отримували відповідь: 
«шлунок» («stomac»); так само для частини ноги від коліна до «вузла» перша відповідь була 
без варіантів – «сопілка ноги», а потім під час розмови з’ясовувалося, що ця назва стосу-
валася лише кістки. Є також певна суперечність між функціональним аспектом і назвою 
частини тіла тварини та людини. Наприклад, копитні, на чому часто наполягали респон-
денти, мають п’ятку. На прохання уточнити, у яких випадках слід уживати назву «п’ятка», 
була однозначна відповідь, що копитні не мають п’ятки, але мають те, що виконує роль 
п’ятки. Це ще більше ускладнює порівняння людської анатомічної термінології з її анало-
гами у тварин.
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Коліно (genunchiul) – анатомічний елемент, наявний також у свійських тварин: «І у сви-
ні воно є. Звідси і до верху, те коліно. Коли її ріжуть, дають ноги на холодець, їх ставлять 
окремо» (Корлецєл). Колінна чашка має різні назви. На півдні – «колесо» («roată») або «то-
тирле» («totîrlă»). «Це колінне колесо, або “тотирле”, як кажемо ми, старики... Колесо соняш-
ника… Відірвав тотирлу» (Корлецєл). 

Ще одна анатомічна частина ноги, яку ми проаналізуємо, – м’язи верхньої частини 
ноги. В Ардялі вони або не мають назви, або, за аналогією з м’язами нижньої частини ноги, 
називаються так само – «пулпа»: «Не знаю як називають. Пулпою називають і цю? Не знаю» 
(Клуж-Напока). На півдні вони мають специфічну назву – «арм ноги» («armul piciorului»): 
«І для людей кажуть арм ноги» (Корлецєл). Зрештою, систематизувавши анатомічну термі-
нологію ноги, отримуємо таку таблицю:

Taблиця 1 
Анатомічна термінологія ноги

Анатомічна термінологія  
для людей

Анатомічна термінологія  
для тварин

Термінологія  
для побутових речей

Нога (Picior) + +

Палець (Deget) – –

Ніготь (Unghie) + –

«Вузол» пальця ноги (Nodul 
degetului piciorului)

– +

«Яйце» пальця ноги (Oul degetu-
lui piciorului)

– +

Ступня (Talpă) + – +

П’ятка (Călcîi) – + –

Звід ноги/стопи (Lipsa piciorului / 
tălpii)

– –

«Кепута» (Căpută) ? –

«Лапа» ноги (Laba piciorului) + –

«Кісточка» (Gleznă) – –
«Сопілка» ноги (Fluierul piciorului) + – +

«Пульпа» (Pulpă) + –

Коліно (Genunchi) + –

«Арм»/«пулпе» (Arm/pulpă) + –

Суглоб (Îngemănare/încheietură) ? –

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



209

Традиційний побут і обрядовість

Рука. Анатомічна термінологія руки багато в чому ідентична з термінологією ноги, але, 
на відміну від неї, цього поняття нема в термінології тваринного світу і воно дуже мало 
представлене в термінології побутових предметів. Точніше, ми не знайдемо поняття «рука» 
стосовно жодної тварини, і тільки у ткацькому верстаті (кросно) є «ручки човника для про-
тягування ниток» («mîinile brîglii»): «Є дві ручки, які скріплюють човник… Вони продірявле-
ні, аби ввести цвях» (Корлецєл). Назву зафіксовано на всій території Олтенії.

Як і для ноги, в анатомічній термінології руки є пальці (degete), нігті (unghii) і «вуз-
ли» («noduri»). У цьому разі кожен палець має свою назву, що й засвідчили респонденти: 
«Великий палець. Цей називається… не знаю, як назвати, …вказівний, так на нього ка-
жуть; цей – середній, цей – не знаю, як називається, …кільцевий, а цей – мізинець» (Кор-
лецєл). Ми, однак, вважаємо, що назви всіх пальців руки є новим явищем, а традиційно 
мали назви тільки великий і маленький пальці, як і на нозі. Пальці стали предметом гри, 
якою матері забавляли маленьких дітей: «Скажу, як мати мені розповідала казку. Той ве-
ликий, прости його Боже, іде до телят; не називала наступний палець – а клала руку на 
нього. Один іде, той великий – повторююсь – до телят, інший іде до поросят, один збирає 
хворостинки, інший готує палянички, найменший каже: “Цюк, цюк, дай мені, бо я най-
менший!”» (Клуж-Напока). Це єдина частина тіла, яка згідно із зібраними матеріалами, 
стала елементом гри.

Аналогом «лапи» ноги є долоня (palma), яка замість «підошви» і «кепуте», має «лице» 
і «зад». Існує також поняття «п’ятка»: «П’ятка… Це тут, чим розбиваєш горіхи» (Клуж-
Напока). Воно є синонімом до «містка долоні» («podul palmei»): «Міст долоні…  Так, так, 
великий палець із продовженням. Це долоня, а це місток, бо він вище» (Клуж-Напока). 
Місце з’єднання між долонею і передпліччям називають іноді «кісточка руки» («glezna 
mâinii») (Корлецєл). Рука має «яйце», як і нога (Корлецєл). Так само, як і на нозі, сегмен-
ти від зап’ястя до ліктя і від ліктя до плеча не мають назви. Існує, проте, і «сопілка руки» 
(«fluier al mîinii»), яка стосується кістки передпліччя: «Сопілка… Ця кістка називаєть-
ся сопілкою... Болить сопілка руки!.. Болить вся сопілка руки до ліктя» (Корлецєл). Є і 
«пульпа руки» («pulpă»), але назва стосується плеча, а не передпліччя, як очікувалося, 
відповідно до досконалої симетрії: «Ось там пульпа, бо і ті, що боксують, бачимо, які 
пульпи мають! Пульпою це називають. Бо кажуть: “Дивись, яку пульпу має!” Велика у 
них пульпа, бо вони в силі – так кажуть» (Ришка). 

Назва основного суглоба руки – «лікоть» («cotul») – тривалий час вважалася терміном, 
який стосується лише людської анатомії. Найвірогідніше, він стосується і тварин: «Лікоть 
ніг. Так і сьогодні кажуть. Згинається вперед. Яка тварина має коліно – то згинається на-
зад у напрямку ходи, і які згинаються уперед, викидають їх з-під живота по ходу» (Ришка). 
Зрідка поняття «лікоть» трапляється в термінології, яку застосовують на позначення речей 
господарського вжитку: «Ті лікті, що має піч» (Ришка). 

Терміни «плече» («umărul») та «пахва» («subsoara») стосуються топографії руки, не вжи-
вають щодо тварин або в господарській термінології. Зафіксовано єдиний виняток, коли 
респондент стверджував, що в парнокопитих є пахва: «І у коня, і у корови не задня частина, 
але від передніх ніг, … там, де кажуть “груди”. Як і в людини... Тільки біля передніх ніг…. 
Не відразу під ногою, але позаду ноги, тобто між ногою і животом, ту частину тварини на-
зивають пахвою» (Ришка). 

За логікою анатомічної термінології, рука стає мініатюрною моделлю ноги, маючи вра-
жаючу кількість ідентичних термінів: «яйце»/«вузол руки», «пальці», «нігті», «п’ятка», «со-
пілка руки», «пульпа» і навіть «кісточка руки». 
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Підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що існує тенденція до широкого вжи-
вання термінології, яка стосується людського тіла. Спостерігається справжня антропомор-
фізація тваринного світу і, частково, сфери неживого. Зв’язки між цими сферами розвива-
ються саме в такому напрямі: людське – тваринне – неживе.

Примітки
1 Можливо, назва виникла завдяки специфічній формі (починаючи від явної центральної точки) 

кожного нерва шкіри цієї зони (гіпотеза Влада Поповича).
2 Brill T. Legende populare româneşti. – Bucureşt: Minerva, 1981. – P. 119.

Taблиця 2
 Анатомічна термінологія руки

Анатомічна термінологія  
для людей

Анатомічна термінологія  
для тварин

Термінологія  
для побутових речей

Рука (Mînă) ? + –

Палець (Deget) – –

Ніготь (Unghie) + –
«Вузол» пальця / руки (Nodul 

degetului/ mîinii)
– +

«Яйце» пальця / руки (Oul 
degetului / mîinii)

– +

Долоня (Palmă (faţă / dos) ? ?

«П’ятка» долоні (Călcîiul palmei) ? ?

«Кісточка» руки (Glezna mîinii) ? ?
«Сопілка» руки (Fluierul mâinii) ? +

Лікоть (Cot) + + –

«Пульпа» (Pulpă) + ?

Плече (Umăr) ? ?

Пахва (Subsoară) ? ?
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МАРІЯ БИТКЕ

РУМУНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ОДЯГ: ТРАДИЦІЯ І СУЧАСНІСТЬ

Studiul de faţă abordează costumul popular în ansamblul tuturor componentelor culturii şi civilizaţiei 
române. Pe lângă limbă, tradiţii şi obiceiuri, costumul popular este o emblemă, un simbol, un punct de referinţă, o 
identitate fundamentală constantă care certifică includerea purtătorilor într-un anume spaţiu cultural ce le 
identifică şi defineşte spiritualitatea. Costumul popular este un ansamblu material cu funcţii practice, dar şi o 
creaţie culturală impregnată cu simboluri şi mijloace pertinente de comunicare în cadrul comunităţii rurale 
tradiţionale şi, în acelaşi timp, un limbaj vizual expresiv cu multiple valenţe semantice.

The following study approaches the folk costume with all the components of the Romanian culture and 
civilisation. Besides language, customs and traditions, the folk costume constitutes an emblem, a symbol, a point 
of reference, a fundamental identity constant that certifies the inclusion of its bearers into a certain cultural space 
that identifies and defines them spiritually. The folk costume is a material assembly with practical functions but 
also a cultural creation, imprinted with symbols and pertinent communication means within the frame of the 
traditional rural community and, at the same time, an expressive visual language with multiple semantic valences.

Увіковічнивши неоціненні архетипні цінності давніх цивілізацій карпатсько-дунай-
сько-понтійського простору і примноживши їх завдяки постійній здатності до асиміляції та 
творчої обробки елементів з інших культурних ареалів, румуни створили один з найбільш 
гармонійних та витончених народних костюмів на європейському континенті. 

Як результат колективної творчості, народний одяг несе послання поколінь, підсумову-
ючи матеріальний та духовний виміри румунського етносу. Поряд з мовою, звичаями і тра-
диціями народний костюм є знаком, символом, фундаментальною константою належності 
його власника до певного географічного та культурного простору, що ідентифікує та визна-
чає його духовно. Народне вбрання відображає суспільні, моральні та естетичні цінності 
суспільства.

Супроводжуючи людину в усіх життєвих ситуаціях (буденних, святкових та обрядових) 
з дитинства до старості, народний костюм є матеріальним ансамблем з утилітарними функ-
ціями і водночас із культурною концепцією. Він є яскравим засобом спілкування, експре-
сивним візуальним мовленням із множинними значеннями в рамках традиційної селян-
ської спільноти. 

Народний одяг пов’язаний з географічним середовищем, кліматом, порами року, занят-
тями, соціальним та матеріальним статусом власників, а також з буденним та святковим 
його використанням. Він є вираженням вікових особливостей носіїв, їх менталітету та екс-
пресії місцевого духу. 

Упродовж століть розроблялися різноманітні форми одягу, комплекси народного вбран-
ня з типологічними та декоративними варіантами, що було пов’язано з історичними, полі-
тичними, соціально-економічними та культурними факторами, характерними для певних 
адміністративно-територіальних одиниць Румунії. Із цих територіальних одиниць, що ви-
никли за економічних умов та суспільних відносин феодальної епохи, окреслились етногра-
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фічні зони, які характеризуються етнокультурною спадкоємністю та збереженням основ них 
рис буття румунського народу. Ці етнографічні зони були одиницями творчості, генерування 
та збереження суспільних традицій. У рамках етнографічних зон народний одяг розвивався 
по-різному від одного історичного періоду до іншого, побутуючи в особливих, притаманних 
йому формах. Таким чином, можна вести мову про розмаїття вбрання та його вираження, про 
костюмний ансамбль та поведінку, властиві кожній етнографічній зоні. 

У чому ж полягає унікальність та специфічність румунського народного вбрання? Його 
характеризує стильова єдність, збереження деяких архаїчних елементів у крої та оздоблен-
ні. Традиційні заняття румунського народу – рослинництво і тваринництво – дали мешкан-
цям основну сировину, необхідну для створення одягу в умовах домашнього виробництва. 
Використання в усьому етнічному румунському просторі сировини рослинного (конопель, 
льону, бавовни) та тваринного (вовни і шовку) походження, давнього крою, а також най-
більш архаїчних традиційних декоративних технік вишивки (поверхневого шва, декору-
вання зборок з вивороту) і традиційних орнаментальних мотивів забезпечили типологічну 
та декоративну єдність румунського народного костюма.

Поява нової сировини, зокрема промислової вовни та бавовни, збагатила композицію 
та хроматичну палітру декорування вбрання. Використання в оздобленні селянських соро-
чок, особливо в зонах Мусчел, Арджеш і Вранча, золотистих і сріблястих металевих ниток 
та стразів сприяло витворенню оригінального стилю. Ці матеріали вимагали застосуван-
ня нових технік декорування та художнього вирішення. Мова йде про еволюцію народного 
вбрання шляхом стильових удосконалень, що надало одягу довершеності та краси. 

Деякі орнаментальні елементи в оздобленні народного одягу походять з доісторичних ча-
сів, вони пов’язані з культом плодючості та культом Сонця. Більшість із них мали світове по-
ширення (ромб, коло, петля, трикутник, зірка, баранячі роги тощо). Ці елементи дають змогу 
виділити художні композиції, властиві європейському простору та культурам поза його ме-
жами. Архаїчні геометричні мотиви, що трапляються на давніх різновидах одягу з музейних 
колекцій, втратили свій магічний і релігійний зміст і є лише художніми елементами компози-
цій. Часто вони поєднуються з іншими видами орнаментів: релігійно-символічними (хрести, 
проскура), зооморфними (баранячі роги, олень), орнітоморфними (птахи), скеоморфними 
(вила, гачки, ланцюжки), антропоморфними (очі, очі з бровами) та рослинними стилізова-
ними мотивами (квіти, листя, гілки, фрукти), що створює особливі художні ефекти. 

Якщо принципи побудови орнаментальних композицій є однаковими, то способи поєд-
нання народними майстрами мотивів орнаменту в рамках декоративної структури різнять-
ся. Однаковий мотив з’являється в різних інтерпретаціях, отримуючи інші значення, інше 
смислове навантаження, як завдяки вираженню за допомогою різних технік, так і через 
місце та роль у рамках орнаментальної композиції. 

Хроматика – ще один важливий елемент, який забезпечує стильову цілісність костюма, 
зокрема поєднує всю декоративну структуру. Народна майстриня використовує закони кон-
трасту та гармонії, виявляючи естетику класичної рівноваги. Якщо при декоруванні тради-
ційних деталей одягу основними кольорами були червоний і чорний, вишиті по золотистому 
та сріблястому тлу, то з часом кольорова гама збагатилася іншими барвами. Кольори виразно 
підкреслюють вікові відмінності та сімейний стан, а також виявляють етнічні й регіональні 
особливості. Спосіб декорування вбрання пов’язаний з важливими життєвими подіями: вихід 
дівчат на танець, заручини, одруження, відхід у вічність. Оскільки світ села не був соціально 
та культурно однорідним, то вбрання слугувало соціальною ознакою, що вказувала на належ-
ність власника до певного стану, його статус у суспільстві. Певні знаки на одязі носили тільки 
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багаті люди, що підкреслювало їх перевагу над іншими членами спільноти.
Як змінюються епохи і з’являються нововведення, так і одяг, який їх відображає, змі-

нює форми та способи художнього вирішення, пристосовуючи їх до вимог та потреб від-
повідного історичного періоду. Варто, однак, зазначити, що зміни в традиційному вбранні 
щодо його типологічної структури відбувалися дуже повільно, упродовж тривалого періоду. 
Зміни швидше стосувалися сировини, з якої виготовляли костюм, та оздоб лення, зокрема 
кольорової гами.

Як підкреслював Міхай Поп, вбрання, «як і інші культурні блага, є елементом соціально-
го контакту, засобом спілкування між людьми, знаком, за допомогою якого людина пізна-
ється у різних ситуаціях. […] Костюм розрізняє і зближує» 1. 

Жіночий народний костюм
Розглянемо деякі різновиди головних уборів, які разом із зачіскою у свідомості тради-

ційної сільської громади вказували на належність їх носіїв до певної спільноти.
Рушниковий убір (stergarul) – найпростіша форма платового головного убору, який 

був основним способом покривання голови жінки в румунському традиційному народному 
вбранні. Витканий з конопель та льону, пізніше – з бавовни, він був поширений у Мунтенії, 
Олтенії, Молдові, Банаті, Добруджі, частково Трансильванії. Якщо прямокутна форма цьо-
го убору є однаковою в усіх областях, де його носять, то розміри, прийоми виготовлення, 
декорування та спосіб носіння мають свої особливості в різних регіонах. Спочатку компо-
зиційна система оздоблення цього головного убору була простою: смуги чи ряди смуг, які 
мають паралельне розташування або розміщені на кінцях (основна частина при цьому не 
прикрашалася). З часом орнаменти, що ґрунтуються на ритмічній послідовності смуг, зба-
гатилася по краях ажурним мереживом та візерунками зі стилізованими геометричними, 
орнітоморфними, символічними, скеоморфними та фітоморфними мотивами. У регіонах 
Олт, Арджеш, Мусчел узори вишивали різнокольоровими шерстяними нитками. Рушнико-
вий головний убір поєднався в деяких зонах з іншими видами уборів, такими як: «феска» 
(fesul), «кеіца» (căiţa) 2, «чапсе» (ceapsa) 3, хустка. 

«Мараме» (marama) – варіант рушникового головного убору, який виготовляли в сіль-
ському середовищі з шовку. Ареал розповсюдження шовкового «мараме», призначеного для 
святкових днів, охоплював Олтенію, Мунтенію, південь Молдови та південь Трансильванії. 
На прозорому шовковому тлі виділялися геометричні або стилізовані квіткові мотиви, ви-
шиті товстішими бавовняними, штучними шовковими чи шерстяними нитками.

У другій половині ХІХ ст. у деяких областях Банату, Трансильванії та Молдови традицій-
ний рушниковий головний убір та «мараме» замінила купована хустка (basmaua), що було 
пов’язано з впливом міської моди. Поряд з утилітарною хустка виконувала символічну та 
ритуальну функції, зокрема в обрядах переходу.

Косинка (tulpan) – різновид хустки прямокутної форми, складова народного вбрання 
рівнинних зон, розповсюджена також у Добруджі. Раніше її виготовляли з домотканого по-
фарбованого рослинними барвниками лляного та конопляного полотна або з купованого 
полотна. «Турпан» носили як самостійний головний убір або як складову комплексу жіно-
чого головного убору. У святкові дні його прикрашали маленькими яскравими намистин-
ками, стразами, мережкою, мереживом. У зонах Мехедінц та Олт цей «турпан» виконував 
обрядову функцію, що було пов’язано з переходом молодої до статусу одружених жінок. 

До жіночих головних уборів фіксованої форми належать «чапсе» та «конч». «Чапсе»  
(ceapsă) – убір, згадки про який містяться в писемних джерелах ХVІІІ та ХІХ ст., був важ-
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ливим знаком заміжньої жінки. Він зберігся в традиційному костюмі гірських зон Банату,  
у басейні Хацегу та в зоні Педурени Хунедоари аж до кінця Першої світової війни. «Чапсе» 
ткали з конопель, льону, бавовни, вовни, а для орнаментування використовували бавовня-
ні, шерстяні, шовкові нитки, металеві нитки, намисто, блискітки, шнури та різні декоратив-
ні нашивки. За формою та кроєм вирізнялися декілька варіантів з локальною специфікою. 

«Конч»  (conciul) 4, з локальними варіантами «конч» зі шнурком, «конч» з монетами, 
чалма і вуаль, був характерним для жіночого вбрання рівнинної зони Банату, побутуючи 
в багатьох областях поряд із «чапсе». Цей убір з’явився між другим і третім десятиліттями 
ХІХ ст. внаслідок східного та південнодунайського впливів та ввійшов до румунського народ-
ного вбрання. «Конч» виготовляли з бавовни, шовку, рідше – з вовни. Основним мотивом 
в його оздобленні був ромб, поряд з яким використовували стилізовані рослинні мотиви. 
Завдяки своїм витонченим візерункам та поєднанню різних матеріалів – стрічок, нашивок, 
мережива, монет, штучних квітів, шматочків дзеркала – «конч» водночас виконував роль 
прикраси. 

До третьої групи належать головні убори, що складаються з фіксованої частини та по-
кривала, що вільно спадає і носиться зверху. Вони мають декілька варіантів за способом по-
єднання складових елементів: «кеіца з помесельником» (căiţa cu pomeselnic) (Країна Олту), 
яка складається з фіксованого чепця в поєднанні з рушниковим убором; перемітка з ажур-
ною сіткою (vălitoarea cu ciure) – з тонкої дрібногофрованої тканини, що пов’язувалась на-
вколо голови, та ажурної квад ратної сітки («чурел») із тюлевої тканини, вишитої по кутах 
шовковими або різнокольоровими шерстяними нитками (Сібіу); перемітка («велітоаре») з 
фіксованою частиною, закрученою двічі або тричі на підкладку, інша – вільно спадає (Тир-
наве, Алба). 

Капелюх (pălăria) належить до четвертої групи головних уборів, що ввійшли до комп-
лексів жіночого народного вбрання таких зон: Арджеш, Мусчел, Прахова, Димбовіца, Бран, 
Країна Олту, Муреш, Тирнаве, Сібіу, Алба, Клуж, Біхор, Селаж, Бістріца-Несеуд, Тіміш. Ви-
готовлений з фетру або соломи, капелюх побутує в декількох варіантах, залежно від фор-
ми «калоти» (calotă) та полів. Його носили окремо чи в поєднанні з рушниковим убором, 
«мараме», хусткою. У святкові дні дівчата та молоді жінки прикрашали капелюх стрічками, 
намистинами, шнурами, підвісками, квітами, нашивками. 

«Феска» (fesul) – це головний убір східного походження, який часто трапляється в жі-
ночому народному одязі Олтенії та Мунтенії, Молдови та Добруджі. У зонах Кимпія Романа-
цілор, Кимпія Бреїлей та Добруджа «феска» була ознакою соціальних відмінностей завдяки 
декоруванню, розташованого на чолі, золотими та срібними монетами. Оскільки «феску» 
використовували під час обряду покривання нареченої, то вона була знаком посвячення, 
який засвідчував перехід до статусу заміжніх жінок. Бідніші дівчата одягали замість дорого-
го убору червоний капюшон (gluguş), виготовлений зі шматочків поясної тканини.

Сорочка (cămaşă), основна складова жіночого вбрання, має безліч типологічно-деко-
ративних варіантів, позначених архаїчними способами крою, видами та прийомами орна-
ментації. 

За способом виготовлення стану і з’єднання рукавів (від плечей або від шиї) розрізня-
ємо два основні типи сорочок у румунському жіночому народному одязі: тунікоподібна со-
рочка та сорочка, призбирана біля шиї. Ці два типи сорочок, що мають свої варіанти, спів-
існували в усьому румунському просторі.

Тунікоподібна сорочка (cămaşa dreaptă) належить до прадавнього культурного фонду 
людства, маючи за прототип туніку, яка побутувала на території Центральної Європи ще 
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з епохи бронзи. Завдяки простому крою з трьох прямокутних частин, спочатку без комі-
ра, тунікоподібна сорочка посідає особливе місце в історії народного вбрання. Ця архаїчна 
форма крою збереглася донині в молдавських сорочках на лівому та правому берегах Прута. 
Смуги в текстурі полотна ткалися з ниток різної якості, серед яких були кольорові – їм на-
лежала особлива роль у декоруванні. Геометричний або стилізований рослинний декор є 
стриманим, розташованим біля вирізу на лінії плечей, на краях рукавів, на подолі та комірі 
(за його наявності).

Сорочка зі вставкою (cămaşa cu platcă), поширена в усьому румунському ареалі, є 
варіантом тунікоподібної сорочки, що ввійшла до народного вбрання, починаючи з другої 
половини ХІХ ст., під впливом міської моди. 

Сорочка, призбирана біля горловини (cămaşa încreţită la gât), відома в спеціалізованій 
літературі під назвою «сорочка карпатського типу», ідентифікована під час археологічних 
розкопок фракійсько-іллірійських поселень, зображена також на статуетках, знайдених у 
таких місцевостях: Кукутени Ясського повіту, Ведастра Олтського повіту, балканських по-
селеннях Бутмір та Вінца. Прототип цієї сорочки, що трапляється в жіночому народному 
вбранні і донині, зображено на Траяновій колоні в Римі, на монументі в Адамклісі (Добру-
джа), на надмогильній плиті ІІІ–ІV ст. , що зберігається в Археологічному музеї м. Загреба, 
а також знайдено в Хорватії в похованні іллірійської жінки. Ареал поши рення цього типу 
сорочки охоплює країни Центральної та Південно-Східної Європи (Словаччину, Моравію, 
південь Польщі, українське Закарпаття, Болгарію, Сербію). Орнаментальні мотиви були 
розташовані на рукавах у трьох традиційних варіантах (вишитий наплічник, складки, хви-
лясті візерунки), на грудях (по обидва боки вирізу сорочки), на спині та подолі. Викорис-
тання кольорових ниток, стразів та яскраво забарвленого намиста, золотистих і сріблястих 
металевих ниток, кольорових плям, що чергуються з білим тлом, як і динаміка чергування  
прикрашених ділянок з ділянками без орнаментів, посилюють художню цінність сорочки; 
кожна деталь при цьому становить унікальний скарб румунського народного мистецтва. 
Численні функції, які виконувала сорочка, – ознака етнічної та регіональної ідентичності, 
що вказувала на вік, нагоду, з якої її вдягали, сімейний, соціальний та матеріальний стан 
власниці, а також символічна, ритуальна функції у весільних обрядах – розкривають її особ-
ливу важливість в ансамблі жіночого вбрання.

Прикраси, що їх носять у святкові дні або з нагоди церемонії, надають народному 
вбранню декоративного звучання та ознак розкоші. Вони пройшли довгий шлях від магіч-
ного значення до знакового статусу, вирізняючи стать, вік, нагоду, з якої їх одягають, та 
сімейний стан жінки. Якщо представниці вищого соціального прошарку могли дозволити 
собі носити прикраси з дорогоцінних матеріалів – золота, справжніх перлин, то менш за-
можні імітували ці прикраси, виготовляючи їх з дешевих матеріалів: міді, алюмінію, скла, 
кістки, каменю, дерева, кераміки.

Намисто (salbă), виготовлене із золотих та срібних монет, було найдорожчою при-
красою, що доповнювала вбрання, чітко вказувала на певну соціальну категорію власниці. 
Прикраси, що складаються із золотих монет, виконували обрядові функції, оскільки їх носи-
ла наречена з нагоди весілля. Коралові кольє, відомі серед місцевих жителів під назвою «до-
рогі згарди», носили в Марамуреші та Оаші тільки дівчата й жінки, які належали до сільської 
аристократії, а також багаті дівчата. 20–30 разків коралового намиста скріплювали сріб-
ними кільцями, що слугували застібками, при цьому кожен рядок мав по великому коралу 
посередині. Коралові намиста часто поєднувалися з венеціанським намистом, розетами, 
бронзовими хрестиками, срібними монетами. Окрім прикрас, виготовлених з дорогоцін-
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них металів, частіше траплялися вироби з напівдорогоцінних металів: міді, латуні, олова та 
бронзи. Одна з найбільш оригінальних архаїчних зон – Педурени Хунедоари– спеціалізува-
лася на художній обробці латуні та олова, з яких виготовляли ланцюжки, каблучки, шпиль-
ки, що доповнювали жіноче вбрання. Найпоширенішими прикрасами в усіх вікових групах 
були вироби з бісеру, оздоблені переважно геометричними мотивами.

У типології традиційного жіночого вбрання визначальну функцію відіграють види по-
ясного одягу, що частково або повністю прикривають поділ сорочки. Їх форми та спосіб 
носіння зумовили формування трьох основних типів румунського традиційного вбрання: 
костюм з горботкою (costumul cu catrinţă), костюм з «фотою» (costumul cu fotă) та костюм 
з «вилніком» (costumul cu vâlnic), до яких пізніше додався новіший вид – костюм зі спідни-
цею. Різноманітна термінологія на позначення цих видів поясного одягу, а також значне 
поширення термінів у всьому карпатсько-балканському просторі свідчать про їх давнє по-
ходження. 

З одягу, що частково покривав поділ сорочки, залишаючи відкритими його боки, на-
була поширення горботка (Трансильванія, Банат, Олтенія, Мунтенія, Береган, Добруджа 
та частково Молдова). Це тканина прямокутної форми, розміри якої відрізняються в різних 
етнографічних зонах,  а на талії підтримується тканим поясом. Будучи архаїчним одягом 
фракійсько-іллірійського походження, поширеним в егейсько-середземноморському та 
карпатсько-балканському просторах (горботка зображена на статуетках, знайдених у міс-
цевостях Вінца та Кирна), вона виготовлялася з вовни та шерсті (вовни найкращої якості, 
отриманої за допомогою спеціальних щіток), конопель, бавовни, рідше – із шовку, до яких 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. додалися металеві нитки, кольоровий шовк, оксамит та 
сукно. Горботку прикрашають різними орнаментальними компо зиціями, які відрізняються 
в різних етнографічних зонах способами розпланування декоративних полів, поєднання та 
інтерпретації елементів орнаменту, технікою реалізації декоративних мотивів та кольоро-
вою гамою. Горботку носять або в парі: одну спереду, а другу ззаду (цей спосіб найбільш 
розповсюджений), або окремо, над подолами, тобто спереду (Оаш, Біхор, Арад), або ж у 
поєднанні з «фотою», «вилніком», фартухом та спідницею.

Різновидом горботки є «опрег» з бахромою (opregul cu franjuri), поширений у бал-
канському просторі та середземноморському басейні, складається з двох основних частин: 
верхньої, тканої, що має назву «петек» (petec), довжина якої не перевищує 30 см, та прикріп- 
леної до неї бахроми у вигляді вертикальних смуг завдовжки 50–60 см, яка вільно спадає. 
Співвідношення між довжиною витканої пілки і довжиною бахроми, декоративна та хро-
матична композиція бахроми – це ознаки, за якими розпізнають місце походження цього 
різновиду горботки. Ареал розповсюдження «опрегу з бахромою», що засвідчують статует-
ки з епохи бронзи, обмежується такими територіями: Валя Бістрей, Валя Алмежулуй, Валя 
Жіулуй та Хацег. «Опрег» з бахромою часто трапляється і в румунів із сербської частини 
Банату, ареал його поширення охоплює також інші зони Південно-Східної Європи (населені 
албанцями та групами арумунів). 

Іншим різновидом горботки є фартух (şorţul), який складається рідше з однієї частини, 
а частіше – з двох чи трьох тканин горботки, з’єднаних швом по довжині. Фартух зі склад-
ками на талії широко розповсюджений у Трансильванії. Фартух західного та центрально-
європейського походження ввійшов до румунського народного вбрання через саську части-
ну Трансильванії. Його завжди носили спереду – або окремо (Сату Маре, Біхор, Селаж, Арад, 
Хунедоара), або в поєднанні з іншими різновидами одягу: горботкою, спідницею тощо.

До типу одягу, що покриває поділ жіночої сорочки, належить «фота» (fotă) – прямокутне 
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полотнище, яким щільно обгортали стан, при цьому два кінці спереду накладали один на 
другий; на талії підперізу вали поясом (bete). Територія поширення цього архаїчного виду 
одягу, широко розповсюдженого в середземноморських та егейсько-азійських культурах, 
запозиченого також арабською культурою, охоплює Молдову, північ Мунтенії (до річки 
Тополог, де «фота» співіснує з горботкою), верхню частину Валя Мурешу луй (Тулгеш – То-
пліца) та зону Брану. Вона поширена і на українських теренах, на Середньому Сході та в 
Південно-Східній Азії (Індії та Індонезії). При виготовленні тканини для «фоти» використо-
вували вовняні нитки на основу і піткання, або на основу – бавовняні, а на піткання – вов-
няні. Пізніше тканину ткали на два поножі зі «стреметуре» (strămătură) 5, канви, бавовни, 
кольорової бавовни, шовку, пряжі з чорним, рідше – фіолетовим, вишневим, червоним або 
коричневим, полем чи тлом, у якому чергуються темно-зелений і темно-червоний, грана-
товий і темно-зелений кольори тощо. З типологічного погляду «фота» має дві форми: кла-
сична пряма «фота» та «фота» зі складками. Вона може різнитися кількістю пілок, з яких її 
шиють. У Молдові та частково в деяких зонах Мунтенії «фота» складається з одного шматка 
тканини. У зонах Арджеш, Мусчел, Димбовіца, Бузеу, Римніку Серат та Ілфов вона склада-
ється з двох пілок, зшитих по горизонталі. Спосіб розміщення декоративних полів на трьох 
частинах «фоти», з характерним чорним кольором по краях та задній частині або орнамен-
тованій лише по краях, зумовив розмаїття орнаментальних варіантів. Пряму «фоту» носи-
ли, зазвичай, окремо, а в поєднанні з горботкою тільки в повітах Арджеш та Вилча. «Фота» 
зі складками має кілька різновидів, відомих під назвами «фота з Прахови», «фота з Моєчіу» 
та «пештеман з Влашки». 

«Вилнік» (Vâlnic) («фота» зі складками) – це різновид поясного одягу, що входить до 
комплексу зимового вбрання, прямокутної форми, до 4 м завдовжки та 0,8 м завширшки, 
завдяки чому її носять у складках. Вона має вигляд незшитої спідниці з накладеними один 
на одного кінцями. Витканий з вовни у два поножі, «вилнік» складається з двох довгих пі-
лок, розташованих горизонтально. Ареал його розповсюдження охоплює Олтенію та част-
ково Мунтенію, які мали тісний зв’язок з Балканами. «Вилнік» трапляється і в інших народів 
(сербів, болгарів, албанців), у регіоні з фракійським субстратом, що простягається вздовж 
Дунаю. Його носять або окремо, або в поєднанні з горботкою (повіти Мехедінц, Горж, Вил-
ча, Долж, Олт, Арджеш).

Чоловічий народний одяг
З типологічного та декоративного погляду чоловіче народне вбрання характеризуєть-

ся стриманим орнаментом і строгою та вишуканою кольоровою гамою. Чоловічий костюм 
виявився більш консервативним, аніж жіночий, не зазнавши в своєму розвитку суттєвих 
змін. Це функціональний костюм, ідеально пристосований до носіння його в певних гео-
графічно-кліматичних умовах, який дає змогу визначити рід занять і водночас походження 
власника. 

Шапка (căciula) та капелюх (pălărie) як складові чоловічого вбрання з плином часу 
зазнали численних типологічних варіацій залежно від матеріалу, крою та способу носіння. 
Хутряні шапки та солом’яні капелюхи виготовляли переважно сільські майстри, а капелю-
хи із сукна були продуктом мануфактурного виробництва. Шапки, які виготовлялися най-
частіше з овечого та ягнячого хутра, рідше – з козячого, мали кілька різновидів, залежно 
від форми та крою: висока шапка (căciula înaltă), що мала найбільший ареал поширення, 
низька шапка (căciula joasă) та чабанська шапка (căciula mocănească) – різновид зрізаної 
шапки), яку переважно носили чабани (Сібіу, Прахова, Вранча, Арджеш, Горж, подекуди у 
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Вилчі та Добруджі). Капелюх – має ряд типологічних варіантів, що різняться формою верх- 
ньої частини (calotă), а особливо формою та розмірами полів залежно від регіону та матері-
алу, з якого його виготовлено (фетр, солома).

Сорочка (cămaşa) як основна частина чоловічого костюма вирізнялася, залежно від 
місцевості, переважно типологічно різноманітністю, формою та способом з’єднання ру-
кавів зі станом, кроєм стану тунікоподібні сорочки, кількістю та розташуванням клинів, 
довжиною. З основного типу – прямої, або давньої, сорочки – з часом розвинулися решта 
варіантів: довга сорочка з боковими клинами, сорочка з «барбурь» (клини із закінченням у 
формі букви М), коротка сорочка, дуже коротка сорочка, коротка сорочка з «кілтом» та со-
рочка зі вставкою. 

Тунікоподібна сорочка зберігає архаїчну систему крою, яка трапляється і в жіночих со-
рочках: викроювання прямокутних частин для стану та рукавів, що з’єднуються на плечах. 
Для пошиття чоловічої сорочки використовували таку сировину, як коноплі, льон, вовну, 
бавовну та шовк. Полотно ткали у два поножі, воно було просте або прикрашене смугами 
з більш товстих білих бавовняних ниток основи, які утворювали рельєфний орнамент. Для 
святкових сорочок використовувалося полотно, прикрашене смугами з шовку або фігурної 
бавовни. 

Довга сорочка з боковими клинами є першим варіантом тунікоподібної сорочки, вона 
широко розповсюджена майже в усьому румунському ареалі. У гірських та передгірських 
зонах довжина сорочки сягала коліна або нижче коліна; у рівнинних зонах сорочка була 
нижче колін, сягаючи іноді й литки. Залежно від форми та кількості бокових клинів сорочка 
була прямою або розширеною донизу. Рукави були або широкими, вільними в нижній час-
тині, або звуженими біля манжета.

Сорочка з «барбурь» (cămaşa cu barburi), характерна для чабанів, які мешкають по 
обидва боки Карпат, має відмінні риси, а саме вісім клинів – чотири бокові (по два з кожно-
го боку) та чотири центральні, що мають трикутну форму. 

Коротку сорочку, з боковими клинами або без них, носили зі своєрідними «кілтами» 
та штанами або тільки зі штанами. Різновид короткої сорочки в Марамуреші та Країні Оашу 
має особливу систему крою: полотно розташовували горизонтально по довжині, перетягу-
вали через плечі та руки, залишаючи оголеним половину чоловічого торсу. 

Коротка сорочка з «кілтом» (cămaşa scurtă cu fustanelă). У деяких зонах, таких як 
Молдова, Карпати та підкарпатські зони, низ короткої сорочки відокремлювали від стану 
складками або плісировкою. Ця сорочка фракійсько-іллірійського походження трапляється 
в арумунів, зокрема греків та албанців.

Сорочка зі вставкою (cămaşa cu platcă) – один з варіантів прямої сорочки, що виник 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. під впливом міста, замінивши в багатьох зонах туніко-
подібну чоловічу сорочку, будучи краще пристосованим для роботи.

Декор чоловічих сорочок зосереджений на комірі, вирізі, плечах, нижньому краї ру-
кавів та подолах і складається з геометричних мотивів, вишитих конопляними, лляними, 
шерстяними та шовковими нитками. Смуги з білої більш грубої бавовни, введені в нитки 
основи вздовж або в піткання впоперек, з червоної, рідше – чорної бавовни, а також квадра-
ти, що утворюються внаслідок перехрещення ниток основи та піткання, складають декор, 
який разом з вишитими орнаментальними мотивами підвищує художню цінність сорочки.

Штани. Розрізняють літні (конопляні, лляні, бавовняні) і зимові (шерстяні) штани. До 
різновиду літніх штанів належать «іцарь» (iţari), «портяниці» (izmene) та «гачі» (gacii). 

«Іцарь» шили з лляного або бавовняного полотна з візерунками, характерними для 
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молдавського одягу. Подекуди їх виготовляли з вовняної тканини.
«Портяниці» – термін, що використовується на всьому румунському ареалі на позна-

чення штанів, що їх носили в теплу пору року. Незалежно від прямого чи розширеного крою, 
«портяниці» шили з конопляного, лляного та бавовняного полотна.

«Гачі» – короткі штани, що найчастіше трапляються в північно-західній частині Румунії 
і характеризуються дуже широким кроєм штанин.

До різновиду зимових штанів належать: шкіряні штани «чоаречь» (cioareci), пошиті з 
грубої тканини, обробленої в ступі, прямого або вузького крою, обов’язково білі, які в Мун-
тенії та особливо в Олтенії називаються «іцарь» та «недраджь (nădragi). «Іцарь», виготовлені 
з тоншої тканини, ніж та, що використовується для «чоаречь», необробленої в ступі, теж 
білого кольору, мають більш вузький крій штанин, характерний для молдавського одягу; 
штани, пошиті з домотканого полотна темного кольору, міського крою.

До зимових штанів належать і виготовлені з грубої вовняної тканини темного кольору 
(чорного, сірого, фіолетового), дуже широкого крою у верхній частині та вузького від колін 
і нижче, наближені до форми шароварів: «недраджь» (nădragi), «потурь» (poturi), «чакшірь» 
(ceacşiri), «дімій» (dimii). Це назви турецького походження, що відображають культурні 
зв’язки, які південь Румунії мав упродовж століть з Південно-Східною Європою.

Пояси – спільні елементи в жіночому та чоловічому вбранні. Окрім практично-утилі-
тарної функції (підтримувати поясний одяг, що прикриває тіло від талії донизу), пояси мали 
й художню цінність. Існують місцеві варіанти поясів, залежно від сировини, техніки виго-
товлення, декорування, розмірів та способів носіння.

«Бриє» (brâie) належать до типу тканих з вовни поясів, які іноді поєднуються з конопля-
ними та особливо з бавовняними нитками. Вони мали найбільший ареал поширення, спо-
чатку зберігаючи природний колір льону – білий або сірий. З плином часу червоний колір 
почав переважати в усіх етнографічних зонах країни.

«Бєтє» (bete) є вужчими та довшими, ніж «бриє», характеризуються багатим орнамен-
туванням. Спочат ку ці обидва різновиди поясів не прикрашалися, оскільки виконували пе-
реважно утилітарні функції. Чоловічі «бриє» обгорталися «бєтє» або шкіряними поясами. 
Характерним орнаментом тканих поясів була смуга, розміщена по довжині або ширині на 
зовнішньому його боці або з обох боків (декоративна композиція в цьому разі відрізнялася). 
Такі пояси можна носити на обидва боки. Чергування смуг з геометричними мотивами, 
стилізованими фітоморфними, орнітоморф ними, зооморфними і навіть антропоморфними 
мотивами, вишитими вручну або за допомого «спетязи» (speteaza) значно посилило декора-
тивну композицію та естетичну цінність поясів.

Для чоловічого народного костюма (особливо в районах проживання чабанів) був ха-
рактерний широкий шкіряний пояс «кімір» (chimir), або «шерпар» (şerpar), яким підперізу-
вали сорочку, прикрашений штампованими візерунками та вишивкою, виконаною смуж-
ками кольорової шкіри.

Взуття 
Взуття, спільне як для чоловічого, так і для жіночого вбрання, мало локальну специфіку, 

тісно пов’язану з географічними та кліматичними умовами та родом занять жителів.
Постоли («опінч») (оpincі) – традиційне взуття, яке носили в усі пори року, ідеально 

пристосоване до рельєфу, як гірського, так і рівнинного. Їх викроюють з одного прямокут-
ного шматка свинячої або телячої шкіри. За типологічними ознаками вони набували різного 
вигляду, залежно від способу, яким формували носок постола, що називався «гургуй» (gurgui), 
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його розміру та напряму, від того, як моделювалася п’ятка, способу зав’язування шнурків. 
Вовняні, конопляні, бавовняні, ткані та в’язані онучі («об’єлє»), одягали до постолів. 

Верхній вовняний та хутряний одяг
Ансамблі жіночого та чоловічого вбрання доповнювалися в холодну пору року теплим 

верхнім одягом, виготовленим з вовняних тканин («суман») або з овечого хутра та вовни 
(кептарі та кожухи).

«Суман» (sumanul), форма, декор, кольори та локальні назви якого різняться залежно 
від місцевості, виготовляли з домотканої вовни, обробленої в ступі, натурального кольору, 
ткали на чотири поножі, рідше з «вилтоаре” (vâltoare). «Суман» викроювали з прямокутних 
частин на кшталт прямої туніки, що сягала довжиною нижче колін; такий крій підкреслю-
вав лінії фігури. В архаїчних формах «суман» не мав коміру та клинів. Щоб надати виробу 
елегантності та розкоші, народні майстри застосовували клини прямокутної форми, роз-
ташовані по боках, а згодом косі, із загостреним кінцем, заведеним під руку. Через великі 
поли трапеціє подібної форми клини прив’язували до рукавів, що надавало рухам легкості. 
Для оздоблення довгого грубого домотканого одягу використовували шнури. Найпошире-
нішими були «сарад» (saradul) і «бирнаш» , (bârnaşul), виготовлені вручну, а також аплікації 
з «геітан» (găitan) (шнури, сплетені з вовняної, бавовняної або шовкової пряжі) чи кольо-
рового промислового сукна, які поєднувалися з орнаментами, утвореними зі шнурів або 
поліхромної художньої вишивки, виконаної за допомогою вовни, шовку та бавовни. Роз-
міщення декору на комірі, грудях, клинах, краях рукавів та подолу формує скульптурний 
образ: костюм із «суманом» надавав фігурі особливої монументальності.

Принципи крою теплого одягу можна віднайти і на виробах, пошитих зі шкур та хутра 
тварин (кептарі та кожухи).

Кептарі – безрукавний вид одягу, що має два варіанти: «глухі» – заглиблені кептарі, які 
застібуються на плечі та під пахвою або лише під пахвою (їхній крій давав змогу розміщува-
ти декор по всій поверхні); «розстібнуті» – кептарі прямої або розширеної (з клинами) фор-
ми, довжина та декор яких відрізнялися залежно від статі, віку, нагоди і місцевих традицій.

Кожухи відрізняються від кептарів наявністю рукавів і тим, що вони завжди мають роз-
різ спереду. Через особливості крою та багатство декору кожухи, призначені для святкових 
днів або церемоніальних нагод, були дуже дорогими виробами. Існував цілий ряд технік для 
декорування кептарів та кожухів: від поліхромних вишивок з вовняних, тонких шерстяних, 
кольорових бавовняних та шовкових ниток, вишивок із металевих ниток, бісеру, блискіток 
до орнаментів, вирізаних зі смуг білої шкіри, прикрашених художньою вишивкою чи по-
фарбованих та прикрашених аплікаціями «ірхе» (irhă), плетенням з «ірхе», інкрустаціями 
з інших матеріалів (шматочків дзеркал, металевих прикрас), аплікаціями з кольорових ґу-
дзиків, шнурів та бахроми.  Пізніше додалася облямівка з дорогого хутра (тхір, куниця, ви-
дра) та чорного і коричневого каракулю або з домотканої тканини (з вовни або шовку), які 
імітували каракуль. Усе це підсилювало художньо-естетичне значення кептарів та кожухів, 
які гармонійно поєднувалися з рештою складових народного вбрання.

***
Народний костюм містить у собі безмежні та спресовані рівні пізнання суті й духу 

румунів, виражені через мову художніх форм і знаків, що прикрашають вбрання, особ-
ливо те, яке одягають у святкові дні з ритуальною та церемоніальною метою. Силует 
костюма, вписаний у вертикально видовжений прямокутник, а також ритмічність ліній 
орнаменту, підпорядкованого активній динаміці, забезпечує скульптурний, монумен-
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тальний характер румунського народного вбрання. Надзвичайна пластичність костюма 
зумовлена узгодженістю, що встановлюється між одягом, що закриває тіло від талії до-
низу (горботка, «фота», «вилнік»), більш важкими і жорсткими, і тим, що вкриває верх-
ню частину (сорочка), більш м’якими, еластичними та легкими. Спосіб і місце розташу-
вання орнаментальних мотивів, які в минулому мали магічне та символічне значення, 
кристалізувалися в образні взірці, стійку художню мову, що збереглися дотепер завдяки 
традиції. Естетична цінність народного костюма зажди була пов’язана з його корисні-
стю та необхідністю. Таким чином були виготовлені комплекси вбрання, урівноважені 
з композиційного та хроматичного погляду, які складалися з функціонально-декоратив-
них елементів, створення та поєднання яких базувалися на естетичних принципах та 
законах народної культури. 

Костюм має художню цінність завдяки смисловому наповненню тієї функції, яку він 
виконує, а також завдяки зв’язку з естетичною та художньою концепціями, сформовани-
ми етносом, представником якого є народний митець. У народному менталітеті естетичне 
переплітається і навіть об’єднується з етичним, прекрасним, будучи, власне, підпорядкова-
ним суспільним моральним цінностям, які завжди складали основу існування традиційного 
села. Творчий процес ґрунтувався на моралі, етичних нормах та законах спільноти, які пов-
ністю відповідали історичній, соціальній та духовній дійсності.

Народний костюм відображає спосіб життя, у якому суспільні одиниці (родина, група, 
спільнота), психологія, життєва філософія, менталітет і форми художнього вираження утво-
рюють непорушну єдність.

Накопичені глибока чутливість, вразливість і творча сила румунського етносу були ба-
гатовіковою основою селянської спільноти, яка впродовж століть намагалася збагатити і 
вдосконалити засоби та форми самовираження, налагоджуючи культурні зв’язки та обмін з 
іншими цивілізаціями, асимілюючи та творчо переробляючи усе нове, пристосовуючи його 
до автохтонних потреб та естетичного бачення. Будучи складовою етнографічної спадщи-
ни, художнього скарбу певного етносу, традиційний народний костюм потребує захисту та 
збереження. Популя ризація народного костюма передбачає знання та розуміння системи 
традиційних знаків, розшифрування функції та значення кожної деталі одягу, а також сен-
су художнього послання, що міститься в складових елементах ансамблю вбрання. Нині ре-
презентують народний костюм музиканти – вокалісти, виконавці народної музики, члени 
фольклорних ансамблів пісні і танцю, які виступають не тільки в Румунії, але й поза ме-
жами держави. Вони мають увіковічнити те, що характеризує нас як народ, зберегти для 
прийдешніх поколінь всі думки і почуття тих, хто жив до нас.

Примітки
1 Цит. за: Stoica G., Vasilescu V. Portul popular din Gorj // Comitetul Judeţean de Cultură şi Educaţie 

Socialistă. – Gorj, 1971. – P. 7.
2 Чепчик специфічної форми, який носили жінки в Банаті й Трансильванії.
3 Чепчик з білої тканини, багато оздоблений кольоровими прикрасами.
4 Дерев’яне або шерстяне в’язане коло, огорнене полотном або вплетене в косу, яке в деяких 

регіонах заміжні жінки носили під хусткою.
5 Випрядена та пофарбована різними кольорами вовна.
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ДЕЛІЯ СУЙОГАН

УКРАЇНЦІ МАРАМОРОЩИНИ В МІЖКУЛЬТУРНОМУ ДІАЛОЗІ: 
ІДЕНТИЧНІСТЬ І РІЗНОМАНІТНІСТЬ

Studiul porneşte de la ideea că fiecare element al civilizaţiei tradiţionale din Maramureş implică o decodare 

a relaţiei biunivoce dintre nativii români şi reprezentanţii minorităţilor. Fiecare dintre aceste populaţii este, în 

acelaşi timp, destinatar şi expeditor al unui mesaj care s-a edificat de-a lungul secolelor. Caracterul intercultural 

al Maramureşului este un lucru cert care cu greu mai poate fi contestat în zilele noastre. Mai mult, ca un element 

specific, poate fi decelat un interculturalismul interactiv, ca un model optim de coabitare paşnică. Acest tip de 

interculturalism are ca suport plurilingvismul, precum şi un mare grad de toleranţă pentru celelalte culte.

This study started off from the idea that each item of traditional civilization from Maramures implies a decoding 

of a bi-univocal relation between the native Romanian and the minority populations, as well. Each of these populations 

has been both addressers and addresees of the message that has been constructed along centuries. The intercultural 

character of Maramures is a certainty that can hardly be contested nowadays. Besides, as a particularity, the interactive 

interculturalism as an optimum pattern of peaceful cohabitation can be emphasized. This type of interculturalism has 

multilinguism as a support, as well as an increased degree of tolerance for the other’s convictions.

Спільне проживання румунів та представників інших етносів спричинило як деякі 
спільні риси в традиціях, так і певні відмінності, які є диференціюючими ознаками та зу-
мовлюють індивідуалізацію тих чи інших етносів, що мешкали й мешкають разом в одному 
середовищі (природному та соціальному). Етноси виробили спільну культуру, водночас збері- 
гаючи цілу низку відмінних вірувань та індивідуальних практик. Ідентичність не входила 
в конфлікт з панівною культурою, вона її доповнювала. Відмінності між ними відігравали 
роль етнодиференціюючих ознак. Але це не означає, що взаємозалежність стала причиною 
однорідності. Меншини зберегли свою незалежну сутність. 

Історія та динаміка соціального життя впродовж багатьох років, ментальність меш-
канців Мараморо щини дозволяють стверджувати, що для цієї зони, попри деякі проблеми, 
характерні мирне співіснуван ня, етнокультурна та соціальна відкритість. Полікультурність 
Мараморощини є беззаперечним фактом. Особливістю цієї зони є міжкультурна взаємо дія 
як оптимальна модель мирного співжиття. Така міжкультурність супроводжується багато-
мовністю, а також високим ступенем толерантності щодо переконань інших. 

Польові дослідження доводять, що культурні групи спілкуються між собою постійно. Це 
зумовлено прагненням краще пізнати одне одного, фактом їхнього розташування в одному 
місці, що в свою чергу дозволяє встановити спільний код спілкування, налагодити безпосе-
редній обмін повідомленнями. Інтелектуальна контамінація тут розуміється як перейняття 
певною групою ззовні вірувань, моделей, але не через «копіювання», а через творче засво-
єння шляхом адап тації. Цей феномен добре ілюструє концепцію єдності в різноманітності. 
Не можна забувати, що саме консервація відмінностей є умовою розвитку суспільства.

Діалог сприяє взаємному пізнанню співмешканців та налагодженню взаємних стосун-
ків; є способом комунікації між людьми з метою їхнього зближення; усунення бар’єрів та 
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вдосконалення порозуміння. Він є надзвичайним людським надбанням, на якому ґрунту-
ються основи цивілізації та розмаїті людські цінності. Діалог – це мова розуміння інших та 
передачі їм свого світосприйняття, культуротворення в цілому. 

Відносини румунів і українців Мараморощини складалися упродовж віків. Вони ґрун-
туються на інтеграційних векторах при певних стереотипах та кліше, які, утім, легко руй-
нуються взаємним пізнанням культури одне одного. У відношеннях меншість – більшість 
кожна група сприймає певні світоглядні уявлення та моделі поведінки. Кожній цивілізації, 
кожному щаблю культури відповідає певний стиль життя. Неможливо пояснити міру на-
лежності до тієї чи іншої групи, не володіючи знаннями про використовуваний ними «лек-
сикон». Його потрібно дослідити в русі, в еволюції, надаючи при цьому особливої уваги ви-
вченню мутацій, які виникають на цьому рівні.

Українська громада чітко визначає свою ідентичність. Проте вона також визнає, що під-
тримує дуже міцні зв’язки з румунами. Тісний контакт між цими двома культурами можемо 
спостерігати в різних варіантах дойн, способах обробки дерева, подібних елементах одягу, 
в оздобленні інтер’єру тощо. У ритуалах українців, пов’язаних з народженням, весіллям, по-
хованням, релігійним життям, багато спільного з румунськими.

Як румуни, так і українці зрозуміли, що вміння почути – це сила, яку потрібно примно-
жувати. Це активна дія, упродовж якої слухач стає учасником створеного світу, виявленого 
або апробованого оповідачем. Поважаючи культуру, традиції, звичаї інших, ми примножу-
ємо повагу до самих себе. 

Процес спільного проживання доводить, що полікультурність передбачає визнання 
відмінностей і намагання створити умови для діалогу та сприйняття цих відмінностей. 
Полікультурність критикується як ідеологія, що зумовлює сепаратизм, автономізацію, за-
мкненість та винятківость. Але ареал взаємо залежностей передбачає добре визначену 
ідентичність, що не розчиняється в абстрактному, двозначному середовищі взаємозв’язків. 
Наполягання на взаємозалежності може стати причиною одно рідності та породження кон-
фліктів (заради роз пізнання). Спільноти мають створити «власні матриці культурного від-
творення» 1. Полікультурність означає розуміння, оцінювання та поширення власної культу-
ри, поєднаних з повагою до інших, що ґрунтується на достовірній інформації та інтересі до 
іншої етнічної культури. Тому міжкультурність та багатокультурність потрібно розглядати 
як взаємозалежні реалії, як «різні боки однієї медалі». Це забезпечує обмін у контексті куль-
турного плюралізму. Полікультурність репрезентує схвальну спробу осягнути культурну різ-
номанітність у рамках демократичних суспільств. З огляду на це актуалізуються теоретичні 
основи багатокультурності, зокрема концепція структури ідентичності.

Міжкультурний діалог передбачає, що відносини між окремими особами будуть розсуд-
ливими та базуватимуться на взаєморозумінні, а не на насильстві та примушуванні. До між-
культурного, міжрелігійного діалогу здатна лише розсудлива людина, яка цінує мудрість. 
Діалог між цивілізаціями, культурами означає рівність між людьми та націями. Тобто мо-
жемо вести діалог лише тоді, коли поважаємо протилежний погляд та вважаємо його рівно-
цінним зі своїм. Людська спільнота є фундаментальною як у особистому, так і в соціальному 
житті індивідуума. Отже, спілкування є кодом або системою в пізнанні реальності, у соці-
альній організації та розвитку, впливає на горизонтальні та вертикальні відношення між 
людьми, втручається навіть у їхні інтимні прагнення. Спілкування – це процес, орієнтова-
ний на досягнення певних цілей: передача, розуміння, переробка та отримання інформації. 

Особа, що потрапляє в інший культурний простір, спостерігає іншу систему сприйняття 
реальності, сукупність специфічних культурних уявлень про час і простір, відмінний спосіб 
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відносин. У такій ситуації мають застосовуватися спільні символи, схожі культурні елемен-
ти, які сприятимуть «переходу» від одного світу (з його цінностями) до іншого, багатшого 
та вільнішого в осягненні неоднорідних цінностей. Для порозуміння необхідними є домов-
леності щодо системи спільних координат між партнерами цього обміну. 

Спільні елементи можуть стати точками опори для каталізації інтеграційного процесу. 
Ефективним можна вважати діалог, що посилює, створює передумови та відкриває можли-
вості для взаємодії, яка стимулює повагу до обміну ідеями. Як процес, міжкультурний діалог 
стимулює визначення багатьох позицій, але встановлює також і межі, до яких індивідууми 
можуть сприймати відмінності. 

Також культурний діалог є стратегією міжкультурно го запиту щодо власних основ куль-
тури, щодо відкритості або непрозорості нових понять. Потрібно відкинути спроби вста-
новити пріоритети культурних компонентів, сприйняття їх як неповних або нега тивних, 
виходити з апріорних, етнічних або соціоцентричних критеріїв. 

Культурна відмінність, з одного боку, є джерелом для творчості та інновацій, а з друго-
го, – може створити серйозні перешкоди для комунікації. Для збереження культурної різ-
номанітності існує потреба захисту національних ідентичностей, з яких вона складається. 
А для її використання необхідною є інтенсифікація міжкультурного діалогу. Аналіз європей-
ської політики в культурній сфері засвідчує, що всі зусилля зосереджені в цьому напрямі, а 
культурна різноманітність представляє один із центральних елементів культурної політики 
та стратегії. 

Міжкультурний діалог – це інструмент для використання культурних відмінностей, 
який буде дієвим тільки тоді, коли ми віднайдемо своє місце серед цінностей, що формують 
національну ідентичність, і будемо пишатися тим, що є частиною нації. За інших умов не 
буде бажання належати до групи та ідентифікувати себе з рідною культурою. А відсутність 
цього руйнує єдність в середині нації та генерує зовнішні несприятливі умови. 

Ведучи мову про цивілізацію співіснування, не можемо відкидати фактор конфліктно-
сті. Конфлікт є результатом інтолерантності щодо відмінностей, нездатності до компромісів 
та співпраці. Сьогодні ідентичність, яка постійно визначається в спів відношенні з іншою 
культурою, підсилює певну громаду (але всупереч толерантності та взаємності) та створює 
світ, належність до якого є важливішою, ніж вплив її громадян. 

Культурна ідентичність є складовою індивідуальної свободи. У співвідношенні біль-
шість – меншість дотримано моральну рівність культурних громад (сукупність індивідуаль-
них виборів). У спеціальній літературі наводиться два головних напрями в розробці інди-
відуальних та колективних стратегій у зв’язку з існуванням домінантної та міноритарних 
груп, які взаємодіють синхронно впродовж тривалого історичного часу. Перший напрям 
апелює до двох типів стратегій: перша тяжіє до уникання конфліктів, зводиться до «існуван-
ня поруч» і до абстрагування один від одного; друга передбачає прийняття адаптивної по-
ведінки, що означає «пов’язати умови існування». Другий тип стра тегії розглядає меншини 
як рівних партнерів у контексті необхідності щось побудувати під знаком плюралізму, що 
передбачає жити разом / співмешкати. Процес співмешкання доводить, що основою між-
культурності є утвердження різноманітності та намагання створити простір для діалогу й 
поваги до відмінностей 2. 

Співвідношення більшість – меншість логічно подібне до співвідношення тотожність – 
протилежність, тоді як «форми та аспекти, що їх приймає ідентичність в історії, є гранями 
однієї норми, визначеної та прийнятої більшістю. Таким чином, ідентичністю в історії стає 
ідея, висловлена в певний час та в певному місці об’єднавчою більшістю» 3. 
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Розгляд уявлень про поняття «інший» дозволяє здійс нити конкретну характеристику 
способу, у який одна громада уявляє собі іншу. Роль уявлень полягає в наданні можливості 
зрозуміти спосіб реалізації зв’язків між близькими й далекими спільнотами та колектива-
ми, ритми та механізми, які регулюють відносини між двома культурами або системами 
цивілізації. Уявлення дозволяє та репрезентує кристалізацію відношення до «іншого», є ін-
струментом пізнання та класифікації. Об’єднання культурних відмінностей спрямовано на 
те, щоб відтворити «глибоку й неподільну єдність людського духу» 4. 

«Відношення єдність – відмінність визначає онтологічну та засадничу структуру способу 
життя людини, а не її перехідний стан» 5. Добровільне та повне сприйняття культури «іншого» 
стає причиною акультурації та асиміляції. Звісно, між просторами протилежності та тотожності 
перебувають лімітрофні зони, яким властиві взаємовпливи, названі зонами акультурації.

Неподібність відіграє важливу роль у культурній еволюції за умов, якщо її прояви спри-
ятимуть розширенню поля ідентичності, можуть означати навіть оновлення ідентичності 
через внесення нових, але додаткових елементів. 

«Ідентичність культур уже не розглядається як наслідок їх ізоляції, а як ефект їх оригіналь-
ності щодо живильного та інтегрованого середовища міжкультурних комунікацій. Це простір 
відкритої універсалізації, що легітимізує ідентичності як свої складові елементи, а “універ-
сальний” розглядається як властивий автентичним ідентичностям, із вартісним виразом» 6. 

На території сучасної Румунії українці мешкають вздовж кордону з Україною: на Буко-
вині, Мараморо щині, а також у Банаті та Добруджі. У марамороських селах Поєнілє дє Суб 
Мунтє, Рускова, Рєпєдя, Бістра, Верхня Рона, Красна Вішеулуй, Лунка на Тисі та Ремєц, а 
також у м. Сігетул Мармацієй мешкає понад 50 % усіх українців Румунії. Археологiчні дані 
засвідчують, що ще з VI ст. східнослов’янське населення оселилося на сучасній території по-
віту, а католицький єпископ Н. Олахус згадує русинських пасторів у Мараморощині в XV ст. 
Українські поселення на півночі Молдови та Мараморощини, розташовані в сусідніх з укра-
їнським етнолінгвістичним масивом зонах і далі, є найдавнішими в країні. 

Села з українським населенням нагадують острови серед населених пунктів з румун-
ським населенням. Українці не забули рідну мову, пісні, танці, релігію та різноманітні давні 
обряди. Мешкаючи поряд з румунами, вони вважали за доцільне вивчити румун ську мову, 
водночас зберігаючи свою ідентичність.

Етнографи наголошують на такому аспекті. Традиційній культурі гуцулів притаманні 
певні риси: специфічна господарська система та спосіб життя/виробництва, де важливу 
роль відіграє сезонне гірське вівчарство; господарства, розпорошені на гірських височинах, 
тобто біля пасовищ; та другорядна роль сільського господарства; розвиток садівництва, 
бондарства, обробки деревини, бджіль ництва, гончарства, ткацтва, обробки вовни та шкі-
ри; міцний моральний патріархальний устрій у сімейному житті та побуті; архаїчність об-
рядів, духовного життя та свят. Українці Мараморощини зберегли етнічну свідомість. Мо-
жемо вести мову про консервацію специфічної культури, зокрема духовної. 

Унаслідок тривалого співжиття виникли явища акультурації, румунська культура пе-
реважно виконувала роль «культури-донора», а українська – «культури-реціпієнта». Най-
більше запозичень простежуємо в просторовій організації та засвоєнні деяких свят. Певну 
роль відіграють змішані шлюби, що зумовлюють інтенсивніше спілкування; багато ру-
мунських висловів побутує в мовленні, простежується інтеграція в адміністративній, ви-
ховній системах та ін. Отже, можемо вести мову переважно про різнорідність громади, що 
розуміємо як існування відносно організованих та самосвідомих громад, які розвивають 
різні вірування та практики. 
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«Культурний досвід певної спільноти, освоєний та асимільований іншою спільнотою, 
індиферентно від різниці між їхніми цивілізаційними рівнями, спростовує умовності та че-
рез генеровану альтернативу сприяє творчій ініціативі. Інтертекстуальність є одним із за-
конів еволюції та диверсифікації культури. Будь-яка національна культура прогресує через 
інтер текстуальність, переосмислює своє минуле та спілкується зі своїми духовними сусіда-
ми або з моделями, які на неї вплинули в різний час її формування» 7.

Обряди є основними елементами в забезпеченні безперервності належності до етнічної 
групи та стабільності на рівні мікро й макрокосмічних відношень. Свята регламентували 
всі сфери життя українців. Спільноти зберегли та продовжують зберігати духовні цінності, 
старий стиль (юліанський календар), навіть за тієї умови, що протягом кількох десятиліть 
збільшується кількість тих, хто дотримується нового православного календаря (григоріан- 
ського). Румуни й українці співмешкають у буквальному розумінні цього слова. Вони хо-
дять на гостину один до одного під час свят (за обома календарями). Календарні цикли 
праці включають польо ві та домашні роботи, що супроводжуються церковними святами та 
магічними ритуалами. Календарні обряди та ритуали українців накладаються переважно 
на річний церковний календар, так званий цикл «дванадцяти свят і постів». 

Збереження традицій було важливим, адже так само, як і рідна мова, традиція була ви-
значальним і символічним елементом національної свідомості. Завдяки традиції кожне по-
коління має можливість скористатися знаннями своїх предків, маючи зобов’язання переда-
ти їх нащадкам. Це є «одним з найбільш ефективних соціальних механізмів для збереження 
того, що було здобуто, і для невпинного збагачення соціокультурної спадщини» 8. Перейняті 
від предків обряди набувають із часом стабільності та сприяють згуртуванню колективу.

Важливою рисою річних календарних свят українців є їх проведення на два тижні пізні-
ше, ніж у румунів через дотримання юліанського календаря. Обряди та вірування, пов’язані 
з релігійним життям, «зазнали меншої кількості трансформацій, що пояснюється консерва-
тивним впливом церкви та ментальністю людей, вихованих у релігійному дусі» 9. 

Нижче подамо відомості про деякі свята українців, що мешкають у долині Рускови. Зо-
крема, 15 лютого (Liuteni, Făurar) вони відзначають свято Стрітення (Stricineа), вшановую-
чи зустріч Зими та Весни. За віруваннями, гарна погода в цей день означала добру погоду 
на цілий рік. У церкві в цей день освячують свічки. 

Березень (Berezeni, Martie) є початком року, що припадає на 1 березня. Цього місяця 
розпочинали оранку та сівбу, прибирали сади й городи, виносили вулики після зимівлі. 
У березні відзначають свято Євдокії (Eudochia), а також Теплого Олекси (Alexie Cel Cald). 

7 квітня (Cviteni) – свято «Благушінія» (Blahuşini), або Благовіщення (Buna-Vestire). 
Воно найближче до весняного рівнодення, коли прилітають ластівки та починає кувати 
зозуля. Далі – період перехідних свят. Серед них назвемо такі: Вербна неділя (Duminica 
Floriilor), або «Бучкова неділя» (Bucicova Nedillea); Русалії (Rusaliile), або Свята неділя 
(Sveata Neidilea). Потрібно також згадати і про Святу Пасху (Sfintele Paşti) (українською – 
Великдень (Velekdenі), що означає Великий день (Ziua cea Mare). Також святкують Спаса 
(Spasa), тобто Вознесіння Господнє (Înălţarea Domnului). 

Надзвичайно важливим святом є Великдень. Здавна віруючі долини Рускови духовно й 
тілесно готуються до нього. Мешканці цього регіону надають великого значення дотриман-
ню посту (hovinea). Потрібно зазначити, що в сім’ї посту дотримуються всі – від старого до 
малого. Піст та молитва відіграють важливу роль у духовному житті людей. 

Приготування починаються з Великого четверга (Joia Mare), бо в п’ятницю заборонено 
працювати. У четвер печуть калачі, які в понеділок освячують. У п’ятницю йдуть до церкви. 
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У суботу вранці печуть паски, готують святкові страви та розписують писанки (для цього 
використовують віск та природні барвники).

Після богослужіння всі вітають один одного словами «Христос Воскрес!» («Hrіstos 
Voskres!») та відповідають «Воістину Воскрес!» («Voistіne Voskres!»). Великдень – це день, 
сповнений радості (radisni deni). У неділю вранці готують кошик і тайстру (coşul şi straiţa). 
У тайстру кладуть велику та малу паску, калачі, у кошик – інші страви. Богослужіння відбу-
вається на церковному подвір’ї, де кожна сім’я має своє місце, визначене ще від прадідів та 
передане від покоління до покоління. 

Після закінчення служби священик ходить між рядами та освячує паски й кошики, ві-
таючи словами «Христос Воскрес!». Після освячення він бажає всім «Щасливого обіду» 
(«şciaslevii obid»). Вважають символічним момент виходу через церковну браму. За повір’ям, 
першим має вийти чоловік (провісник миру та процвітання), а не жінка. 

Усі прямують до своїх осель, чекаючи початку святкової трапези. Першим їдять зелений 
часник, щоб бути швидкими протягом року, потім крашанку, щоб бути гарними. Після обіду 
відвідують цвинтар, могили своїх родичів, а молодь влаштовує різноманітні ігри на пагорбі. 
Другого дня після Великодня йдуть до церкви з яйцями, паляницями та калачами. 

6 травня (Traveni, Florar) святкують Святого Георгія, або Юрія (Iurea). На це свято при-
крашають оселі гілками з горіха або дуба. Також до цієї дати наймали слуг та укладали «уго-
ди» (tocmelile). 

У червні (Cerveni, Сireşar) відзначають свято Онуфрія (Onufria), від якого «вже більше 
не співає зозуля». А в липні (Lepeni, Сuptor) – день Святого Іона, або Іванділі (Ivand’ili). На 
це свято відбувається освячення полів, освячену воду приносять до хреста, розміщеного в 
центрі села. 

Свято Святих Петра і Павла (Petra i Pavlа) припадає на 12 липня. З цієї нагоди свят-
кують і «Синзиєнєлє». На це свято, за традицією, збирають квіти звіробою, які заливають 
оливковою олією та тримають їх там упродовж сорока днів. Ця олія вважається «цілющою 
при шлункових ранах». На «Синзиєнєлє» хати та ворота прикрашають горіховими та вино-
градними гілками. 

«Гавреля» (Havrelia) – свято Святого Гавриїла є «днем випробувань». 2 серпня (Gustar) 
святкують Святого Іллі (Ilia). У цей день люди бояться «щоб святий Ілля не завітав до них». 
Від дня Святої Анни (Anne), зменшується день та збільшується ніч. 

Свято, на яке «готують воду для освячення», називається Маковія (Macoviа). Також у 
серпні святкують Преображення Господнє (Preobrajenie; Schimbarea la Faţă). Із цієї нагоди 
відвідують монастирі. Паломництво починається ввечері. Із собою беруть продукти та освя-
чену воду. 28 серпня святкують День Пресвятої Марії Великої (Sf. Maria Mare) [українською 
«Богородиця» («Bohorodiţa»)]. 

11 вересня (Serpenі; Răpciune) відзначають Усікновення голови святого Іоанна Хрестите-
ля [народна назва – Головосіка (Holovisika)]. Напередодні цієї дати постяться, а для того, щоб 
нічого не різати ножем у цей день, його заздалегідь ховають. 21 вересня святкують День Свя-
тої Марії Малої (Mala Bohorodiţa). До цього свята чабани спускаються з вівцями з гір, власни-
ки овець розраховуються з чабанами, служба яких закінчується. 27 вересня святкують День 
хреста – (Hresta), під час якого постяться. Цього посту дотримуються з благоговінням, як Різд-
вяного та Великоднього. 14 жовтня (Jovteni; Brumărel) відзначають свято Покрови (Pocrova). 

У суботу напередодні Дня святого Димитрія поминають померлих (Subota pamneatna): 
відправляють панахиду, відвідують могили померлих родичів, приносять квіти та свічки. 
8 листопада (Lestopad) святкують День святого Димитрія (Dmetria); 21 листопада відзна-
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чають День святого Михаїла (Mihaila); 13 грудня (hrudenі) – День святого Андрія (Adria); 
19 грудня – День святого Миколая (Nekola). 

Серед календарних обрядів дуже важливими є зимові, зокрема різдвяні. Румуни Різд-
во відзначають 25 грудня, а українці Мараморощини – через два тижні, 6 січня (Siceni). 
Найочікуванішим різдвяним обрядом є колядування. Різдвяний піст є першим мораль-
ним обов’язком, складовою свята. На Святий вечір колядують діти. Хлопці оновлювали 
колядницький репертуар на репетиціях під час Малого посту (Postul Mic) і ходили коля-
дувати великими групами; часто гурт колядників супроводжували музиканти, ряджені 
(hegheduşii). Кажуть, що першим має зайти до оселі хлопець. Остерігалися, аби перши-
ми колядниками не були дівчата, вважаючи їх прихід поганим знаком. Також у ніч перед 
Різдвом молодь має звичай ходити з «Віфлеємом» (Viflaimul) – щось на зразок лялькового 
театру, де розповідається про народження Христа. Хлопці намагаються обійти оселі до 
півночі, бо після цього люди йдуть на церковну службу, присвячену наро дженню Христа, 
яка триває до третьої години ранку. 

Дев’ять або дванадцять пісних страв до святкового різдвяного столу готують з лісових ягід, 
грибів, хліба, випеченого на ватрі, сушених фруктів, яблук, груш та інших ласощів. У перший 
день Різдва, по поверненню із церкви, їдять м’ясні страви, солодощі або м’ясні супи. Колядни-
ків, які прийшли до хати, пригощають горілкою (ţuică), паляницями (cozonac) та вином. Під 
скатертину кладуть жменю сіна чи отави, зібраних влітку в полі. Ніжки столу перев’язують 
ланцюгами, щоб захистити оселю та господарство від злих сил. Існує повір’я, що сіно символі-
зує народження Христа, а перев’язування стола ланцюгами означає «замикання пащі хижим 
звірам», щоб вони не нападали на вівчарні, які влітку розташовані на гірських пасовищах. 
Найпоширеніша колядка – «Пресвята Діва». Вона має понад п’ятдесят строф. У ній розповіда-
ється про життя Ісуса Христа від народження до смерті. Її співають традиційно чоловіки під 
акомпанемент скрипки. Цей звичай передається від покоління до покоління. 

Серед зимових свят слід згадати також Новий рік (Anul Nou), або Святого Василя 
(Vaselea), що припадає на 13 січня. Усі обрядові дії, пов’язані із цим святом, призначені за-
безпечити успіх та добробут членів спільноти протягом наступного року. Існував звичай 
опівночі бити в церковні дзвони, адже, за переказами, тоді «відкриваються небеса». Молодь 
обходила хати під звуки барабанів, створюючи галас, бешкетувала, знімала та міняла хвірт-
ки в господарствах, де були дівчата.

Як засвідчують дослідження, будь-яка конструкція ідентичності перебуває на перетині 
реального та уявного. Кожний індивідуум та група входять до реальності: фізичного, інсти-
туційного та культурного середовища. А структурування та впорядкування цієї реальності 
породжує уявлення, які реконструюють реальність. В основі ідентичності закладено пере-
важно колективну уяву, уявлення актуалізуються в типології, необхідній для розуміння ре-
альності. Ці типології виявляються у віруваннях та стереотипах і є інструментами, за допо-
могою яких осягається світ. Збереження обрядів є однією з надзвичайно важливих форм 
підтвердження культурної самобутності. 

Ще однією складовою індивідуальної або колективної ідентичності є мовний компо-
нент. Лінгвістична практика перебуває в центрі процесу ідентифікації, залучаючи співроз-
мовника до мережі взаємодій. Мова дозволяє «еgо» влитися в соціальну сферу та бере без-
посередню участь у витворенні ідентичності, одночасно формуючи специфічний параметр 
для колективної ідентичності. Мовні риси функціонують як маркери ідентичності. Мовна 
різноманітність так само, як і культурна, неминуче призводить до конфлікту ідентичності. 
Але це має сприяти співпраці, а не конкуренції.
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Одяг також може виявити, підтвердити ідентичність. Народні костюми та аксесуари 
розкривають етнічні риси. Вони засвідчують глибокий символізм інтелектуальної надбудо-
ви. Народне вбрання є ніби життєвим документом, який слід ретельно дослі джувати. Воно 
здавна демонструвало і сьогодні репрезентує ментальність та художній смак народу. 

Історія розвитку народного костюма відображає вікові традиції. Вияви соціально-по-
літичного життя, свідком яких був народ, реалізовано в способі одягання, але найбільше – у 
художньому оформленні вбрання. Під час виготовлення одягу народні майстри дотриму-
валися певних канонів, які закладено в основу форм пошиття одягу, структури костюма, 
орнаментальних композицій, їх просторового розташування та кольору. 

Базові компоненти традиційного вбрання мешканців долини Рускови такі самі, як і в 
усій Марамороській фольклорній зоні, специфічні риси виявляються лише в кольоровій 
гамі та техніці крою. За призначенням, з урахуванням погодних умов, розрізняють зимовий 
та літній одяг, а за естетичними потребами – святковий і буденний.

До складу жіночого народного костюма (odejea jinocea) входять: сіряк – «суман» (petek), 
безрукавка (keptar), хустка – «батік» (platok), шийна прикраса – «згарде» (barşon), сорочка – 
«кемаше» (dranţa), пояс – «бриу» (bricira), сукня – «задії» (plate), фартух («fartuh»), вовняне 
взуття (kapciure), шнурка – «шірета» (voloke), постоли (korzane). 

Буденний жіночий одяг українок цього регіону – сорочки та сукні з льону або конопель, 
з вшитим рослинним орнаментом червоного та чорного кольорів навколо шиї, з «чіпкою» 
(мереживом) на рукавах та навколо шиї. У молодих жінок кольори яскравіші. Вони носять 
шийні прикраси «згердани» (zgărdan) з невеликих круглих намистин чорного, червоного, 
зеленого кольорів. Волосся заплітають в одну чи дві коси, які спускаються на плечі в дівчат 
та викладаються вінком у жінок. Заручені дівчата в неділю та релігійні свята носять висо-
кий віночок, сплетений із листя барвінку.

У святкові дні взували постоли, виготовлені зі свинячої шкіри, які прив’язували чорни-
ми «волоками» на білі ону́чі. У холодну пору на сорочку одягають короткий овечий кожух 
без рукавів, прикрашений квітчастими аплікаціями зі шкіряних смужечок. Кліматичні умо-
ви короткого літа в горах дозволяють носити цей одяг. Кожух у спеку носять навиворіт та 
складеним на одному плечі. 

З появою купованих тканин жіноче вбрання доповнилося фартухом з чорного полотна, 
призібраним на талії, який носили переважно в будні. Він був дешевшим та зручнішим. На 
голові і дівчата, і заміжні жінки носять досить дорогі чорні або кольорові хустки, виготов-
лені з тонкої вовни. 

Узимку на сорочку та безрукавку одягають сіряк із чорної вовни, прикрашений оксами-
том, хустку («нефраме») або вовняні шалі, онучі та постоли. Специфічним головним убором 
є кучма (овеча кучма з круглим дном), яку виготовляють зі шкури шестиденного ягняти. 
У середині вона білого кольору, ззовні – чорного. Старші жінки одягали кучму на хустку. 

Чоловічий народний костюм (odejea monşinska) складається з капелюха (klabuk-şlek), 
безрукавки (kiptar), простої сорочки (dranta şeroka), сорочки з різноманітними квітчасти-
ми мотивами (huţulka), пояса (rimini), «гатіїв» (nădragi), штанів-«чьоаречів» (hacii), посто-
лів (korzane). 

Основним різновидом чоловічого взуття є постоли. Пізніше з’явилися черевики 
(bocancii), на які спадають «гатії», виготовлені з білого домотканого полотна. Корот ка до по-
яса сорочка не вишита, зав’язана на шиї шнурівкою. Овеча безрукавка, що немає застібок, 
капелюх доповнюють літнє вбрання. Узимку одягають овечу кучму, штани з білого домо-
тканого полотна та сіряк (такого ж кольору й крою, як і жіночі), онучі та взувають постоли. 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



230

Румунська етнологія

Одяг – це форма захисту, а не лише окраса. І його «орнаментування є частиною техніки, 
до якої додаються елементи релігійних уявлень; завжди присутній один творчий та один 
технічний елемент у будь-якому культовому об’єкті» 10.

Отже, між українцями та румунами долини Рускови спостерігаємо мирне співіснування. 
Між просторами протилежностей та ідентичності розташовані лімітрофні зони, відкри-

ті до зовнішніх впливів, як кордони між країнами. Ці зони акультурації або напруження є 
перехідними, які підпорядковані контролю та правилам. Перетин кордонів кожного просто-
ру має відбуватися через систему знаків та символів, що окреслюють ідентичність та проти-
лежність. Наприклад, спеціальний одяг символізує належність до певної групи й окреслює 
місце, для якого властиві протилежності та ідентичності.

Культурна ідентичність не конфліктує з домінуючою культурою. Власна культурна іден-
тичність є додатком до домінуючої ідентичності. Але це не означає, що взаємозалежності 
зумовлюють однорідність. Меншини зберігають характер добре визначених спільнот. Фак-
тором, який генерує конфігурацію суспільства є, отже, співіснування, яке означає зв’язок, 
утворений між індивідуумами на всіх можливих рівнях. Духовний зв’язок між людьми ство-
рює суспільне тло і сам залежить від впливу суспільства. Співіснування передбачає певні прин-
ципи та правила взаємодії етносів, дотримання хисткої рівноваги, різноманітності та єдності. 

Єдність та різноманіття, універсальне та специфічне визначають полярну структуру 
людства, характерну двоїстість культури та цивілізації 11. Толерантність, гарантована авто-
ритетом закону, є важливою для забезпечення свободи культурних груп у збереженні іден-
тичності. Вона дає можливість ідентичності меншин не розчинятися в неоднозначній формі 
взаємовідносин, забезпечуючи право брати участь у постійній реконструкції системи цін-
ностей, притаманної їй. 
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АНТОНІЙ МОЙСЕЙ

ЗИМОВІ КАРНАВАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНЦІВ СУЧАВСЬКОГО 
ПОВІТУ РУМУНІЇ

În articol sunt analizate procesele de împrumut şi schimb reciproc între ucrainenii şi românii din 
Bucovina (părţii de sud a Bucovinei istorice) în baza obiceiurilor dramatice de iarnă (Malanca, Irodul şi a.), 
inclusiv obiceiurilor colindatului, semănatului, umblării cu steaua, pluguşorul etc. În special este cercatată 
componenţa participanţilor la obiceiurile dramatice, funcţiile lor, simbolica, etapele desfăşurării. Articolul 
se bazează în special pe materialele etnografice de teren, realizate de către autor în anii 2006-2008 în 8 
sate ucrainene din judeţul Suceava România.

In the present article interchange processes and reciprocal borrowings between Ukrainians and 
Romanians of Bukovina (first of all, of its southern part) are analyzed on the example of the winter 
carnival traditions (walking with Malanka, Herod, etc.) including caroling type walkings: caroling 
tradition, walking with the star, tradition of corn spilling, etc. Participants of the carnival customs are 
examined in particular, their functions and symbols, stages of performance, its separate elements. The 
article is based mostly on the materials of the field investigations performed by the author in 2006–2008 
in 8 Ukrainian villages of Suchava district Romania.

Вивчення етнокультурних взаємозв’язків між народами – одне з важливих теоретич-
них і практичних завдань сучасної етнографічної науки. Тому неабиякий інтерес становить 
дослідження міжетнічних процесів, що відбуваються в умовах безпосередніх контактів у 
певній етноприкордонній зоні, до яких слід зарахувати й українсько-румунські етнокультурні 
взаємовідносини на території Буковини, що мають дуже давню й багату історію. Саме в 
таких зонах, розміщених на окраїнах національних територій, на думку багатьох учених, 
традиційно-побутова звичаєвість та усна поетична творчість зберігаються значно стійкіше, 
ніж у центральних областях.

Відомо, що на взаємозбагачення традиційних народних культур українського та 
східнороманського населення Буковини, на взаємопроникнення звичаїв, у тому числі 
календарної обрядовості, істотно впливали фактор дифузності етнічного прикордоння та 
мирне співіснування поліетнічної буковинської громади. Культурна взаємодоповнюваність 
у досліджуваному регіоні сприяла зростанню взаємної залежності етнічних груп і створен-
ню сфери симбіотичного сумісництва. 

У центрах концентрації представників національних меншин з розвиненим відчуттям 
етнічної самоідентифікації відбувається процес консервації психологічних та куль-
турних особливостей, а в периферійних відділах означеного ядра – процес асиміляції. 
У низці наших попередніх статей [4; 5] було констатовано наявність на сучасному етапі в 
східнороманського населення Буковини таких дохристиянських ритуалів (або їх залишків), 
як «похорон засухи» («калоян»), «папаруда» та ін. Також було зафіксовано цілий комплекс 
зимових карнавальних традицій та обходів колядницького типу. 

Проблема збереження етнокультурної спадщини українців Сучавського повіту вивчена 
значно менше. Вектор досліджень української етнічної меншини південної частини Букови-
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ни було спрямовано переважно на аналіз кількості населення, стану освіти, громад ського й 
політичного рухів та ін. У  межах систематичних студій стану збереження традиційної куль-
тури слід згадати польові обстеження, проведені співробітниками кафедри слов’янських 
мов Бухарестського університету на чолі з І. Ребошапкою в чотирьох зонах проживання 
українців у Румунії: у Мараморощині, Банаті, Добруджі та на Буковині. Дослідження були 
пов’язані переважно з усною народною творчістю: баладами, історичними піснями, коляд-
ницькими та весільними мотивами тощо. Зібрані матеріали було опубліковано в цілій серії 
праць І. Ребошапки [6–9]. 

У запропонованій статті подаємо матеріали, отримані в ході польових обстежень, 
проведених у 2006–2008 роках в українських селах Сучавського повіту Румунії в рамках 
програми з обміну студентами між Чернівецьким та Сучавським університетами. Учас-
ники етнографічних експедицій послуговувалися розробленою автором анкетою для збо-
ру інформації про календарну обрядовість. Польові дослідження було здійснено як у селах 
гірської зони, де населення ідентифікує себе переважно з гуцулами [сс. Ульма, Нісіпіту (зона 
Радівці), Палтін, Молдовиця (зона Кимпулунг Молдавський)], так і в селах передгірської та 
степової частини Сучавського повіту  [сс. Негостина (зона Сірет), Велика Марицея, Дерме-
нешти (зона Сучава), Кліт (зона Радівці)], мешканці яких під час переписів визнали себе 
українцями. У цій розвідці увагу зосереджено на зимових карнавальних традиціях українців 
Сучавського повіту, у тому числі обходах колядницького типу. Не залишилися поза увагою й 
дослідження взаємовпливів традиційної культури українців і румунів. 

Експедиційні матеріали дозволили відтворити ком плекс зимових карнавальних 
традицій українців Сучавського повіту, характерних для другої половини ХХ – початку 
ХХІ ст.: ходіння з «Маланкою» (Велика Марицея, Дерменешти, Молдовиця, Негостина, 
Нісіпіту, Палтін, Ульма), «рядженими» («Mascaţii») (Кліт), «партіями» (Дерменешти, Кліт), 
з «козою» (Велика Марицея, Дерменешти, Кліт, Молдовиця, Негостина), з «ведмедем» (Ве-
лика Марицея, Дерменешти, Кліт, Молдовиця, Негостина, Нісіпіту), з «коником» (Дерме-
нешти, Кліт), «Іродом» (Кліт, Молдовиця, Негостина, Нісіпіту, Ульма), з «вертепом» (Кліт, 
Молдовиця) [1; 2]. Також констатуємо високий рівень збереженості обходів колядницького 
типу. У всіх досліджених селах досі здійснюється обряд колядування напередодні Різдва. До 
того ж, крім маленьких дітей, учасниками дійства могли бути й дорослі, а також священики, 
співаки церковного хору. У с. Велика Марицея колядницька пісня у виконанні дорослих на-
зивалася «рядовою» колядою, у с. Ульма – «старою», у с. Нісіпіту – «церковною» колядою (ця 
категорія колядників зібрані гроші передавала на потреби церкви). У с. Нісіпіту виконавця-
ми «церковної» коляди були ґазди, один з яких – «береза» – носив із собою хрест. У сс. Мол-
довиця та Нісіпіту гурт, що виконує «церковну» коляду та носить ікону, супроводжує свяще-
ник. У с. Кліт колядують члени церковного хору. У с. Палтін нами було зафіксовано звичай 
колядування на Водохреща. Окрім колядування, в українців Сучавського повіту існують 
звичаї щедрування напередодні Нового року (Дерменешти, Молдовиця, Негостина, Нісіпіту, 
Палтін [1; 2], Келінешти-Єнакє [6, с. 252, 253]), ходіння із зіркою на Різдво (Молдовиця, Не-
гостина, Нісіпіту, Палтін, Ульма), засівання на Новий рік (Дерменешти), «Соркова» (Дерме-
нешти). У сс. Велика Марицея та Негостина старші парубки ходять до дівчат на Новий рік з 
музи́ками [1; 2]. 

Звичай водити «Маланку» було виявлено в семи з восьми досліджених українських сіл. 
Однак слід зазначити, що це обрядове дійство не збереглося в автентичному вигляді. У ньо-
му знаходимо багато запозичень від сусідів-румунів. Унаслідок трансформаційних процесів 
зафіксовано значну розмаїтість згаданих гуртів. Як і в інших місцевостях Буковини, тут 
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«Маланку» також водять напередодні Нового року. Учасниками дійства є хлопці переваж-
но п’ятнадцяти-шістнадцяти років. Керує гуртом старший парубок – «калфа» або «береза», 
який у деяких досліджених селах має дозвіл від поліції на проведення святкового дійства. 
Ватажок мав також інші назви: «капітан» (Молдовиця), «шеф» (Велика Марицея, Дерменеш-
ти). Кількість учасників гурту могла бути різною. Наприклад, у с. Молдовиця трапляються 
маленькі групи по п’ять-шість учасників, середні – по вісім-десять та великі – по десять-
п’ятнадцять. Зафіксовано, що в одному населеному пункті могло бути від одного до кількох 
гуртів «Маланок». Так, у с. Молдовиця ходили маланкувати одночасно п’ять-шість груп. Як 
засвідчують інформатори, при зустрічі різні групи найчастіше розходилися мирно. Обходи 
починалися зазвичай від хати священика чи сільського голови (Молдовиця), іноді – з одного 
краю села (Кліт). Обходили переважно ті господи, де були дівчата на виданні. Траплялися ви-
падки, коли учасники «Маланки» могли завдати збитків ґаздам. Скажімо, у с. Дерменешти, 
якщо приймали «Маланку» до хати, її учасники клали дрова (колоди) на порозі, розливали 
воду на сходах. Учасників дійства зазвичай пригощали печивом, вином, горілкою. Сьогодні 
їм платять іноземною валютою (долари, євро). Як було зафіксовано, у деяких селах «Малан-
ку» супроводжують музики: у с. Молдовиця – це акордеон, скрипка, у с. Велика Марицея – 
ще «бугай» і гарапник [1; 2]. Як засвідчують експедиційні матеріали, є населені пункти, де 
ця народна вистава збереглася краще. У с. Молдовиця зареєстровано випадки, коли маски 
для обрядодії виготовляли народні майстри або парубки, що брали участь у «Маланці». Тут 
маски виробляють з овечої шкіри, вовни, картону та інших матеріалів. Ритуальний одяг та 
маски передають від покоління до покоління [2.2]. 

Склад учасників може бути різним не лише в окремих селах, але навіть в одному насе-
леному пункті. Окрім того, було зафіксовано численні запозичення символіки та елементів 
румунських народних вистав. Для ілюстрації сказаного пропонуємо розглянути склад 
учасників «Маланки»:

1) у с. Палтін до гурту входили: «циган», «циганка», «ведмідь», «наречений», «нарече-
на», «дід», «баба», «ав стрійський поліціант» [2.1];

2) у с. Молдовиця в одному варіанті – «Ірод», «ведмідь», «баба»; у другому – «ведмідь», 
«коза», «циганка», «баба», музиканти; у третьому – «капітан», «жовніри», «баба», «дід», 
«відьми», «жандарми» [2.2]; 

3) у с. Кліт – (гурт також називався «ряджені») – «береза», «діди», «ведмідь», «молодий» 
і «молода», «коза» [2.3]; 

4) у с. Дерменешти – «Маланка», «калфа», «княгиня», «князь», «піп», «коза», «вінчальні бать-
ки»; другий варіант – «шеф», «циган», «циганка з немовлям», «коник», «коза», «ведмідь», «дід» і 
«баба», «священик»; третій – «молодий», «молода», «циган», «баба», «чорт», «коники», «дід»;

5) у c. Велика Марицея – «ведмідь», «цигани», «жовніри», «лікарі», «князь», «княгиня»; 
6) у с. Негостина – «коза», «лікар», «поліція», «циган» (дійство розігрувалося на сцені) [1]. 
Наведені відомості дають можливість проаналізувати деякі аспекти взаємозапозичень 

між румунами й українцями, зокрема в українській «Маланці» й румунському «Весіллі», про 
що свідчать такі персонажі, як «наречений», «наречена», «вінчальні батьки», залучені до 
«Маланки» у сс. Палтін, Кліт, Дерменешти [1; 2.1; 2.3] Слід вказати на наявність подібного 
явища і в румуномовних селах Чернівецької області, де під загальною наз вою «Маланка» 
розігруються суто румунські народні вистави. Винятком є два села: Динівці Новоселицько-
го району та Волока Глибоцького району. Кишинівський дослідник Ю. Філіп, який прово-
див польові дослідження в румуномовних селах Чернівецької області, зазначив, що костю-
ми головних персонажів «Маланки» і «Меленкою» в с. Волока подібні до одягу наречених  
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з весільного традиційного ритуалу, що здійснюється в цьому селі [11, с. 272, 273]. Отже, 
персонажі в цих випадках переодягнені та поводяться як наречені, відрізняючись у своїй 
грі від українських варіантів «Маланки». Це засвідчує також І. Ребошапка, який помітив, 
що румунська обрядова гра з нагоди Нового року (наприклад, «Весілля») зазнала впливу 
української драматичної гри «Маланка» (про що можна зробити висновок, звернувши увагу 
на хустки, рушники тощо), а не виникла під впливом української колядки [6, с. 26, 27]. 

Як вказують джерела, в українських селах під загальною назвою «Маланка» було об’єднано 
переважно різні народні вистави, фактично виявлено злиття в єдине ціле антропоморфних та 
зооморфних персонажів. Про це свідчить, на нашу думку, існування в складі «Маланки» такого 
розповсюдженого в румунів персонажа новорічних народних вистав, як «ведмідь» (Велика Ма-
рицея, Дерменешти, Кліт, Молдовиця, Негостина, Палтін) [1; 2]. Навіть більше, у с. Молдовиця з 
«ведмедем» ходили в той самий час, що й з «Маланкою», у с. Нісіпіту з «ведмедем» ходили цигани. 
У c. Молдовиця пам’ятають, що в давнину костюм «ведмедя» робили із соломи, сьогодні ж учас-
ник дійства, що виконує цю роль, одягає кожух навиворіт. У с. Дерменешти до складу «Маланки» 
входив ще один персонаж, властивий народним виставам румунів і молдаван, – «коник». Обряд 
ходіння з «коником» було зафіксовано і як такий, що проводився окремо (Кліт) [1; 2.3]. У цьому 
контекс ті потрібно зазначити, що ходіння з «ведмедем» та «коником» є найрозповсюдженішою на-
родною обрядо дією як у румунів і молдаван Буковини, так і на всій території проживання східних 
романців. У деяких румуно мовних селах Буковини виявлено подібний факт уведення персонажів 
«ведмедя» та «коника» до гурту ряджених («Ряджені», «Маланка» та ін.). 

До складу «Маланки» входили також персонажі інших народних вистав («коза», «Ірод»), 
а також ті, що представляють різні історичні часи («князь», «княгиня», «ав стрійський 
поліціант», «жовніри», «жандарми»), етнічні групи («цигани»), носії езотеричних знань, не-
чиста сила («відьма», «чорт» тощо), церковні персонажі («священик») та ін. Таким чином, під 
«Маланкою» в українців Сучавського повіту слід розуміти обрядове дійство із залученням 
різних українських і румунських персонажів, у якому використано елементи народних ви-
став. Водночас доводиться констатувати остаточний занепад ритуалу в деяких досліджених 
селах. Наприклад, у с. Кліт остання згадка про «Ряджених» («Маланку») припадає на 60–70-ті 
роки ХХ ст. [2.3]. Сьогодні, за свідченнями респондентів, у населеному пункті ритуал уже не 
здійснюється, натомість вистава під цією назвою відбувається в сусідніх румунських селах. 
Приблизно в 1970-х роках зникла «Маланка» і в сс. Негостина та Нісіпіту. Зараз її можна 
побачити лише на сцені. Водночас існують села, де вона добре збереглася, а саме: у сс. Мол-
довиця та Дерменешти [1; 2.2]. Тут молодь організовує декілька груп, деякі з них формує 
сільська рада в рамках конкурсу, пов’язаного з традиційними зимовими святами. 

Також було зафіксовано в українців Сучавського повіту випадки виконання тексту 
«Маланки» румун ською мовою [2.2; 6, с. 254]. Це явище простежується на тлі пошире-
ного в українських селах румуно-українського білінгвізму. Синтезатором міжетнічного 
спілкування є румунська мова. Так, у с. Молдовиця було зафіксовано вислів «він конду-
чить групи» (керує) про старшого парубка в «Маланці» – «капітана» (Велика Марицея) [1; 
2.2]. Подібний білінгвізм притаманний і для текстів новорічних і різдвяних народних 
вистав та колядницьких обходів. У більшості українських сіл учасники експедиційних 
досліджень зареєстрували багато випадків, коли респонденти погано розуміли українську і 
спілкувалися, використовуючи обидві  мови. 

У більшості румуномовних сіл Буковини, румунське населення яких перейняло від 
сусідів-українців термін «Маланка» як назву гурту ряджених, під цією назвою проводилися 
суто румунські вистави «Ведмідь», «Банда луй Жоян», «Коник» та інші, куди було включе-
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но таких персонажів: «наречений», «наречена», «вінчальні батьки» та ін. Здебільшого такі 
утворення, крім назви «Маланка», мали й інші – «банди», «компанії», «ря джені»; подекуди 
гурти називалися так само, як і найпоширеніші у цій місцевості народні вистави: «Турка», 
«Коза» та ін. Що ж до терміна «Маланка», то він був поширений лише на півночі історичної 
Молдови – у Сучавському й частково Ботошанському повітах Румунії. Термін не є характер-
ним для інших регіонів цієї країни. 

Трансформаційні зрушення на тлі широкого процесу взаємозапозичення відбулися також 
і в ритуалі ходіння з «козою». Зафіксовано, що цей обряд міг бути проведений або як окре-
ма народна вистава у виконанні дітей (Велика Марицея), або як моновистава, або ж на зра-
зок «Маланки» (Дерменешти, Молдовиця, Негостина) чи «Ряджених» (Кліт). У с. Дерменешти 
зареєстровано виконання тексту «кози» румунською мовою: «Asta-i capra de la munte / Cu steluţe 
albe-n frunte / Ţa, ţa, ţa, căpriţă ţa / Asta-i capra din Buzău / Care mi-a adus-o unchiul meu» («Це коза 
з гір / З білими зіроньками на лобі / Ца, ца, ца, козонька, ца / Ця коза з Бузеу / що мені приніс 
дядько») (респондент: Пергінський Василь Миколайович, 1939 р. н.; переклад автора статі) [1]. 

Серед різдвяних карнавальних традицій найбільшого поширення в українців Сучавсь-
кого повіту набуло ходіння з «Іродом». Окрім уже згаданого випадку уведення персонажів 
«Ірода» до «Маланки» в с. Молдовиця, експедиційні матеріали засвідчують побутування 
цього обряду як окремого ритуального дійства в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. у 
деяких українських селах (Кліт, Молдовиця, Негостина, Нісіпіту, Ульма) [1; 2]. Персонажі 
народної вистави є ідентичними до тих, що існують в інших українських і румунських селах 
Буковини: «цар Ірод», три «маги» («королі»), «офіцери», «солдати» та ін. У с. Ульма учасники 
цього дійства обходили господи разом з музи́ками. 

Для дослідження стану збереження національних традицій важливим є вивчення про-
цесу запозичень від румунів різдвяно-новорічних карнавальних традицій та обходів ко-
лядницького типу. Окрім вищезазначених запозичень, серед карнавальних обрядів було 
зафіксовано імітацію румунської народної вистави «Бунгерій» (Палтін) [2.1]. Зауважимо, 
що ця народна вистава належить до унікальних буковинських обрядодій – вона зафіксована 
у Вамі та Кимпулунзі Молдавському [12, с. 71]. Її назва походить від румунського слова 
«бумб» – «ґудзик» (ідеться про ґудзики австрійської військової уніформи). Отже, це народна 
вистава, яка виникла порівняно недавно (приблизно на межі ХІХ–ХХ ст.) та збереглася до 
наших днів. Її персонажі одягали вбрання, що нагадувало військову уніформу, і виконували 
танець «bumbgereasca». 

У с. Велика Марицея молодь грала румунську народну (гайдуцьку) виставу «Чата луй Бу-
жор» румунською мовою [1]. Аналогічні випадки адаптації румунської (молдавської) п’єси 
«Чата луй Бужор» до національної фольклорної традиції українців було зафіксовано в сс. Мед-
вежа та Зелена Бричанського району Республіки Молдова та в с. Подвір’ївка Кельменецького 
району Чернівецької області проф. Г. Бостаном під час експедиційних досліджень [3, с. 46, 47]. 

У с. Кліт було підтверджено факт існування ще в 70-х роках ХХ ст. новорічної виста-
ви, що називалася по-різному: «Ряджені», «Маланка», «Партія» [2.3]. Як уже зазначало-
ся, гурт об’єднував різних персонажів та використовував елементи народних вистав, що 
характерні як для українців, так і для румунів Буковини. У с. Дерменешти також прак-
тикували новорічний обхід: «партія» або «діди» [«іти (ходити) в діди»] [6, с. 27]. Подібне 
етнографічне явище було нами зафіксоване під час польових досліджень, проведених у 
2008 році в румунському селі Пожорита Сучавського повіту, де до складу новорічних гуртів, 
що називаються «ряджені», «партія» («рartia») або «Маланка», входять такі персонажі в ма-
сках: три «кози», «ведмідь», «чабан», «ветафул» (керує дійством), а також ряджені («циган», 
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«циганка», «дід», «баба», «наречений», «наречена», «жандарм»). Учасники карнавального 
дійства щедрують під вікнами, потім розігрують дійство в хаті, виконують танець «кози», 
потім «цигана» з «ведмедем» (респонденти: Чернеуцяну Віоріка Георгіївна, 1938 р. н.; Ко-
дряну Домініка Філаретівна, 1946 р. н.). Таким чином, спостерігаємо поєднання назв двох 
народних вистав – української «Маланки» та румунської «Ряджені». 

Учасники експедицій зафіксували запозичення в обходах колядницького типу. Так, у 
сс. Палтін, Кліт, Велика Марицея [1; 2.1; 2.3] та Деніла [6, с. 248] було зареєстровано ви-
конання колядок як українською, так і румунською мовами. За свідченнями респондентів, 
у с. Кліт румуни співають колядки румунською мовою, українці – українською. Деякі 
відмінності виявлено в сс. Молдовиця та Дерменешти. Так, у с. Молдовиця, «на Різдво коля-
дують по-руські, на Новий рік – по-румун ські»; у с. Дерменешти різдвяні колядки співають 
україн ською мовою, новорічні щедрівки виконують і україн ською, і румунською. Окрім 
того, зафіксовано, що в деяких українських селах мешканці перейняли від сусідів-румунців 
новорічну пісню з обряду обходу з плугом «Плугушорул» (Велика Марицея, Негостина, 
Нісіпіту, Палтін, Келінешти-Єнакє) [1; 2.1; 6, с. 252, 253; 10, с. 61, 62]. Певні особливості 
виявлено в сс. Негостина та Дерменешти, де відбувалися так звані «гейкання» – новорічні 
пісні під час обходу з плугом, інакше кажучи, український переклад румунського «плугушо-
рула» [1; 6, с. 244, 245]. За твердженням І. Ребошапки, запозичення українцями румунської 
новорічної пісні є одним з кращих доказів україно-румунських взаємовпливів [6, с. 27]. 
Подібні запозичення існують у східнороманського населення Чернівецької області. Так, у 
деяких румуномовних селах мешканці перейняли не лише назву карнавального дійства, але 
й ритуальний текст «Маланки». Це явище є найбільш характерним для населених пунктів зі 
змішаним населенням. 

Запозичення відбулося й у деяких інших обрядодіях українців Сучавського повіту. Так, у 
с. Дерменешти дитячий гурт під час обходу із «зіркою» виконував ритуальний текст румунсь-
кою мовою [1]. У с. Палтін цей обряд зазнав остаточного занепаду. Сюди приходять коляду-
вати цигани із сусіднього села Ватра Молдовіцей [2.1]. Мешканці с. Дерменешти запозичили 
від сусідів ходіння із «Сорковою» – обряд, поширений у східних романців, під час якого діти 
йшли від хати до хати з гілкою фруктового дерева, якою торкалися плеча господарів і співали: 
«Sorcova veselă / Să trăiţi să înfloriţi / Ca merii, ca perii / În mijlocul verii» («Соркова весела / 
Живіть, процвітайте / Як яблуні, як груші / Посередині літа») (переклад автора статті) [1]. 

Таким чином, серед українського населення Сучавського повіту на основі зібраного 
матеріалу, присвяченого карнавальній обрядовості, можемо констатувати, що зимові 
карнавальні звичаї та обряди зазнали істотного впливу та трансформацій. Було зафіксовано 
багато запозичених елементів з румунських народних вистав (ходіння з «ведмедем», «ко-
ником», «Бунгерій», «Чата луй Бужор» та ін.), а також долучення до молодіжних гуртів 
персонажів румунських народним драм. Так, якщо вести мову про «Маланку», то одноймен-
ний персонаж у складі гурту трапився лише в одному з восьми досліджених сіл. Натомість 
виявлено запозичення таких персонажів, як «наречений», «наречена», «вінчальні бать-
ки», «коник» та ін. Зафіксовано також поєднання української «Маланки» і румунського 
«Весілля», про що свідчать персонажі, включені до «Маланки». У деяких селах ритуал вже 
не здійснюється; зареєстровано випадок виконання тексту «Маланки» румунською мо-
вою, що теж свідчить про занепад цієї обрядодії. Натомість широко розповсюджений в 
українців ритуал ходіння з «вертепом» було зафіксовано лише у двох з восьми досліджених 
сіл Сучавського повіту. Така тенденція простежується й щодо обходів колядниць кого типу, 
хоча стан їх збереження дещо кращий. Колядки виконуються як українською мовою,  
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так і румунською. Зареєстровано запозичення румун ського новорічного «Плугушорула» 
(так звані «гейкання»), ритуалу «Соркова», ритуального тексту ходіння з «зіркою». 

Отже, будучи відірваним від основного українського масиву, у ході свого етнічного роз-
витку, якому притаманна тісна взаємодія з румунською культурою, українське населення 
Сучавського повіту сформувало своєрідну традиційно-побутову культуру, що здебільшого 
характеризується спільністю рис звичаєвої обрядовості із обрядовістю сусідів румунів або 
є проміжним етапом між українською та румунською культурами. Як було зазначено вище, 
існують зони збереження національних традицій, зокрема центр етнічного українського ма-
сиву в Сучавському повіті (населення якого ідентифікує себе з гуцулами), де простежується 
процес акультурації, що не обов’язково має зумовлювати асиміляцію.
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ПАВЛО ЛЕНЬО

СУЧАСНІ МАРКЕРИ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ ЗА 
МАТЕРІАЛАМИ МІСТА ВІШЕУ ДЕ СУС ПОВІТУ МАРАМУРЕШ

În articol sunt analizate problemele de identitate a populaţiei oraşui Vişeul de Sus (România), ce constă din 
reprezentanţi a cinci naţionalităţi: români, germani, maghiari, ucraineni şi romi.

The article refers to the identity of the population of sity Visheu de Sus (Romania) in which the representatives 
of four nationalities: Ukrainian, Hungarians, Germans and Romanians live.

Упродовж 2002–2009 років було здійснено етногра фічні експедиції в населені пункти 
Румунії, що були присвячені вивченню життя місцевих українців. У ході досліджень увагу 
було зосереджено на етномовних, етнокультурних процесах сучасної Мараморощини. 
Попередні результати цих студій знайшли відображення в кількох наукових працях [2–9]. 
У полі нашого зору опинилося населення тринадцяти етнічних українських сіл 1, де українці 
і сьогодні становлять значну або домінуючу частину. Усюди ми спостерігали ідентичну кар-
тину – представники старшого покоління (45–50 років і старші) намагаються зберігати 
рідну мову та підтримувати традиції предків (насамперед святкові обряди). Однак реалії 
життя: державна політика у сфері освіти, діяльність румунських ЗМІ, байдуже ставлення 
україн ської держави до культурних потреб українців Румунії тощо – спричиняють поступову 
асиміляцію цих людей (особливо це стосується молоді). Слід констатувати, що ситуація не 
видається безнадійною, ще не пізно сприяти розвитку ситуації, за якої жителі українських 
сіл Румунії є патріотами батьківщини й одночасно залишаються прихильниками своєї 
етнічної належності. Проте для успішного вирішення цих проблем необхідні домовленості 
на міждержавному рівні.

Улітку 2008 року ми відвідали містечко Вішеу де Сус (Vişeu de Sus – «Верхнє Вишово») 
повіту Марамуреш, яке не належить до етнічних українських земель румунської Мараморо-
щини. На відміну від попередніх експедицій, цього разу нам випала нагода вивчити особ-
ливості ідентичності українців населеного пункту, де вони компактно проживають поряд 
з представниками інших етнічних спільнот – румунами, угорцями, німцями. Інструмента-
рієм дослідження слугували відео-, фото-, аудіозасоби фіксації даних, анкетування та осо-
бисте спілкування з респондентами.

Перша історична згадка про Вішеу де Сус припадає на 1362 рік [11]. За статистичними 
даними 2004 року, його населення становило 16 930 мешканців. Динаміка демографічного 
розвитку свідчить, що містечко чітко реагує на зміни політичного та економічно клімату 
(1956 р. – 13 956 осіб, 1966 р. – 16 601 особа, 1977 р. – 20 205, 1992 р. – 19 167, 2002 р. – 
16 879 осіб). Більшість жителів (14 102 особи) за віросповіданням є православними (по-
місцевому – ортодоксами). Римо- та греко-католиків відповідно 1884 та 605 вірних. До 
різних течій протестантів себе відносять приблизно 250 людей. Населення Вішеу де Сус за 
етнічним складом ділиться на румунів (14 878 осіб); німців (1114 осіб); угорців (530 осіб); 
українців (274 особи) [12]; ромів (циган) (70 осіб) та інших (14 осіб). 
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Українці (русини), як і німці (шваби, або т. зв. «ціпцери»), з’явилися тут у ХІХ ст. (при-
бували цілими сім’ями), займалися вирубкою лісу та переробкою дерева. Заселяли присілок 
(тепер – мікрорайон) Васер (з нім. – «вода»), назва якого походить від однойменної річки, 
яка там протікає. На початку ХХ ст. в містечку проживала майже тисяча українців. Із часом 
вони піддалися активній асиміляції (чим відрізняються від німців містечка, які зберегли 
рідну мову та специфіку традиційної культури). Під час останнього державного перепису 
(2002 рік) у мікрорайоні Васер (населення – 800 осіб) українцями себе назвали трохи біль-
ше двох сотень. На відміну від українських сіл Мараморощини (див. прим. 1), у Вішеу де 
Сус немає школи з українською мовою викладання, а діяльність представників українських 
політичних та культурницьких організацій (Союз українців Румунії, Демократичний союз 
українців Румунії) майже непомітна. 

Упродовж двох неповних днів ми з колегою (автор статті та Михайло Зан) провели 
спілкування приблизно із шістдесятьма респондентами різного віку, більшість з яких мали 
українське походження. Серед опитаних в основному були жінки та діти, оскільки багато 
дорослих чоловіків виїхали на заробітки до західноєвро пейських країн – Іспанії, Португалії, 
Франції, Італії, Греції тощо.

Усіх наших співрозмовників можна беззастережно поділити на дві групи:
1) ті, хто позиціонує та маніфестує себе українцями. Їх ідентифікація визначалася 

мовою та національним походженням, хоча немало з них не знають мови батьків-укра-
їнців. Це переважно представники старшого та середнього поколінь (віком від 40 років) 
з українськими іменами. Серед них: Євдокія Мандокі (1951 р. н.), Марина Петращук 
(1936 р. н.), Гафія Сурган (1933 р. н.), Іван Роман (1973 р. н.), Розіка Данчі (1969 р. н.), 
Ілля Гібуш (1939 р. н.), Іван Микитюк (1937 р. н.), Ірена Микитюк (1941 р. н.) та ін. 2;

2) ті, хто вважає себе румунами (за мовою, вихованням, свідомістю), незважаючи на 
те, що один чи обоє батьків – українці (це переважно молоді люди 18–35 років). До цієї гру-
пи, зокрема, належать: Адріан Град (онук згаданих Івана та Ірени Микитюків, 1989 р. н.), 
Іван Буковскі (1981 р. н.) та ін. 3

Траплялися також інформатори, які не вписувалися в цей поділ. Ідеться про респон-
дентів (українців за походженням), які при перепису населення зазначили себе румунами. 
Утруднювало розуміння ситуації й те, що багато з них фактично не усвідомлювали різниці 
між поняттям «етнія» (національність) та громадянством, що свідчить про недосконалість 
переписної анкети 2002 року. Завдяки цьому до представників титульного (румунського) 
етносу було зараховано знач но більше людей, ніж є насправді.

Щоб прояснити ситуацію з етнічною належністю респондентів, нам довелося розбирати-
ся на конкретних прикладах, зокрема цікавитися: «Як Вас називають румуни та угорці?» чи 
«Яка у вас рідна мова?» тощо. І тоді з’ясовувалося, що вони – українці, оскільки так їх іденти-
фікують і сприймають сусіди. Рідною мовою для них є українська (дехто навіть уміє читати), 
але оскільки в школі викладали румунською, то легше читати та писати нею. Логічно, що 
виникла проблема, ким вважати цих людей – румунами чи українцями, адже при переписі 
вони зазначають одне, але з розмови випливає, що це не зовсім так. Легше було з категорією 
респондентів, які розуміли різницю між поняттями громадянство та етнічна належність і які, 
попри українське коріння, усе одно визначали себе румунами. Можна згадати, наприклад, 
Івана Рознійчука (1960 р. н.), Ралуку Данчі (1991 р. н., онука згаданої Євдокії Мандокі та донь-
ка Розіки Данчі) 4. У випадку з останніми це був свідомий вибір національності, хоча і тут у нас 
виникали сумніви, чи не є це проявом «архетипу» справжнього українця (казати одне, думати 
інше, а робити третє) [10, с. 317]. Тим більше, що сусіди-румуни та угорці чи німці не завжди 
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визнавали цих «свідомих румунів» саме румунами, радше українцями. 
Відповідь на такі запитання зазвичай дають етнічні маркери, однак у Васері вони себе 

відкрито не проявляють. Значна частина населення цього мікрорайону бі-, а то й трилінгви, 
оскільки володіють на однаковому рівні українською, угорською та румунською мовами (зо-
крема, згадані Іван Микитюк, Іван Рознійчук, Євдокія Мандокі та інші). Звичайно, можна за-
питати, якою мовою респондент спілкувався в дитинстві, однак дорослі у Васері українською 
користуються хіба що вдома, а от на роботі чи в місті майже завжди говорять румунською чи 
угорською. Українські традиції та обряди також фактично не підтримуються. Щодо матеріаль-
ної культури, то варто зазначити, що деякі жінки володіють технікою ручної роботи (Євдокія 
Мандокі, Ірена Микитюк). У їхніх виробах (рушники, фіранки, покривала, вишивані сорочки 
тощо) проявляється специфіка українських кольорів, візерунків, але це ремесло поступово зане-
падає – немає кому передати майстерність, усе витісняє фабричне виробництво. Православ на 
віра не відіграє ролі оберегу української етнічності, оскільки це рідна віра і для румун (у право-
славній церкві мікрорайону службу проводять румунською мовою). Антропологічні відмінності 
також не завжди вказують на належність людини до певної національності: у Васері нам трап-
лялися блондини-угорці (чоловік Євдокії Мандолі Міклош) і дуже смагляві брюнети-українці 
(згаданий Іван Рознійчук). Своїх дітей вони називають неслов’янськими іменами, хоча це не 
показник, оскільки і в Україні останнім часом помітне зростання популярності імен західного 
або іншого неукраїнського походження, як-от Даніелла, Еріка, Нікіта тощо.

Незважаючи на формальні ознаки румунізації, місцеві українці відрізняються від ін-
ших. У розмові, навіть румунською мовою, відчувалася відмінність цих людей від румунів, 

угорців чи німців. Це закономірно, 
якщо враховувати, що люди в по-
всякденні діють у межах підсвідо-
мого (ментального) автоматизму, 
коли їхня поведінка повністю ке-
рується певними поведінковими 
стереотипами, що мають етнічну 
природу. Навіть свідомо перемі-
нивши етнічну ідентичність, тобто 
самосвідомість, людина не в змозі 
змінити своє етнічне підсвідоме, 
яке виявляється в особливостях 
мовлення [1, с. 155], способах ре-
акції на події, ставленні до інших 
людей та відповідях на їхні дії, 
різних побутових дрібницях, під-
свідомих орієнтаціях та симпатіях 
тощо. Враховуючи це, ми виріши-
ли дослідити специфіку поведінки 

та реакцію інформаторів на певні подразники, у яких могло проявитися їхнє етнічне підсві-
доме. Оскільки етнічні маркери (мова, релігія, традиційна культура) в середовищі українців 
Васера фактично не відіграють своєї ролі, то перед нами постало завдання – вловити їхню 
«українськість» (якщо вона існує) за допомогою інших засобів. 

Застосувавши методику дослідження на основі шкали Е. Богардуса, ми отримали цікаві 
результати. Попередні підсумки засвідчили, що ті, хто назвали себе румунами (але мають 

Ірена (1941 р. н.) та Іван (1937 р. н.) Микитюки. 
Одяг на їхній весільній світлині та одяг на Ірені зроб-
лений нею власноруч. 2008. Світлина П. Леньо
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українське коріння), насправді думають і діють, як і їхні земляки – «усвідомлені» українці. 
Це проявилося навіть у випадках, коли респондент не володів українською мовою (мовою 
батьків), наприклад, у Ралуки Данчі. Усім шести десяткам опитаних по черзі задавали одна-
кові запитання: «Чи може “угорець”, “німець”, “румун”, “українець”, “циганин” бути для Вас 
“другом / сусідом / колегою / примарем” (головою міста, села)?». За кількома винятками (ми 
з’ясували, що тоді були наявні якісь особисті причини нелюбові до німців чи угорців), відпо-
віді були тотожними. Українці толерантні до всіх, окрім циган, та навіть з ними нерідко до-
пускаються всі соціальні зв’язки (дружити, бути колегою, сусідом), крім одруження та голо-
вування над селом. Коли ж ми ставили такі питання етнічним угорцям чи румунам, німцям, 
відповіді разюче відрізнялися. Румун не хоче бачити примарем міста чи села нікого, крім 
румуна. Угорець, крім угорця, допускає на цій посаді румуна. Так само і німець. При виборі 
іноетнічних друзів румуни, угорці та німці знач но вибагливіші та обережніші, ніж українці, 
однак нерідко допускають останніх до свого кола. Румуни охоче одружуються з українцями, 
що для угорців та німців трапляється набагато рідше. Цьому, імовірно, сприяє релігійна на-
лежність: православні румуни та українці легше сходяться в сімейному житті.

Таким чином, спілкування з респондентами показало, що українців у містечку знач- 
но більше, ніж про це свідчать результати офіційного перепису населення (фактич-
но кожен другий з опитаних місцевих українців при переписі зазначив себе румуном). 
Крім того, результати опитування підтвердили таку теорію. Етнічне підсвідоме фор-
мується в процесі виховання та соціалізації і є глибинною етнічною суттю як окремої 
людини, так і спільноти в цілому, у ході соціалізації важливу роль відіграє сигнальна 
спадковість – первинне навчання дітей у родині, що відбувається на рівні несвідомого  
[1, с. 156]. Виховання в українській сім’ї сприяло формуванню етнічного підсвідомого укра-
їнців Васера і в тих випадках, коли дитина не оволоділа мовою батьків. Таким чином, на-
віть декларуючи себе румуном і прагнучи ототожнитися з титульним етносом, людина за-
лишається представником етносу своїх предків (чи народу батька або матері в змішаних 
шлюбах). Однак у процесі подальшої соціалізації на становлення людини впливає не тільки 
походження, але й безпосереднє етнічне оточення людини, умови життя в певній державі. 

Компактне проживання українців у містечку Вішеу де Сус поряд з румунами, німцями 
та угорцями зумовлює асимілювання українців, яке не простежується у випадку німців та 
угорців. Тут важать політичні, соціальні та економічні чинники: умови життя, освіта, турбо-
та держав про представників свого титульного етносу за межами батьківщини тощо. Німці 
та угорці містечка Вішеу де Сус навпаки, підкреслюють свою ідентичність та «німецькість» 
чи «угорськість». Ці етноси втягнуті в процес консолідації своєї нації, незважаючи на те, що 
вони є громадянами Румунської держави. 

Отже, можемо констатувати, що сучасне покоління українців Румунії (як і інших країн) 
поступово асимілюється. На прикладі українців Вішеу де Сус можна припустити що очікує 
інші населені українцями села Румунії. Громадянська ідентичність витісняє етнічну на дру-
гий план. Незважаючи на те, що елементи етнокультури та етнічне підсвідоме поки що збе-
рігають відмінність українців від представників титульного етносу, неважко передбачити, 
що їхні діти й особливо внуки будуть ідентифікувати себе виключно румунами.

Примітки
1 Українські села румунської Мара морощини: Поляни (Poienile de Sub Munte), Кривий (Repedea), 

Русково (Ruscova), Верхня Рівна (Rona de Sus), Бистра (Bistra), Красна (Crasna), Ремети (Remeţi), Тиса 
(Tisa, колишній Миків-Вірішморт), Коштіль (Coştui), Кричунів (Crăciuneşti), Луг над Тисою (Lunca la 
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Tisa), Великий Бичків (Bocicoiu Mare), Вишівська Долина (Valea Vişeului).
2 Польові записи П. Леньо та М. Зана від 28.08.2008 та 29.08.2008. Інформатори: Євдокія Мандокі 

(1951 р. н.), укр., православ.; Марина Петращук (1936 р. н.), укр., православ.; Гафія Сурган (1933 р. н.), 
укр., бапт.; Іван Роман (1973 р. н.), укр., православ.; Розіка Данча (1969 р. н.), укр., православ.; Ілля 
Гібуша (1939 р. н.), укр., греко-катол.; Іван Микитюк (1937 р. н.), укр., православ.; Ірена Микитюк 
(1941 р. н.), укр., православ.

3 Польові записи М. Зана від 28.08.2008 та 29.08.2008. Інформатори: Іван Буковскі (1981 р. н.), ру-
мун, православ.; Адріан Град (1989 р. н.), румун., православ.

4 Польові записи М. Зана від 28.08.2008 та 29.08.2008. Інформатори: Іван Рознійчук (1960 р. н.), 
румун, православ.; Ралука Данча (1991 р. н.), румунка, православ.
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МИХАЙЛО ЗАН

РУСИНСЬКИЙ РУХ У СУЧАСНІЙ РУМУНІЇ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ, 
СТРУКТУРА, РЕФЛЕКСІЇ

În articol este analizată evoluţia mişcării rutene din România contemporană, care a avansat în arena social-
politică din ţară la începutul sec. XXI. Este evedenţiat specificul indentităţii rutene conform rezultatelor 
recensământului populaţiei din 2002. E analizată chestiunea reprezentării parlementare a rutenilor prin activitatea 
liderului public Gheorghe Firczak şi Uniunei Culturale a Rutenilor din România. E ilustrată conceperea diferită a 
mişcării rutene în terenul etnografic Maramureşan. Autorul conclude că mişcarea ruteană din România în 
comparaţie cu regiunile Preaşiv şi Transcarpatică e amorfă, iar vectorul forţei de mobilizare (situative) a liderilor 
săi deasemeni nu coincide ca şi esenţa primordială a «recipienţilor inconştienţi».

In the article considered the evolution of the Ruthenian movement in modern Romania, who went public and 
political arena in the country at the beginning of the XXI century. According to the results of population census 2002 
found out the specifics of Rusyn identity. The questions of parliamentary representation of Rusyns analyzed through 
the public activity of Gheorghe Firczak and Cultural Union of Rusyns in Romania. The ambiguous evaluations of 
Ruthenian movement in ethnographic field of Maramureş County are illustrated. The author concludes amorphous 
of Ruthenian movement in Romania compared to the Prešov Region or Transcarpathia and disparity of mobilization 
(situational) vector of its leaders and primordial (Ukrainian) essence of his «unconscious recipients».

Постановка проблеми
Упродовж останніх років у наукових колах триває дискусія щодо русинської ідентичнос-

ті. Поряд з методологічною дилемою щодо статусу цієї спільноти в країнах Центрально-Схід-
ної Європи поступово активізувався рух лідерів русинських громадських організацій. Світові 
конгреси русинів, потужна видавнича діяльність, рекламна політика мас-медіа спричинилися 
до створення схвального ментального сприйняття цієї «проблеми» в суспільній свідомості.

Ще понад десятиліття тому, виступаючи на П’ятому світовому конгресі русинів, ідеолог 
світового русинства Павло-Роберт Маґочій зауважив, що кожна країна, «де живуть русини 
(окрім Румунії), має щонайменше одну організацію, яка публікує газети і книги та спон-
сорує різноманітні культурні програми» 1. Уже у 2000 році завдяки змінам у законодавстві 
виникла відповідна організація і в Румунії. Відтоді поряд з українським національно-куль-
турним рухом, репрезентованим Союзом українців Румунії (СУР), розпочалося формуван-
ня специфічного русинського етнокультурного руху Румунії. Отож, Румунська держава 
виявилася однією з останніх держав центрально-східного ареалу (поряд зі Словаччиною, 
Польщею, Чеською Республікою, Угорщиною, Сербією та Хорватією), яка легітимувала ру-
синський рух.

Громадську організацію під назвою «Культурний союз русинів Румунії» («Uniunea 
Culturală a Rutenilor din Romania») очолив доктор історії Георгій Фірцак. Не зважаючи на 
те що в державі (за офіційним переписом населення 2002 року) уважають себе русинами 
лише 257 осіб, лідер товариства представляє інтереси цієї меншини в парламенті у складі 
парламентської групи національних меншин.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій
На сьогодні в науковій літературі проблема новітнього русинства на теренах Румунії май-

же не представлена. На нашу думку, саме внаслідок браку прикладних етно соціологічних та 
етнополітологічних досліджень ця проблема навіть не потрапляє в поле зору експертів, які 
прагнуть узагальнювати та робити висновки на перспективу. Так, аналізуючи процеси аси-
міляції та етнографічної сегментації українців у Польщі, Угорщині, Словаччині та Румунії, 
дослідниці Світлана Мітряєва та Анжеліка Клайзнер узагалі не згадують про існування русин-
ської організації в Румунії 2. В іншій публікації А. Клайзнер знову звертає увагу на конфлікт 
між Союзом українців Румунії (СУР) та Демократичним союзом українців Румунії (ДСУР) 
і констатує, що «випадків ідентифікації себе як представників русинської етнічної групи/
націо нальності серед українців у цій країні не зафіксовано» 3.

Не зовсім послідовними та малослівними є й автори, які відстоюють національно-куль-
турне становлення русинської ідентичності у світовому вимірі. У своїй праці «Народ нізвідки: 
ілюстрована історія карпаторусинів» П.-Р. Маґочі й згадує, що «… існує декілька карпатору-
синських сіл на південь від річки Тиса у регіоні Марамуреш північної Румунії…» 4. За його 
припущеннями, у світі проживає 1 640 000 русинів, з них 20 000 є мешканцями Румунії 5. 
Така цифра представлена в україномовному виданні праці автора за 2006 рік. Натомість у 
румуномовному варіанті книжки П.-Р. Маґочія замість 20 000 з’являється інша цифра – 34 000 
русинів, які мешкають у Румунії 6. Замість загальної кількості в 1 640 000 осіб у цій праці вже 
1 654 500 русинів світу. Виникає питання щодо причини подібної цифрової трансформації 
саме в румуномовному варіанті видання «Народ нізвідки». Привертає увагу й те, що румуно-
мовна версія книги видана за підтримки Культурного союзу русинів Румунії 7.

Про практичну відсутність наукового вивчення русинського руху в Румунії свідчить 
той факт, що в розділі «Третє русинське національне відродження (з 1989 року)» теоретик і 
практик світового русинства тільки лаконічно згадує про створення русинських організацій 
«дещо пізніше в Румунії та Хорватії» 8. Також зауважено, що уряд Румунії поряд зі Словаччи-
ною, Чеською Республікою, Угорщиною, Сербією та Хорватією визнає карпаторусинів на-
ціональною меншиною, яка має власного депутата в парламенті в Бухаресті 9. Водночас у 
цій самій частині видання відсутня жодна фотоілюстрація, яка відображала б сучасні реалії 
русинського руху в Румунії. Це саме стосується й румуномовного варіанта праці.

У виданій 2002 року П.-Р. Маґочієм брошурі «Карпатські Русины» серед переліку культур-
них та наукових інституцій взагалі не вказано Культурний союз русинів Румунії 10. Безперечно, 
це свідчить про підготовку до друку цього видання задовго до створення громадської організа-
ції в Румунії. Однак видана 2003 року румунською мовою нова брошура вченого під редагуван-
ням Г. Фірцака вже містить необхідну інформацію про русинське товариство в Румунії 11.

Молдовський історик, головний редактор Міжнародного історичного журналу «Русин» 
та президент Громадської асоціації «Русь» Сергій Суляк також досить лаконічно обходить 
тематику русинського руху в Румунії. Він тільки згадує, що в сусідній державі русини ма-
ють свого представника в парламенті та отримують урядову фінансову допомогу 12. Заслуго-
вує на увагу оцінка деструктивного потенціалу русинського руху Румунії в огляді відомого 
молдовського аналітика Володимира Брутера. У своїй розгорнутій статті, присвяченій міс-
цевим виборам у Румунії 2004 року, автор констатує, що електоральні невдачі української 
меншини спричинені двома чинниками. Перший – це «відсутність ідеї», тобто неспромож-
ність місцевої еліти висвітлювати позитивний імідж України для пересічного виборця; адже 
йому нав’язують, навпаки, негативний контекст України як держави. Другий – це проблема 
розколу між українцями й русинами, що призводить до електорального розмежу вання, і 
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зрештою, розпорошення голосів та скорочення представництва на місцевому рівні 13.
Аналізуючи етнічні, мовні та конфесійні колізії ідентифікації українців повітів Сату Маре 

та Марамуреш, румунська дослідниця українського походження Ірина-Люба Горват принагідно 
торкається проблематики русинства Румунії. Ґрунтуючись на власних етнологічних досліджен-
нях повітів Сату Маре та Марамуреш, авторка відкидає твердження П.-Р. Маґочія про 34-тисяч-
ний етнічний масив русинів у Румунії, зокрема в повіті Марамуреш. Адже тут ідентифікували 
себе русинами тільки 56 осіб, більшість яких є мешканцями міста Бая Маре. На думку дослідни-
ці, фіаско русинської ідентифікації є однією з колізій перепису 2002 року в Румунії 14.

У своїй статті І.-Л. Горват ставить риторичне запитання щодо етнокультурної чи суспільно-
політичної природи русинського руху в Румунії. І логіка викладу матеріалу спонукає саме до 
етнополітичної складової, адже в повіті Сату Маре під час перепису виявилося лише 19 русинів. 
Водночас на парламентських виборах Культурний союз русинів Румунії в цьому краї мобілізу-
вав понад 300 симпатиків, які забезпечили разом з іншими депутатське крісло Г. Фірцаку 15.

Таким чином, у науковій літературі проблематику русинського руху тільки почали ви-
світлювати окремі дослідники. Саме тому характерним є фрагментарність, вибірковість 
представлених сюжетів цієї проблеми. Отже, наразі є актуальним комплексно презентува-
ти інституціалізацію русинського руху Румунії як складову етногромадських рухів у країнах 
Центрально-Східної Європи.

Мета і завдання студії. Головною метою нашої публікації є окреслення структурно-ор-
ганізаційного оформлення русинського руху в сучасній Румунії та визначення його специ-
фіки. У контексті цієї мети автор прагне вирішити такі завдання:

– з’ясувати локалізацію русинської етноідентифікації за допомогою результатів пере-
пису населення 2002 року та інших джерел;

– окреслити структурно-організаційні параметри русинського руху Румунії;
– висвітлити діяльнісний аспект русинського руху в контексті представництва його в 

парламенті країни;
– проаналізувати оцінки роботи Культурного союзу русинів Румунії серед творчої інте-

лігенції, представників громадських організацій;
– проілюструвати рефлексії русинського руху в середо вищі респондентів сільської міс-

цевості повітів Марамуреш та Сату Маре.

Русинська етноідентифікація в Румунії
Зауважимо, що провести аналіз географії русинської ідентифікації в розрізі повітів Руму-

нії на основі оприлюднених результатів наразі неможливо. У доволі деталізованому видан-
ні результатів перепису населення, проведеного 18–27 березня 2002 року, рубрика «Русини» 
просто відсутня 16. Власне, і загальна кількість русинів, згідно з останнім переписом, також 
стала предметом маніпуляцій. У різних виданнях фігурували відмінні цифри. Так, відома 
словацька русиністка Анна Плішкова у 2007 році помилково констатувала, що русинське на-
родне самоусвідомлення досить слабке, про що свідчить «списованя людей в Румунії з року 
2001, в якім к Русинам ся приголосило лем 393 людей» 17. Як бачимо, авторка допустила аж дві 
цифрові помилки (рік перепису та реальна кількість русинів). У поперед ніх даних перепису 
аналітики зазначали, що в цілому по державі ідентифікували себе русинами 262 особи, яких 
включили в рубрику «Українці-Русини» 18. У пресі СУР Михайло Трайста, критично розціню-
ючи перспективи русинства в Румунії, оперував офіційною цифрою 257 осіб 19.

В одному з матеріалів, які пропагують європейську практику мультикультуралізму, під 
назвою «Етнокультурне розмаїття в Європі» («Diversitate Etnocularală în Europa») зазначено, 
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що в Румунії проживають 20 етнічних груп, яких визнано національними меншинами 20. 
Привертає увагу той факт, що найрозлогішою є інформація про угорців і найлаконічнішою 
щодо албанців та русинів. Зокрема, констатується, що русини (rutenii) становлять 0,29 % 
населення Румунії і проживають уздовж кордону з Україною, зокрема в Добруджі та Банаті. 
Утім, цифра 0,29 % зовсім не стосується русинів, а саме українців. Водночас щодо українців 
зазначено, що «українців та русинів» можна зустріти в прикордонному повіті Марамуреш 21.

Таким чином, румунські автори (не тільки зазначеного видання) не зовсім чітко розрізняють 
етнічну чи націо нальну специфіку русинів порівняно з українцями. Якщо проаналізувати статис-
тичні дані, які було оприлюднено після проведення перепису, то у всіх випадках вказується руб-
рика «Українці-Русини» («Ucraineni-Rutenii»). Отже, попередньо тільки 262-х осіб Румунії, які ви-
значили себе русинами, статистика включила до домінуючої групи українців. Тому в попередніх 
результатах перепису населення цифра 61 353 (0,3 %) означала саме цей етнічний тандем «укра-
їнців-русинів». Це саме стосується й секеїв (583 особи), які ввійшли до угорської етногрупи; сасів 
(1 422 особи) та швабів (2 963 особи), що інкорпорувалися до німецької етноспільноти; доміну-
юча етнічна спільнота румун включила аромун * (25 053 особи) і македорумун (1 334 особи) 22.

Принагідно зауважимо, що попередні дані перепису 2002 року відрізнялися від оприлюд-
нених пізніше офіційних даних в інших виданнях. Так, в одному з них зазначено, що кількість 
русинів становить саме 257 осіб. Власне цю цифру наразі й прийнято вважати офіційною кіль-
кістю русинів у Румунії. Однак тепер вони вже належать не до групи «Українці-Русини», а до 
категорії «Інші етнії» поряд з македонцями (695 осіб), албанцями (477 осіб), карашованами ** 
(206 осіб), словенцями (202 особи) та гагаузами (43 особи). Водночас група аромун змен-
шилась і нині складає 24 645 осіб, як і македорумун – 1 298. Зрозуміло, що їх зарахували до 
румунської етногрупи. Так само зменшилась кількість секеїв (532 особи), сасів (1 420 осіб), 
але побільшало швабів (2 995 осіб), яких також занесли відповідно до угорської та німецької 
етнічних груп. Парадоксально, але з іншого боку, субетнічну групу угорців чанґо (1 266 осіб) 
у результатах перепису презентували як самостійну етноспільноту 23.

Цікаво, що в майже півмільйонному повіті Гунедоара (Hunedoara), який презентує лі-
дер русинського руху Г. Фірцак, за переписом 2002 року, 220 осіб ідентифікували себе укра-
їнцями та всього 19 – русинами 24.

Зауважмо, що майже відсутність русинської ідентифікації в русинському (за П.-Р. Маґо-
чієм) повіті Марамуреш, що межує з Тячівським та Рахівським районами Закарпаття, є най-
слабшою ланкою русинського руху в сучасній Румунії. За останнім переписом, із 510 109 
жителів у гірському повіті поряд із 34 026 українцями (6,67 % населення повіту) виявилося 
тільки 56 русинів (0,01 %). Прикметний факт – усі 56 русинів проживають у муніципіях 
Бая Маре (46 осіб) та Сігету Мармаціей (10 осіб) 25. Із 46 русинів Бая Маре вважають рід-
ною русинську мову 34 особи, а з 10 русинів Сігету Мармаціей – тільки двоє 26. У сільській 
місцевості, де за логікою лідерів русинських організацій повинна побутувати русинська 
традиція та ідентичність, українське населення взагалі не розуміє постановки питання про 

* Аромуни, арумуни, армини (самоназва), македонські румуни, цінцари, куцовлахи, каравлахи – спільнота на Півночі 

Греції, у Південній Сербії, Македонії, Північно-Східній Албанії, Болгарії та Румунії. Загальна кількість близько 110 тис. осіб. 

Мова – аромун ська романської групи індоєвропейської мовної сім’ї. Група аромун в Албанії (фаршероти) розмовляє особливою 

говіркою. Віруючі аромуни здебільшого православні.

** Карашовани, кершовани, крашовани – слов’янська спільнота в комунах Карашова та Лупак (повіт Караш-Северін). Біль-

шість із них наразі ідентифікують себе хорватами. У 1992 році нараховувалось 2 775 карашованів, у 2002 році – тільки 206 осіб 

(за іншими даними 207).
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окремішність русинів як етносу. У цьому автор публікації пересвідчився під час спільних 
румунсько-українських польових етнологічних експедицій у цьому краї впродовж останніх 
дев’яти років. Загалом респонденти засвідчують, що самоназва «русин» («рутен», «рутян») 
використовувалася раніше, наразі етнонім «українець» визнається загальноприйнятим.

Згідно з переписом населення 2002 року, у низинному повіті Сату Маре, який межує з 
Хустським та Виноградівським районами Закарпаття, з 367 275 осіб русинами себе визнали 
19. З них 8 – мешканці муніципію Сату Маре та 1 – муніципію Карей. У середовищі сільської 
місцевості найбільша кількість – 6 осіб, які назвалися русинами, проживають у межах кому-
ни Доба, 2 – мешканці с. Мікула та по одному русину в комунах Лазурь та Втіш 27.

Структурно-організаційні параметри русинського руху Румунії
Культурний союз русинів Румунії створено у 2000 році як організацію, що презентує 

одну з національних меншин держави. Прикметно, що громадська структура була організо-
вана напередодні парламентських виборів у країні, які відбулися 26 листопада того самого 
року. Саме під час цих виборів русинська організація набрала найбільшу кількість голосів 
на виборах до Палати депутатів – 6 942. Найбільше виборців, які проголосували за органі-
зацію, було зафіксовано в повіті Прагова – 1 712 осіб; у повіті Ясси – 773 особи; Тіміш – 615 
осіб; Марамуреш – 525 осіб; Муреш – 484 особи; Арад – 370 осіб; Клуж – 366 осіб; Сучава – 
257 осіб; Брашов – 253 особи 28.

Звісно, попри відсутність русинської етноідентифікації в зазначених регіонах країни, 
привертає увагу занадто стрімкий електоральний злет русинської організації відразу після 
її структурного становлення на початку 2000 року. До прикладу, у 2000 році тільки в пові-
ті Сату Маре товариство русинів отримало 321 голос, тоді як СУР ненабагато більше – 354 
голоси виборців 29. Привертає увагу домінування голосів, поданих за товариство русинів, у 
містах повіту – Сату Маре (68 осіб), Неґрешть-Оаш (17 осіб), Ташнад (14 осіб), Карей (13 
осіб). У багатьох поселеннях повіту, де взагалі не мешкають українці або ж русини, було за-
фіксовано голоси за Культурний союз русинів Румунії. Отож, головним завданням товари-
ства постала проблема електоральної мобілізації своїх прихильників.

Таблиця 1
Кількість голосів, поданих за Культурний союз русинів Румунії на виборах до  

Палати депутатів  2000 та 2004 років 30

Повіти Румунії
Кількість голосів за Культурний союз русинів Румунії

26.11.2000 р. 28.11.2004 р.
Алба 198 172
Арад 370 54
Арджеш 162 23
Бакеу 0 58
Бігор 163 68
Бістріца-Несеуд 0 53
Ботошань 98 160
Бреїла 0 30
Брашов 253 37
Бухарест (муніципій) 178 85
Бузеу 0 116
Калараш  0 40
Караш-Северін 0 40
Клуж 366 53
Констанца 117 46
Ковасна 0 11
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На виборах до Палати депутатів 28 листопада 2004 року Культурний союз русинів Руму-
нії отримав 2 871 голос виборців. Найбільша кількість симпатиків організації була в рідно-
му повіті лідера організації Гунедоара (Hunedoara) – 385 осіб. Далі за кількісним відношен-
ням: повіт Муреш – 174 особи; Алба – 172 особи; Ботошань – 160 осіб; Сучава – 152 особи; 
Марамуреш – 135 осіб; Прагова – 123 особи; Нямц – 118 осіб; Бузеу – 116 осіб. У Сату Маре 
під час виборів тільки 30 осіб віддали голоси за русинське товариство, а за СУР – 226 31.

Маючи в наявності матеріали виборів до Палати депутатів 2000 та 2004 років у розрізі 
повітів Румунської держави, можна зробити певні узагальнення щодо електоральної динамі-
ки Культурного союзу русинів Румунії. Як бачимо з таблиці 1, в електоральному полі русин-
ського товариства відбулися майже фантастичні метаморфози. Результати 2004 року над-
звичайно контрастують з успішним «румунським міленіумом» русинів. Проана лізувавши 
ці зміни, можна констатувати, що: 1) у 2004 році не було жодного повіту, де б товариство 
русинів отримало нульовий результат, як це було в 2000 році, натомість – по всіх повітах 
присутні декілька десятків голосів виборців (див. табл. 1); 2) катастрофічно зменшилася 
кількість голосів за русинське товариство в окремих повітах – Прагова (більше як у десять 
разів!), Тіміш, Ясси, Сату Маре, Марамуреш, Муреш, Клуж, Арад, Бухарест, Брашов, Бігор, 
Констанца; 3) окрім «нульових» повітів 2000 року, тільки в двох повітах Ботошань та Гуне-
доара у 2004 році відбувся певний електоральний підйом русинської організації.

На останніх парламентських виборах 30 листопада 2008 року Культурний союз русинів 
Румунії отримав уже більшу підтримку, ніж чотири роки тому – 4 514 голосів виборців 32. На 
цих виборах товариству русинів у Сату Маре віддали голоси вже 46 осіб 33. Істотно зменши-
лася кількість голосів, які подано за СУР – 183. Однак ця цифра переконливо засвідчує спів-
відношення за шкалою «українство – русинство» та домінування саме української громад-
ської організації, яка завдяки організаторській енергії Михайла Мачоки та його однодумців 
упродовж останніх років плідно взаємодіє з україномовним населенням краю.

Димбовіца 0 37
Долж 86 15
Галаць 0 48
Джурджу 0 14
Ґорж 0 15
Гарґіта 0 43
Гунедоара 207 385
Яломіца 0 31
Ясси 773 51
Ілфов 57 11
Марамуреш 525 135
Мегедінць 0 21
Муреш 484 174
Нямц 0 118
Олт 0 57
Прагова 1 712 123
Селаж  0 31
Сату Маре 321 30
Сібіу 0 29
Сучава 257 152
Телеорман 0 31
Тіміш 615 97
Тульча 0 23
Вилча  0 56
Васлуй 0 51
Вранча 0 47
Усього: 6 942 2 871
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На наш погляд, електоральні успіхи товариства русинів Румунії є радше результатом 
оптимально продуманої виборчої інженерії та етнополітичного менеджменту, але аж ніяк 
наслідком зростання прихильників русинського руху в Румунії. За свідченням лідера то-
вариства Г. Фірцака, організація ще три роки тому нараховувала понад 1 тис. членів, які 
представлені десятьма регіонами Румунської держави 34. Спроби активізувати русинський 
рух поки що не отримали адекватної та чіткої відповіді серед населення. Проведений 21–
24 червня 2007 року IX Світовий конгрес русинів у м. Сігету Мармаціей загалом не викли-
кав жодних особливих «примордіальних сентиментів» у місцевого населення, яке за логі-
кою П.-Р. Маґочія «мало би бути» русинським 35.

Якщо в середовищі інтелігенції повіту цю акцію оцінили критично, то в основної маси краян 
вона викликала неадекватне сприйняття. Зокрема, ішлося про відмову жителів україномовного 
села Рона де Сус брати участь у русинському конгресі; натомість були представлені мешканці 
сусіднього румуновного села Рона де Жос. Саме про це нам свідчили жителі україномовних сіл 
Мараморощини. Про неспроможність залучити представників «русинської Мараморощини» 
свідчила місцева преса 36 та періодичне видання СУР 37. Про виступ фольклорного ансамблю з 
Рони де Жос, а не Рони де Сус, звітував у стінах румунського парламенту згодом Г. Фірцак 38.

Однак, попри відсутність внутрішньої легітимності, важливим досягненням з погляду 
зовнішнього інформаційного «прориву» та просування русинського бренда Румунії у світі, 
на нашу думку, є створення та функціонування аж двох інтернет-сайтів. Один з них, імено-
ваний як «Uniunea Culturală a Rutenilor din România / Культурне товариство русинів Рома-
нії», на головній (домашній) сторінці презентує чудовий вид Карпатсь ких гір, державний 
прапор Румунії, ЄС та русинський синьо-біло-червоний триколор і витяг із праці Францис-
ка-Оскара Галла «Русинський апокаліпсис» 39.

Рубрика «Новини» інформує про поточні справи організації, участь у різноманітних 
громадсько-куль турних заходах світового русинства, а «Фотоальбом» ілюструє подібні фо-
руми. У розділі «Персоналії» містяться біографічні відомості про Олександра Духновича 
(1803–1865), Енді Варґола (1928–1987) та Богдана- Драґоша Павлюка (1946–2005). Остан-
ній – виходець із повіту Арад, композитор, диригент та викладач музики. Упродовж остан-
нього часу виконував функції головного секретаря Культурного товариства русинів Румунії. 
Рубрики «Мова та культура» та «Історична довідка» досить лаконічно інформують про мов-
но-культурне та національне відродження русинства.

У розділі «Про нас» автори сайта подають дуже стислу інформацію про створення, мету 
та завдання товариства. Рубрика «Зв’язок» надає можливість користувачам звернутися до го-
ловного представництва організації в Деві (повіт Гунедоара). В іншому розділі «Корисні кон-
такти» зазначено інтернет-ресурси русинів США, Канади, Угорщини, Словаччини, Хорватії та 
Польщі; окрім цього, подано сайти державних установ Румунії та Світового банку. Рубрика 
«Download» надає можливість «закачати» русинську символіку (герб та гімн); народні пісні 
(«Казала мені мати», «У саду», «Ой чорна я», «Недоля»); русинську поезію в декламуванні Іва-
на Мойсюка («Гімн румунських Русинів», «Русь Карпатська», «Веселися, Русиніє», «Святий Ве-
чур» тощо). Після прослуховування цих поезій може скластися враження, що автор декламує 
українською мовою з окремими діалектними елементами, яких, порівняно із закарпатськи-
ми, досить мало. Однак це окрема аналітична справа для фахівців-філологів.

Важливою є рубрика «Публікації», яка ознайом лює, на жаль, тільки з титульними сто-
рінками DVD і текстових видань, які підготувало товариство. Серед публікацій – уже згаду-
вана двотомна праця Ф.-О. Галла «Русинський апокаліпсис» і його ж «Присутність руських 
гірників у вугільному басейні Долини Жіу» (2003), Г. Фірцака «Русини – народ несправедли-
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во забутий» (2003) 40, І. Мойсюка «Во славу Божу» (2003), «Я родився русином» (2007), ви-
дання «Греко-Католицька словацько-русинська Парафія села Перегу Маре Арадського пові-
ту» (2005) 41, буклетні видання про русинів та євреїв Закарпаття тощо. Утім, на презентацію 
в повному об’ємі цих робіт розробники сайта поки що не спромоглися. 

Інший офіційний інтернет-сайт має назву «Uniunea Culturală a Rutenilor din România», 
поряд з якою на головній сторінці семеро дівчат тримають прапор з написом «Rutenii din 
România» («Русини Романії») 42.

Сайт є румуномовним, хоча на перспективу декларуються англомовна та русиномовна 
версії. Карта цього сайта подібна до проаналізованої вище. Своєрідною «родзинкою» є зо-
браження Г. Фірцака із закликом проголосувати за цього кандидата до Палати депутатів. 
Це відкрита агітація за лідера русинського товариства, що розміщена на сайті постійно, без 
урахування часу виборчої кампанії.

Якщо порівнювати два сайти, то останній насиченіший на фотоілюстрації. Водночас 
рубрика «Русинські персоналії» не містить жодних відомостей про засновника художньої 
школи поп-арту Е. Варґола, наявна інформація тільки про О. Духновича та Б.-Д. Павлюка. 
Серед нововведень – рубрика «Форум», однак вона має запрацювати «згодом». «Новини» ін-
формують про світові події та їхнє значення для русинів, а розділ «Download» пропонує ряд 
новацій. Це – газета «Русин», церковно-слов’янські молитовні тексти, русинська символіка, 
гімн, рецепти приготування трьох русинських страв.

Варто також зазначити, що русинське товариство Румунії впродовж останніх років роз-
горнуло й певну культурно-просвітницьку роботу. Зокрема, організовано фольклорний колек-
тив «Ластівочка», започатковано недільні школи, видається часопис «Руська віра» («Credinţa 
Rusină»). Однак найбільший успіх русинського руху – це презентація в парламенті країни.

Представництво русинів у румунському парламенті
Депутат парламенту Румунії Г. Фірцак народився 10 червня 1955 року у трансильван-

ському містечку Лупень (Lupeni), яке розташоване в повіті Гунедоара (Hunedoara). Завер-
шив історичні студії, а в 1997 році став доктором у галузі історії культури в Університеті 
«Бабеш – Бояї» (м. Клуж-Напока) під керівництвом відомого вченого, академіка Каміла Му-
решану. Упродовж 1983–1984 років працював учителем загальної школи № 6 у місті Петріла 
(Petrila). Згодом, протягом 1984–1989 років, працював музеографом у Музеї Сармізеджету-
са (Sarmizegetusa). Упродовж 1989–2000 років завідував секцією Музею Дакійської та Ру-
мунської цивілізації в місті Дева (повітовий центр Гунедоара) 43.

Етнічно змішане походження багатьох лідерів сучасного русинського руху є предметом 
дискусій. Опоненти Г. Фірцака зазвичай констатують угорськомовну практику його повсяк-
денного спілкування і заперечують щирість русинської ідентичності. Як стверджує сам лідер 
русинського руху Румунії, його батько «був русином, а моя дорога мама є угоркою» 44. Водно-
час свою русинську лінію Г. Фірцак вибудовує від прадіда, який теж носив його ім’я і прибув як 
трудовий мігрант до Лупень в останньому десятилітті XIX ст. з території Підкарпатської Русі.

Свою депутатську діяльність по виборчому округу № 22 (Гунедоара) Г. Фірцак здійснює впро-
довж двох депутатських каденцій (2004–2008; з 2008 р.). Протягом 2000–2004 років він представ-
ляв виборчий округ № 31 (Прагова). Під час роботи в парламенті входив до депутатської групи 
національних меншин, яка нараховує 18 народних обранців, лідерів громадських організацій.

Таблиця 2 засвідчує, що як депутат Г. Фірцак упродовж останніх двох каденцій перебу-
вання в парламенті зосередив свою роботу на досягненні гендерної рівності в румунському 
суспільстві.
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Поряд з роботою в постійних комісіях депутат Г. Фірцак був задіяний у роботі комісії 
законності, спеціальних та постійних громадських комісіях. Ще під час першого депутат-
ства він брав участь у роботі спеціальної комісії для розробки законодавчих пропозицій пе-
редбачених ст. 79 Закону № 29/2000. Вони стосувалися системи національних відзнак та 
затвердження законопроектів задля схвалення відповідних розпоряджень та невідкладних 
урядових постанов у цій галузі 46.

Упродовж другої депутатської каденції (2004–2008) Г. Фірцак виконував функції секре-
таря постійної громадської комісії палати депутатів та Сенату зі зв’язків з ЮНЕСКО 47. По-
чинаючи з 28 червня 2006 року, лідер русинського товариства залучений до роботи парла-
ментської комісії, яка розглядає питання революціонерів грудня 1989 року 48.

Ще однією формою парламентської активності депутата Г. Фірцака є участь у парламент-
ських групах побратимства з іншими державами. Протягом 2000–2004 років він був членом 
трьох депутатських груп, які «приятелювали» з Угорщиною, Ліваном та Аргентиною. У рам-
ках другої депутатської каденції додалася Південна Африка; до 19 березня 2008 року Г. Фірцак 
належав до парламентської групи, яка співпрацювала з ЮНЕСКО. У 2008 році додалася група 
співпраці з Мальтою та африканською Гвінеєю. Зауважимо, що в парламентську групу побра-
тимства з Угорщиною Г. Фірцак входить з 27 червня 2001 року незмінно. Таку постійність пред-
ставляє в цій групі тільки один депутат від національних меншин – Атілла Варга – тривалий 
час заступник (2000–2008), а наразі голова цієї депутатської групи. Він є регіональним лідером 
Демократичного союзу угорців Румунії та депутатом від виборчого округу № 32 (Сату Маре).

Одним з елементів висвітлення громадсько-політичного портрета лідера русинського 
товариства Румунії є контент-аналіз його депутатської активності в парламенті. Представи-
мо його у вигляді таблиці 3.

Таблиця 2
Робота депутата Г. Фірцака в складі постійних депутатських комісій 45

Термін Назва комісії Посада
1 депутатська каденція (2000–2004)

До 14 жовтня 2002 р.
Комісія у справах культури, 
мистецтва та інформаційних 

зв’язків

Член

14 жовтня 2002 р. –
16 лютого 2004 р.

Комісія права, депутатської 
етики та недоторканості

Член

Із 16 лютого 2004 р. Комісія у справах культури, 
мистецтва та інформаційних 

зв’язків

Член

2 депутатська каденція (2004–2008)
З 27 грудня 2004 р. Комісія у справах рівноправ’я 

між чоловіками та жінками
Заступник голови

Підкомісія у справах 
рівноправ’я дітей

Член

3 депутатська каденція (з 2008 р.)
Грудень 2008 р. Комісія у справах рівноправ’я 

між чоловіками та жінками
Заступник голови

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



252

Румунська етнологія

Порівнявши форми депутатської активності лідера румунських русинів у складі першої 
та другої парламентських каденцій, можна констатувати їхнє чисельне збільшення, за ви-
нятком депутатських запитів. Прикметним є й інше порівняння: якщо депутат від СУР Сте-
пан Ткачук упродовж 2000–2004 років виступив три рази на трьох засіданнях, то Г. Фірцак 
відповідно 28 разів на 26 засіданнях парламенту. Однак за цей час С. Ткачук мав більше 
законодавчих ініціатив (сім порівняно з трьома лідера русинів). Наступний голова СУР Сте-
пан Бучута протягом 2005–2008 років виступав 10 разів, подав 11 законодавчих ініціатив 
та 1 депутатський запит. У нинішньому складі парламенту він 18 разів брав слово на 16 
засіданнях та мав 9 законодавчих ініціатив. Отже, за кількісним порівнянням переважає 
депутатська діяльність Г. Фірцака, що пояснюється популяризацією та просуванням нової 
для Румунії «русинської проблеми».

Як правило, виступи на пленарних засіданнях стосуються поточних питань депутат-
ської діяльності: розгляд проектів законів, робочі дискусії, розробка запитів на адресу уряду 
тощо. Тому на особливу увагу заслуговують 13 так званих «політичних декларацій» Г. Фір-
цака (сім з них стосуються саме русинського руху Румунії), сформульованих у період першої 
депутатської каденції. Власне, найперша подібна заява була зроблена ним на засіданні пар-
ламенту 4 червня 2002 року. У цій заяві було інформовано парламентарів про перебування 
делегації Культурного союзу русинів Румунії впродовж 25–26 травня 2003 року в Польщі на 
черговому засіданні Світової Ради русинів. Г. Фірцак підкреслив важливу роль виходу на 
світову арену русинської організації Румунії та наголосив на готовності співпраці з пред-
ставниками всіх етнічних груп країни 50.

У своїх виступах депутат порушував питання збереження культурної спадщини русинів 
та заявляв про неправдиві наклепи авторів низки статей у періодичній пресі щодо діяльнос-
ті Культурного союзу русинів Румунії (11 лютого 2003 р.). Досить часто лідер румунських 
русинів ознайомлював парламентарів з новинами світового русинського руху, адже з черв-
ня 2002 року товариство русинів Румунії стало членом Світової Ради русинів.

На засіданні парламенту 13 травня 2003 року депутат коротко розповів про «Дні русин-
ської культури», які відбулися в Сучаві 9–11 травня того самого року за участю делегації 
представників русинських організацій зі Словаччини, Чехії, Польщі, Угорщини та України. 
А вже 17 червня парламентар повідомив про участь у роботі Світового конгресу русинів, що 
відбувся в Пряшеві 4–8 червня 2003 року. Депутати дізналися й про святкування 17 жовтня 
в м. Бая Маре двохсотліття від дня народження О. Духновича (4 листопада 2003 р.).

У травні 2004 року Г. Фірцак виступив з декларацією участі у виборчому процесі разом 
з Генеральним союзом асоціацій гуцульського етносу Румунії, заявивши, що підписаний 
відповідний протокол співпраці «двох етносів (русинів та гуцулів)» сприятиме «утверджен-

Таблиця 3
Контент-аналіз депутатської діяльності Г. Фірцака 49

Депутатські каденції / 
Форми депутатської 

активності

1 депутатська 
каденція

(2000–2004)

2 депутатська 
каденція

(2004–2008)

3 депутатська 
каденція
(з 2008 р.)

1. Виступи на пленар-
них засіданнях 28 (на 26 засіданнях) 32 (на 29 засіданнях) 18 (на 16 засіданнях)

2. Політичні декларації 13 17 3
3. Законодавчі ініціативи 3 13 9
4. Депутатські запити 5 1 –

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



253

Національні меншини

ню демократичних принципів» у країні 51. Такі заяви, звичайно, викликали неадекватну ре-
акцію в середовищі української інтелігенції, яка різко критикувала розмежування єдиної 
української спільноти.

Упродовж другої каденції (2004–2008) лідер русинів Румунії із 17 своїх заяв тільки 
7 присвятив власне русинським проблемам. Як фахівець з історії він виступав з вимога-
ми захистити культурну спадщину свого регіону, ратував за чистоту державної румунської 
мови в засобах масової інформації, подавав відповідні депутатські запити та законодавчі 
ініціативи. У цей період депутатська активність Г. Фірцака була сконцентрована довкола за-
лучення до світового русинського руху та проведення конгресу на Мараморощині.

22 лютого 2005 року Г. Фірцак повідомив депутатів румунського парламенту про за-
сідання Світової Ради русинів у Пряшеві під головуванням Андрія Копчі. Депутат зауважив, 
що його участь у цьому форумі мотивована відповідно до своїх повноважень «просуванням 
іміджу Румунії в світі», адже представництво русинів у парламенті на теренах Централь-
но-Східної Європи є досягненням саме Румунської держави 52. Такий «промоушен» згодом 
привів до того, що на VIII Світовому конгресі русинів у Криниці (Польща) 23–26 червня 
2005 року було прийнято рішення про проведення майбутнього конгресу в Румунії, а Г. Фір-
цака обрано віце-президентом Світової Ради русинів.

Упродовж 21–24 червня 2007 року в м. Сігету Мармаціей відбувся Світовий конгрес руси-
нів. Як зауважував сам Г. Фірцак, члени Світової Ради русинів «висловили задоволення тим, 
що Конгрес збігається зі вступом Румунії до Європейського Союзу та Румунія приділяє значну 
увагу до меншин; що й русини мають представництво в парламенті та фінансування з бюдже-
ту для утвердження власної самобутності» 53. Це фінансування дозволило проводити щорічні 
«Дні русинської культури» та інші заходи, про що чітко звітував парламентар у своїх виступах.

Оцінка русинського руху Румунії в середовищі інтелігенції
Постання русинської громадської організації викликало ряд оцінок з боку представників 

громадськості. Оскільки Культурний союз русинів Румунії на момент свого виникнення май-
же не мав специфічної цільової групи (257 осіб по всій державі – це занадто мало), то це фак-
тично спровокувало шквал негативних реакцій, насамперед в українській громаді держави.

Представники творчої інтелігенції, активісти СУР заперечують наявність власне «русин-
ського руху» в державі. Подібно до громадської спілки гуцулів, вони солідарно розцінюють 
створення цієї організації з метою розколу громадської єдності українства Румунії. На сторін-
ках видань СУР «Український вісник» та «Curierul ucrainean» з’явилися публікації, зміст яких 
зводився до такого: 1) у Румунії немає русинів як окремого етносу; це окремий етнонім укра-
їнців, так само як і гуцули; 2) під час перепису необхідно записатись українцем за етнічним 
походженням, але румуном за громадянством; 3) діяльність Г. Фірцака мотивована місцем у 
парламенті; він не може бути русином, адже спілкується в побуті угорською мовою.

Румунський дослідник (українець за походженням, родом із с. Рона де Сус повіту Ма-
рамуреш), кандидат географічних наук Василь Куреляк в інтерв’ю кореспонденту газети 
«Український вісник» дав фахову оцінку побутування етнонімів «русини» та «гуцули» і радив 
депутату від української громади С. Ткачуку, щоб термін «рутенець» не з’являвся в перепис-
ному листі 2002 року 54. Адекватну історико-філологічну розвідку щодо етноніма «русин» 
зробили лінгвіст Іван Робчук та письменник Юрій Павліш 55. «Грубою фальсифікацією істо-
рії» назвав Корнелій Регуш реанімацію старого етноніма і створення відповідної організації 
Г. Фірцаком 56. Звісно, перепис засвідчив істотно малу чисельність осіб, які ідентифікували 
себе русинами, а спроба сконструювати гуцульську етноідентичність взагалі не знайшла 
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підтримки в населення. Однак, як згодом стверджував Михайло Михайлюк, «не допомог-
ли ні скарги СУРу, ні докази науково-історичного характеру щодо етно-географічної назви 
рутенців (русинів), які є українцями, як і гуцули» 57.

Напередодні перепису населення в періодиці СУР активісти організації детально по-
яснювали, що березень 2002 року – це «екзамен свідомості і зрілості» 58. Оскільки «румун-
ська “оригінальна” демократія вигадала неіснуючу національну меншину», а починаючи з 
1990 року, науковці, переважно в Сучавському повіті, раптом «відкрили» нібито ігноровану 
раніше «загадкову» етнічну групу гуцулів, то українцям необхідно «бути собою» 59. Колишній 
голова СУР С. Ткачук на першій сторінці новинки «Curierul ucrainean» роз’яснював читачам, 
що українці мають декларуватися тільки українцями, а не гуцулами, рутенами, хохлами, 
русинами, руськими тощо, оскільки всі вони є справжніми українцями; адже молдовани, 
банатці, олтяни *, моци **, трансильванці є справжніми румунами 60.

Різко негативну оцінку діяльності лідера русинської організації дав С. Ткачук. В одній з 
публікацій під назвою «Прихвосні» він констатував, що русинська організація фактично скла-
дається з «двох членів-мадярів: Георгія Фірчака і Остапа-Франчіска Галла. І на диво, і на сміх, 
цей “Союз” набрав набагато більше голосів, ніж ДСУР, завоювавши місце у Парламенті Руму-
нії» 61. Як відомо, у першу свою депутатську каденцію Г. Фірцак представляв повіт Прагова, 
де набрав понад 1 700 голосів. Лідер СУР іронічно твердив, що це голоси циган, адже русин-
ський лідер «пустив чутку, що рутенці – це рударі-цигани» 62. Угорський фактор та неіснуючу 
спільноту русинів у діяльності Г. Фірцака побачили не тільки активісти СУР, але й журналісти 
трансильванської «Evenimentul zilei» 63. В огляді ж україномовних публікацій Румунії Г. Фір-
цак є виключно «депутатом від неіснуючої рутенської меншини в парламенті Румунії», який 
спілкується з П.-Р. Маґочієм французькою, а з іншими учасниками Конгресу русинів у Сігету 
Мармаціей через перекладача 64. І надалі в публікаціях постать Г. Фірцака презентувалася в 
напівінвективному викладі, адже констатувалося, що від нього користі, «як від цапа молока», 
він не може порозумітися зі своїм електоратом рутенською мовою 65. Доводячи штучність ру-
синського руху, М. Трайста проводив прямі паралелі зі створенням Товариства карпатських 
русинів на Закарпатті і констатував, що «русинська пошесть не оминула і Румунію» 66.

Виважену, однак по суті критичну оцінку дали інші відомі лідери СУР у своїх інтерв’ю. Зокре-
ма, член Ради СУР, голова Жіночої організації СУР, радник Міністерства культури Румунії Ярос-
лава Колотило так оцінила практичну складову діяльності русинського товариства в Румунії: «Це 
нібито старі українці-русини, хоч у нас немає русинського руху. Але відомо, що цю організацію 
штучно створили румуни, які говорили, що коли Україна не визнає молдаван за румунів, то ми 
зробимо так, щоб вони мали рутенів. Їхній представник увійшов до румунського парламенту» 67.

Заступник голови СУР та голова повітового філіалу СУР в Сату Маре М. Мачока в 
інтерв’ю авторові цих рядків у чіткій манері конструктивної критики констатував: «Україн-
ці – це і є “рутяни”. Так до нас, українців, зверталися румуни колись... Багато простих людей 
питали під час перепису населення: “Хто ти є українець, румун чи рутян?” Вони казали, що 
“рутяни”. Але в Сату Маре це незначна кількість. Жодної організації у повіті Культурний 
союз рутенів Румунії не має. Однак під час виборів голова цієї організації Георгій Фірцак 

* Олтяни (Oltenii) – жителі історичного регіону Олтенія, який розташований у Південно-Західній 
Румунії (повіти Долж, Горж, Мегедінць, Олт, Вилча, Телеорман).

** Моци (Moţii) – жителі території під назвою Ţara Moţilor (Країна Моців), етнографічного регіону 
Румунії, розміщеного в горах Апушень, у басейні річок Аріеш та Крішул Алб (повіти Алба, Арад, 
Бігор, Клуж та Гунедоара).
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витрачає величезні кошти на агітацію. Звідси у селах, містах, де взагалі немає українців чи 
“рутян” є голоси за рутенську організацію» 68.

Рефлексії русинства в етнографічному полі
Зауважимо, що рутенська (русинська) ідентифікація майже не трапляється в сільських 

населених пунктах повітів Марамуреш та Сату Маре. Уперше перебуваючи в етнографіч-
ному полі низинного повіту Сату Маре (жовтень 2001 р.), довелося констатувати цей факт 
і наочно пересвідчитись у видаванні бажаного за дійсне з боку ідеологів та практиків ру-
синства. Дійсно, що надзвичайно тоді вразило, це відсутність такого розрекламованого «за-
карпатського синдрому» – русинства. Місцеві українці на запитання про їхню національ-
ність (етнічне походження) однозначно відповідають: «ми – руські, українці», «говоримо 
по-руськи, по-українськи». Тобто, вони ототожнюють поняття «руський» і «українець» як 
два етноніми одного етносу. Кожен місцевий українець чітко розмежовує «руських» (укра-
їнців) і «руських» (росіян, «тих, що в Москві»). Опитані українці впевнені, що розмовляють 
українською, а не окремою русинською мовою 69. Згодом таке саме «здивування» щодо від-
сутності русинів очікувало нас у гірському Марамуреші (липень-серпень 2002 р.) 70.

Змінювалися населені пункти, респонденти, їхній соціальний статус та ролі – від пенсіо-
нера до представника інтелігенції. Але їхні загальні рефлексії русинства Румунії можемо звес-
ти до такого: 1) опитані твердили: «ми є українцями, руськими; рутенами нас називали ко-
лись давно угорці, румуни»; 2) на запитання: «хто ж такі “руські”?» респонденти пояснювали, 
що це українці, а не росіяни, не розуміючи іншої альтернативи; 3) якщо на початку 2000-х ро-
ків про діяльність русинської організації та її лідера Г. Фірцака знали та критично оцінювали 
представники тільки місцевої інтелігенції (учителі, лікарі, державні службовці), то з кожним 
роком сільське населення дізнавалося дедалі більше про існування відповідного руху.

На нашу думку, саме в результаті просування ідеї русинського руху в засобах масової 
інформації, відповідного представництва в парламенті Румунії та розмежування в україн-
ській громаді (створення ДСУР, Генерального союзу асоціацій гуцульського етносу) і набув 
розголосу русинський етноідентифікаційний фактор у країні впродовж останнього часу. 
Хоча в більшості населення він і викликає непорозуміння, збентеження чи іронію, водночас 
він вносить елемент зацікавлення, зрештою, породжує ситуативну ідентичність. Так, спіл-
куючись із сільськими жителями україномовних сіл повіту Марамуреш під час етнологіч-
ної експедиції в серпні 2007 року, ми фактично засвідчили факт конструювання русинської 
ідентичності під впливом засобів масової інформації.

Деякі опитані (так би мовити, «лідери думок» у селі) ознайомлені з діяльністю Культурного 
союзу русинів Румунії під головуванням Г. Фірцака, адже саме в червні цього року було проведе-
но Конгрес русинів у Сігету Мармацієй. Респонденти показували русинський часопис «Credinţa 
Rusină» («Руська віра»), спеціально підготовлене румуномовне видання книги П.-Р. Маґочія 
«Poporul de niciunde: Istorie în imagini a rutenilor carpatici» («Народ нізвідки») 71. Під впливом пері-
одичної преси, відповідної агітації чи інших чинників деякі респонденти конструюють цю іден-
тичність, порівню ючи власну мову і традиції із загальноукраїнськими. Так, респондент Микола 
Піпаш із с. Тиса зауважував: «Українці живуть в Україні, а ми тут – руснаки, українцями ся зробили 
1944 року, коли зайшли руські» 72. Саме в його обійсті сформовано солідний етномузей, який ви-
кликав справжній захват у делегатів IX Конгресу русинів у червні 2007 року 73. Очевидно, що саме 
популяризація русинської ідеї в Румунії та прямі контакти з русинськими лідерами останнім ча-
сом вплинули на реідентифікацію родини Піпашів, адже у фотодокументальному виданні (2005) 
про життя національних меншин вони презентували рубрику «Українці», а не «Русини» 74.
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Водночас, як ми зауважували, більшість опитаних сільських жителів взагалі не усві-
домлюють нагальності «проблеми» русинської ідентифікації та виявляють байдужість або 
збентеженість 75. Так, один респондент із м. Вішеу де Сус (присілок Васер) запевняв, що 
«руснаки, можливо, живуть у Сиготі, а ми тут українці; дідо мій з України прийшов, з Бог-
дана» 76. Українська ідентичність є досить чіткою. Навіть перебуваючи в Україні, респон-
денти протиставляють себе російськомовному середовищу, яке у свою чергу теж фіксує цю 
ідентичність. Опитаний Василь Рогован із с. Коштіль згадував, як у 1992 році в Києві його і 
товаришів іменували «румынскими хахлами» 77.

Респонденти з яскраво вираженою етнічною самосвідомістю констатують штучність 
русинської ідеї в Румунії 78. Окремі опитані з кола сільської інтелігенції дають фактично фа-
ховий аналіз проблеми, застерігають від політизації цього явища 79. Так, колишня вчителька 
Ірина Бобота, яка проживає в с. Кимпулунг ла Тиса (Довге Поле), стверджує, що «колись ру-
синами нас називали мадяри; але тепер я дуже багато чую про рутенів, до цього часу такого 
не було, чомусь…» 80. На запитання: «хто ж такі русини?», респондентка провела паралелі 
з етнографічною групою угорців – чанго, які мають свої особливості, але «суть мадярами».

Попри загальні критичні рефлексії русинства, в етнографічному полі Північно-Західної 
Румунії поступово викристалізовуються різновекторні позиції: від меркантильного сприй-
няття руху, амбіційного відмежу вання від СУР і сприйняття русинства до збентеження, іро-
нії та різкої критики. Отож, як ми наголошували в окремій публікації, у випадку практичної 
роботи з українським населенням з боку русинських діячів та потурання на рівні держави 
майбутній перепис може зафіксувати більшу кількість так званих «рутенів» Румунії, як це 
відбулося в Словаччині 81. Утім, це вже проблематика окремого наукового дослідження.

Висновки. Таким чином, русинський рух у сучасній Румунії виник як своєрідне завер-
шення естафети інституціалізації русинських громадських структур у країнах Централь-
но-Східної Європи. На суспільно-політичній арені країни він постав на зламі тисячоліть – у 
2000 році, саме напередодні парламентських виборів у Румунії.

Під час виборів у листопаді 2000 року Культурний союз русинів Румунії отримав сут-
тєву перемогу – 6 945 голосів виборців. Русинську меншину відтоді презентує доктор іс-
торії Г. Фірцак. Якщо в 2000 році його обирали по виборчому округу № 31 (Прагова), то з 
2004 року він уже представляє округ № 22 (Гунедоара). У 2004 році за русинське товариство 
віддали голоси 2 871 особа, що можна вважати справжнім електоральним провалом. Однак 
у 2002 році перепис населення зафіксував 257 русинів у Румунії, що стало своєрідною со-
ціальною базою та організаційною мотивацією розгортання русинського руху. На останніх 
виборах організація Г. Фірцака набрала вже 4 514 голосів.

Варто зауважити, що репрезентант русинського руху Румунії досить активно просуває 
ідеї русинства в румунському парламенті. Про це свідчать чисельні політичні декларації та 
повідомлення Г. Фірцака на засіданнях Палати депутатів. Справжнім інформаційним «про-
ривом» можна вважати створення двох інтернет-сайтів, за допомогою яких русинський рух 
відомий в інтелектуальному середовищі. Своєрідною рекламою русинського руху Румунії 
стало проведення в червні 2007 року IX Світового конгресу русинів у м. Сігету Мармаціей. 
Видавнича робота та культурно-просвітницькі акції також привертали увагу громадськості 
до русинського товариства Румунії впродовж останнього часу.

Аналізуючи оцінки діяльності русинського товариства в середовищі творчої інтелігенції, 
можна відзначити його неоднозначне прийняття. Як і щодо асоціації гуцульського етносу Ру-
мунії, загалом домінує іронія та критика доцільності функціонування організації, яку очолює 
Г. Фірцак. У середовищі СУР оцінки його діяльності мають досить різні негативні форми.
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Зауважимо також, що в етнографічному полі повітів Марамуреш та Сату Маре про по-
рушену проблему впродовж останніх років мовиться дедалі більше. Особливо після прове-
деного Світового конгресу в Сігету Мармаціей. Водночас населення традиційно ідентифікує 
себе українцями та не відокремлює етносу русинів від українців. Такої самої позиції дотри-
муються й місцеві румуни, угорці, цигани та німці.

Отже, можна констатувати, що в структурно-функціональному плані русинський рух 
Румунії є досить аморфним. До прикладу, порівняно з Пряшівщиною (Словаччина) чи За-
карпаттям (Україна), йому бракує народної легітимації, літературної традиції, відомих 
культурних та громадських діячів тощо. Отож, специфіка русинського руху Румунії полягає 
в невідповідності векторів мобілізаційної (ситуативної) організації його лідерів та примор-
діальної (української) сутності його «несвідомих реципієнтів».
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ДУШІЦА РІСТІН

КУЛЬТУРНІ РУМУНО-СЕРБСЬКІ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ  
В БАНАТСЬКОМУ РЕГІОНІ

Acest articol doreşte să evidenţieze perspectivele diferite din care pot fi privite interferenţele culturale dintre 
românii şi sârbii din regiunea Banatului, subliniind principalele elemente comune în cadrul unui context intercultural. 
Aceste fapte sunt discutate luând în considerare cadrul comun şi toate condiţionările care fac din regiunea Banatului 
una dintre cele mai variate şi mai interesante părţi ale Europei, situate la confluenţa dintre arealele central şi sud-est 
european. Caracteristici etnografice, religioase, folclorice, lingvistice şi culturale din cadrul comunicării 
intercultulturale dintre românii şi sârbii din Banat definesc o anumită viziune a universului celor două naţiuni.

This article is meant to reveal the different perspectives in which the Romanian and Serbian cultural 
interferences of Banat region could be noticed, pointing out their main common elements within a cross-cultural 
context. These facts are disscused taking into account the common background and all the conditions that made 
Banat region become one of the most varied and interesting part of Europe, situated at the confluence of central 
and south-east European areas. There are relevant ethnographic, religious, folk, linguistic, and cultural 
characteristics within the framework of the cross-cultural communication between Romanian and Serbian people 
who live in Banat that can define a certain view of the world of these two nations.

Зона Банату, що розташована між Мурешом, Тисою, Дунаєм та передгір’ям Карпат, з 
погляду етнографії вважається одним із найколоритніших регіонів цієї частини Європи, 
«етнографічною, фольклорною, релігійною, лінгвістичною та культурною мозаїкою». 
Історична доля цього регіону, справжнього пограниччя цивілізації і торгівлі, вірувань та 
фольклору, який був колискою співіснування поліетнічної спільноти впродовж віків та сприяв 
постійному міжетнічному обміну духовними і матеріальними цінностями і є продовженням 
південно-східного європейського ареалу в «серце» континенту та до центральноєвропейської 
зони 1, була нелегкою, що, звісно, відобразилося у звичаях і традиціях. Крім поступового 
зменшення лінгвістичних бар’єрів, унаслідок спільного життя, важливі зміни відбулися й 
на рівні менталітету жителів цього регіону. Наявність детальної кореляції між ґрунтами, 
кліматом, довкіллям та психологією людей, про що дізнаємося з оповідань, те, як вони 
підбирають теми для спілкування, поєднують та впорядковують їх на власне розуміння, 
накладає своєрідний відбиток на традиційні елементи місцевої колективної пам’яті.

Ресурси банатського краю, який сприймається як маргінальна зона різних імперій, 
підтримувалися створеним протягом століть образом, що дало можливість реабілітувати 
деякі «пошкоджені й уражені» ідентичності. Через такий образ периферії представляли ті свої 
імперські тяжіння до центру, що допомогли зберегти та утвердити їхні цінності 2. Це сприяло 
створенню клімату довіри та оцінки різноманіття, постійного міжкультурного спілкування 
та усвідомлення того, що будь-який індивід робить свій важливий внесок у розвиток цілого 
регіону. Якщо вести мову про Банат, то це зразок міжкультурності, яка творилася поступово 
і означає більше, ніж просте накладання різних культур на одній території. 

Сьогодні в колективному чи індивідуальному сприйнятті міф про Банат, як про міжетнічний 
рай, набирає ваги ще й завдяки низці ритуальних культурних практик, які його увіковічнюють. 
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Століттями сусідні народи вчилися жити не тільки поруч, але й разом, вивчали принципи одне 
одного, призвичаювались до відмінного та поважали розмаїття тощо. Це супроводжувалося 
формами культурного переходу, що давало своєрідну характеристику цьому специфічному 
полікультурному регіону центрального та південносхідноєвропейського простору. Дво-, три- 
чи чотиримовність інтелектуальної еліти, а також більшості жителів Банату, до Другої світової 
війни (коли етнічний склад помітно змінювався у зв’язку з від’їздом євреїв і німців та новою 
колонізацією румунським і сербським населенням з інших областей Румунії та, відповідно, 
колишньої Югославії) була вирішальним фактором комунікації та зближення.

У румунському Банаті можна стверджувати про столітню багатомовність носіїв банатських 
говорів, оскільки в цьому регіоні багато родин і сьогодні розмовляють кількома мовами – 
звичною румунською, її банатським субдіалектом, німецькою, сербською та угорською 
в їх діалектних варіантах 3. Лінгвістичні інтерференції в топонімії та ономастиці, взаємні 
лексичні запозичення, впливи у фонетиці, морфології, синтаксисі, словотворенні, семантичні 
кальки підкреслюють особливий характер зв’язків між багатьма мовами шляхом накладання 
іншомовного та румунського елементів, що можна пояснити прямими мовними контактами і 
характерною для цього регіону формою тривалої багатомовності. Таким чином, стає зрозумілою 
легкість, з якою носії, які однаково (або відносно однаково) володіють щонайменше двома мов-
ними системами, швидко та невимушено переходять від одного лінгвістичного коду до іншого 4. 

За статистичними даними, у конфігураціях, що варіюються від однієї епохи до іншої, на 
цій території співіснують понад 20 етносів та етнічних груп (румуни, серби, німці, угорці, 
євреї, цигани, словаки, хорвати, болгари, українці, поляки, італійці, турки, татари, чехи, 
греки, вірмени, французи, росіяни, араби), які за релігійною ознакою належать до восьми 
конфесій (православні, римо-католики, греко-католики, євангелісти-лютерани, реформати-
кальвіністи, іудеї, неопротестанти, ісламісти) та розмовляють більш ніж двадцятьма мова-
ми. За останні три століття всі етноси створили у сільському та міському просторі певні фор-
ми культурного вираження – інституціоналізовані чи неінституціоналізовані, народні чи 
культурні, постійні чи переривчасті. Ці форми не діяли монодично, а створювали відповідні 
інтерференції. Через культуру було подолано «природну», «кровну» солідарність, послаблено 
ефект націоналістичних ідеологій, які у різні періоди проникали до всіх етнічних спільнот, 
завдяки чому не відбулося етнолінгвістичної анклавізації. Отже, у Банаті констатується 
перевищення рівня мультикультуралізму за рахунок розвиненої міжкультурності, що про-
тягом трьох століть викарбувалася в циклі світських та релігійних свят 5.

В історичній ретроспективі розвитку взаємозв’язків румунів і південнослов’янських 
народів контакти між румунським і сербським населенням більш давні на півдні Дунаю і 
мають глибоке коріння, у той час, як західна гілка південних слов’ян осіла на заході Бал-
канського півострова, заселеного значною кількістю романського населення. Балканські 
румуни (волохи) зафіксовані історичними джерелами в складі сербської середньовічної 
держави в 1198–1199 роках за правління Стефана Неманья в Призренському окрузі, а вже 
пізніше вони згадуються як численне населення в різних місцях, заселених сербами та хор-
ватами 6. Період появи румунських державних утворень на півночі Дунаю знаменує зарод-
ження румуно-сербських зв’язків, що мали значні культурні та лінгвістичні наслідки. Зане-
пад болгарської держави та розквіт сербської у ХІV ст. зумовив інтенсифікацію зв’язків між 
румунами та сербами. У третьому десятилітті ХV ст. сербсько-слов’янська мова стала мовою 
румунського діловодства 7, де її використовували до ХVІІ ст.

Політичні, родинні, економічні та культурні контакти між румунською та сербською 
державами інтенси фікувалися в другій половині ХV ст. під час просування сербської держави на 
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північ 8, а культурні зв’язки, зокрема, інтенсивно розвивалися й після турецького завоювання. 
Багато сербів знайшли притулок на півночі Дунаю, у Румунських князівствах, займаючи 
посади в церковній та світській ієрархії. Для культурних та мовних румуно-сербських контактів 
важливою була діяльність у Мунтенії та Молдові багатьох сербських дяків, друкарів та вчених. 
Сербська присутність у цей період була настільки інтенсивною, що назви «серби» та «сербський» 
набули високого престижу, першу назву почали застосовувати до слов’ян загалом, а другу – до 
слов’янської мови, у її південних варіантах, та мови південних слов’ян 9.

Значні переміщення населення Балканського півострова з півдня та південного сходу 
на північ та північний захід залежали від перемог та просування турків на Балкани у ХІV ст. 
Кульмінацією цих подій стала поразка сербів на Косовому Полі (1389). Починаючи з першої 
половини ХV ст., великі групи сербів, які втікали від турецької небезпеки, поселилися на заході 
румунсько го Банату 10. Перші мігранти змішалися з масою румун, проте їх сліди збереглися в 
деяких топонімічних назвах Східного Банату та Західної Олтенії 11, а також у деяких словах. 
Контакти між новоприбулими та румунським автохтонним населенням поклали початок 
нових культурних та мовних відносин, які тривають і дотепер. Наслідки їх дуже важливі для 
румунської мови кількісно, а для банатського діалекту якісно 12. 

Надзвичайно складною була ситуація в Сербії через війну між турками та мадярами 
на її території в ХV ст. Це спричинило міграцію сербів на північ, унаслідок чого тільки в 
1481 році до Банату переїхало близько 50 000 сербів 13. Кілька років потому, в одному з листів 
до Папи Римського, Матей Корвін зазначив, що у 1482–1486 роках до Угорщини переїхало 
200 000 сербів. Ці цифри дещо завищені, проте можна дійти висновку, що значна кількість 
сербського населення мігрувала тоді на північ і захід. У ХVІ ст. серби проживали компактно 
на румунських територіях, а саме: вздовж Дунаю та Муреша, а також – розпорошено на півдні 
та заході Тімішоари 14. У ХVІІ–ХІХ ст. відбулася міграція сербів у самому Банаті, однак кількість 
сербського населення не збільшилася, оскільки багато сербів емігрували в Бачку (Сербія) та 
в околиці Буди (Угорщина). Нинішнє розташування сербів у румунському Банаті збігається, як 
правило, з тим, яке було два з половиною століття тому, коли вони проживали на Банатській 
рівнині, уздовж кордону із Сербією, у деяких населених пунктах, розташованих на берегах 
Дунаю, а також у внутрішніх районах.

Для розуміння давності тісних міжкультурних зв’язків, взаємозалежності та румуно-
сербських інтерференцій у Банаті особливе значення має те, що, починаючи із середини ХVІ 
і до середини ХVІІІ ст., тобто незадовго до турецького панування в Банаті та кілька десятиліть 
після нього, на цій території не було німецького населення, а сербська мова мала безперечний 
авторитет завдяки наданим її носіям привілеїв збоку мадярів та австрійців. Тут слід згадати 
також і потужний культурний рух сербів у Габсбурзькій імперії у ХVІІІ та ХІХ ст., а також і те, що 
румуни в Банаті тривалий час були під юрисдикцією сербської православної церкви. Так, ієрархи 
сербського походження були наставниками румунських єпархій у західній частині держави 15. 
Після завоювання турками обширних територій, включно з Банатом, у 1690 році велика 
сербська православна колонія на чолі з патріархом Арсенієм ІІІ Чарноевичем переселилася 
в Угорщину. До неї входило й багато сербських ієрархів, яких інколи призначали керувати 
румунськими єпархіями в Ардялі. Наприклад, єпископством Араду в 1707–1829 роках керували 
виключно сербське вище духовенство: Ісая Дякович, Вікентій Йованович, Павло Ненадович. 
Митрополитами сербів були Сінесій Живанович, Павло Авачемович. 

Оскільки з 1701 року румунам, що проживали в Габсбурзькій імперії, було заборонено 
підтримувати релігійні стосунки з жителями півдня та сходу Карпат, то вони шукали 
підтримки в сербській ієрархії, яка після 1690 року входила до Карловацької митрополії.
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Результатом переговорів між Ієнопольським єпископом (сучасний Арадський повіт) Ісаєю 
Дяковичем, представником Сербії, та Габсбурзькою монархією влітку 1690 року щодо проживання 
сербів в Угорщині стала грамота короля Леопольда І (1657–1705) від 21 серпня 1690 року, згідно з 
якою, сербам, які переїжджали до Угорщини, надавалися певні політичні та конфесійні привілеї як 
компенсація за їх військову службу. Також за цією грамотою, патріарх Арсеній ставав церковним 
провідником усього православного населення Габсбурзької монархії (сербів, русинів та румунів), 
а також здобув право висвячувати єпископів і священиків, володіти майном, дотримуватися 
юліанського календаря тощо. Ці привілеї були підтверджені новою грамотою від 11 грудня 
того самого року, відомою під назвою «Іллірійські привілеї». Отже, восени 1690 року та навесні 
наступного багато сербських, албанських та румунських родин (приблизно 36 000) переїхали у 
Срем, Славонію та інші області Угорщини, де невдовзі заснували військову організацію. Резиденція 
патріарха до 1701 року містилася в монастирі Крушедол у Сремі, згодом її було перенесено до 
Сентандрея, звідки патріарх часто відвідував регіони, у яких проживали православні. 28 червня 
1694 року, після опанування нових територій, патріарх звернувся до короля Леопольда І з 
проханням затвердити новообраних єпископів. 4 березня 1695 року король підтвердив обрання 
Ісаї Дяковича єпископом Ієнополя та Тімішоари, Єфтимія Титовака – єпископом Мохача, Стефана 
Метохяка – єпископом Карловація, Єфрема Веніаміна – єпископом Орадії та Єгару, Єфтимія 
Поповича – єпископом Будіна, додавши, що православний народ не повинен сплачувати десятину 
католицькому духовенству. В усіх трьох єпархіях, заснованих патріархом Арсенієм 1695 року 
(тімішоарській і виршецянській у Банаті та арадській у Кришані) проживали й румуни. Поступово 
юрисдикція Карловацької митрополії поширилася й на православних румунів з Ардялу (офіційно 
визнана лише 1783 року королем Йозефом ІІ), Олтенії (1717–1739) та Буковини, центр якої після 
1783 року був розташований спочатку в Радівцях, згодом – у Чернівцях 16. 

У Банаті в 1690–1716 роках румунське населення перебувало під юрисдикцією двох осіб – 
Арсенія ІІІ Чарноевича, резиденція якого містилася в монастирях Крушедол та Сентандрей, 
та нового патріарха Калініка, що мав резиденцію у Печі. За умовами Белградського миру 
1739 року Австрія втратила Малу Валахію (Олтенію), частину Сербії та Боснії, на півдні від 
Сави та Дунаю, однак Банат залишився у складі монархії. Церква була під юрисдикцією 
Карловацької митрополії, яка об’єднувала дві єпархії – у Тімішоарі та Вршеці-Карансебеші. 

У 1737 році відбулася остання хвиля міграції сербів до Банату, яку очолив патріарх Печі 
Арсеній IV Йованович Шакабент, у результаті чого багато родин з Балканського півострова 
поселилися навколо міст Панчева, Білої Церкви та Зреньянин 17. Отже, можна сміливо 
стверджувати, що в умовах османської окупації сербських територій на Балканах (кінець 
ХIV – початок ХІХ ст.) значна частина історичного та культурного досвіду цього народу була 
використана на тих територіях, куди в різні часи та в різних умовах емігрувало багато людей 
(Банат, Угорщина, Румунські князівства, Росія, Хорватія). З культурного та лінгвістичного 
погляду серби з румунського Банату вважаються спадкоємцями великих традицій у культурі 
та навчанні, усі вони можуть спілкуватися як рідною мовою, так і румунською 18. 

З часу заснування Банату (1690) й аж до 1864 року, коли румуни на чолі з митрополитом 
Ардялу Андрієм Шагуною здобули церковну автономію, під юрисдикцією Карловацької 
митрополії перебували великі території, на яких проживали румуни в Банаті, Кришані, Ардялі та 
Буковині, а також в Олтенії (у період її перебування під Австрією). На територіях, які входили до 
складу єпархій Вршец-Карансебеш, а також у Тімішоарі, Араді, Ардялі та Чернівцях, на деякий час 
у Римніку, згідно з «Іллірійськими привілеями», підтвердженими Віденським судом, Карловацька 
митрополія зобов’язувалася організовувати, охороняти та захищати релігійне життя та школи, у 
яких навчалися в дусі національних традицій як сербські, так і румунські вірні.
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Монастирі Банату (Ходош-Бодрог, Бездін, Арад-Гаї, Святого Георгія, Базіаш – у Румунії; 
Месич – у Сербії) мали також значний вплив на духовне життя місцевого православного 
населення, особливо в часи, коли не було шкіл, а священиків та церков було дуже мало. 
Вони стали першими осередками культури в Банаті. Монастирська система культових та 
навчальних інституцій у всій південно-східній європейській частині була доволі потужною 
і по-справжньому престижною. Аж до початку ХІХ ст. вона забезпечувала культурну та 
духовну єдність церкви і була середовищем формування культурної еліти – духовенства, 
політиків, юристів та службовців 19. Тут містилися бібліотеки зі слов’янськими книжками, що 
підтримували давню культуру, майстерні вишивки та розпису на релігійні мотиви, школи 
для тих, хто хотів потрапити до касти духовенства, дияконів або ж канцелярських писарів; у 
монастирях із самого ранку працювали задля хвали Господа каліграфи та майстри мініатюри.

За тисячолітню історію в Банаті було збудовано понад п’ятдесят монастирів 20, більшу 
частину з яких, на жаль, було зруйновано ще в добу середньовіччя. Багато монастирів було 
знищено внаслідок татарських інтервенцій, які змінили розташування контактної смуги 
між східною та західною християнською цивілізаціями. Інституційно монастирі Банату 
були організовані за візантійськими правилами та традиціями середньовічної епохи 21. 
Норми життя зазвичай зберігалися, а форми та зовнішний вигляд зазнавали новаторських 
впливів. Архітектурні форми та розписи монастирів поступово змінилися під впливом 
Заходу, зокрема, поширеного там стилю бароко. І хоча Банат входив до складу Габсбурзької 
монархії, яка була частиною Центральної Європи, окремі запозичення було перейнято 
опосередковано від віддалених західних та середземноморських регіонів. Під пильним 
оком церковних ієрархів художники намагалися поєднати архетипні ідеали та прагматизм 
тогочасної дійсності. У ХVІІІ ст. почали діяти реформатори церковного розпису, які працювали 
для банатських церков і монастирів 22. Одним з них був Стефан Тенецкі, який розписував 
монастир Крушедол у Фрушці Горі (Срем, Сербія), банатський монастир Бездін (повіт Арад), 
церкви Араду та Тімішоари, а також уніатську церкву у Блажі. Однак, незважаючи на значні 
інновації в розписах монастирських архітектурних ансамблів та іконостасів, вони не змінили 
православної релігійності. Такі нововведення та зміни відбувалися й протягом ХІХ–ХХ ст., 
найхарактернішим прикладом чого є садиба, збудована в класичному стилі при монастирі 
Музич, та комплекс у монастирі Арад-Гаї, створений за часів єпископа Сінезія Живановича. 

У банатських монастирях як депозитаріях перших історичних джерел часто зберігалися 
справжні художні скарби. Архітектурне вирішення та художнє оздоблення румунського 
православного монастиря Ходош-Бодрог, які ввібрали церковне зодчество ХV ст., настінний 
розпис початку ХVІІ ст., слов’янсько-румунські рукописи ХV–ХVІІ ст. і різноманітний 
церковний посуд, є вагомим аргументом тієї надзвичайно важливої ролі, яку відігравала 
ця монастирська установа протягом віків у Західній Долині Банату. За цими даними можна 
простежити органічний та природний зв’язок цієї землі з усім банатським краєм, а також з 
усім карпато-дунайським простором у цілому.

Перша історична згадка про монастир як один з найдавніших у Румунії датується 
1177 роком 23. Через брак документальних свідчень з’явилося чимало легенд про його 
заснування 24. За давнім місцевим повір’ям, яке існує дотепер, монастир заснували віруючі, 
що проживали в долині Муреша. За легендою, один бик зі стада, що належало місцевим 
болгарським пастухам, вирив своїми рогами на березі Муреша чудотворну ікону Божої 
Матері з дитятком Ісусом на руках, а пастухи на місці, де знайшли ікону, побудували 
вівтар монастиря. Згодом християни звели тут монастир, у якому знайшлося місце як для 
чудотворної ікони, так і для скам’янілої голови бика, що зберігається під склом над вхідними 
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дверима церкви. Історики вважають, що ікону було написано двома століттями пізніше, ніж 
споруджено монастир. 

Легенда про заснування цього монастиря належить до таких, що частково підкреслюють 
значення території, сприятливої для будівництва релігійних, народних споруд, будинків або 
господарських прибудов 25, а також про звичай вибирати місце для будівництва, характерний і 
для інших народів (німців, австрійців, фінів). Додавання назви «Бодрог» до назви «Ходош», яку 
дослідники та представники церкви датують лише ХІV ст., і є сучасною назвою монастиря. На 
думку місцевих жителів, саме легенда про бика, який вирив на березі Муреша ікону Божої Матері, 
поклала початок спорудженню монастиря, топонім якої «Бодрог» (bodat’ – «бодати») означає «ви-
рити рогом». Сучасна монастирська церква датована приблизно 1400 роком, часом, коли поши-
рення триконусного архітектурного типу було характерним для всіх провінцій, у яких проживали 
румуни. У 1556–1690 роках монастир опинився в регіоні, що перебував під османським пануван-
ням, на кілька років був охоплений визвольною війною Румунських князівств на чолі з Міхаєм 
Вітязу (1595). У другій половині ХVІІ ст. монастир було відбудовано завдяки єпископу Саві І Бран-
ковичу, який мав резиденцію в Липові, а згодом в Інеу 26. Деякий час монастир був резиденцією 
ієрархів, що служили в цьому регіоні, серед яких – митрополит Софроній, котрий у 1651 році 
відвідав Росію, та Ісая Діаконович, який у 1694 році встановив у монастирі Ходош-Бодрог центр 
єпархії Інеу та Тімішоари, що перейшла під юрисдикцію Габсбурзької імперії. Незважаючи на 
суттєві проблеми та історичні негаразди, жителі монастиря підтримували його своєю працею 
і заснували там одну з перших у цьому краї початкову школу, долучившись цим до ліквідації 
безграмотності населення регіону. Починаючи з ХІV ст., і дотепер триває процес долучення мона-
стиря Ходош-Бодрог до великої спадщини румунської середньовічної культури. 

Іншою історичною пам’яткою, духовне життя якої нараховує багато віків, є сербський 
православний монастир Бездін «Успіння Пресвятої Богородиці», який також розташований у 
долині Муреша, приблизно за 15 км від монастиря Ходош-Бодрог. Першу історичну згадку про 
цей монастир знаходимо в одному із записів на Псалтирі, надрукованому Божидаром Вукови-
чем у Відні у 1519–1520 роках, де зазначено час початку його будівництва: «У 7047 році від ство-
рення світу та в 1539 році від наро дження Христа, з храмом «Успіння Пресвятої Богородиці», 
за піклування архімандрита Йосафа Мілутіновича та спряння всіх братів-християн, а також 
Леонтія Богожевича, ієромонаха». Монастир має церкву, дім ігумена та келії. У 1753 році 
Стефан Тенецкі розписав іконостас, у 1802 році розписи було доповнено. Проте побутує й 
інша думка, що на початку ХІІІ ст. на місці теперішнього сербського монастиря функціонував 
інший, який знищили монголи в 1241 році 27.

Для повноти уявлення про монастирські поселення в долині Муреша варто згадати й 
монастир Святого Симеона Стовпника в Арад-Гаї. Монастир (архітектурна пам’ятка в стилі 
бароко) було засновано в 1760–1762 роках арадським єпископом Сінезієм Живанови чем. 
Церква утворювала спільний корпус із садибою монастиря, у якій сьогодні міститься музей, 
де зберігається багата колекція давнього церковного мистецтва (церковний посуд, картини, 
рукописи, стародруки), характерного не тільки для цієї області, але й для всієї румунської та 
південносхідноєвропейської спільноти. 

Іншою сферою, завдяки якій можна простежити міжкультурні зв’язки в різні історичні епохи 
між етнічними спільнотами в Банаті, є двомовні та багатомовні видання, призначені для задо-
волення культурних потреб двох чи більше народів. Якщо обмежитися сферою румуно-сербсь-
ких зв’язків, то для початку слід відзначити сербську редакцію двомовного підручника «Pervoe 
učenie otrokom» у Римнику 1726 року, румунською та слов’янською мовами, за російським зраз-
ком, автором румунської версії якого, за припущеннями, був монах Штефан з Говори, якого вва-
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жають редактором, коректором та перекладачем книги. У Передмові він назвався «справжнім 
ігуменом слов’янського діалекту та старанним покровителем румунських слів», а також на тій 
самій сторінці першого видання 1726 року писав, що вирішив надрукувати книгу слов’янським 
та румунським діалектами для кращого розуміння обох мов 28. Працю тричі перевидавали 
(1726, 1727, 1734), а третє видання, зокрема, митрополит Белграда Вікентій Йованович присвя-
тив дітям «усього православного народу, який перебуває під правлінням царя румунів у Сербії, 
Угорщині, Хорватії, Банаті Тімішоари та імперської Влахії». Тримовною працею [румунською, 
сербською (сербська редакція слов’янської) та німецькою мовами], є «Малий катехизис, або 
скорочене православне оповідання про грецький неуніатський закон, для дітей неуніатських 
призначений, виданий неуніатським Карловацьким єпископством у 1774 році» (зміст затвер-
див Синод). У старій румунській бібліографії ця книга зареєстрована (том ІІ, с. 205, № 385) як 
Сербсько-румунсько-німецький катехизис, виданий у Відні, у якому назви подано відповідними 
мовами: Catehism mic... Katehiyis malîi... Kleiner Katehismus... і «всі три назви займають по одній 
сторінці… На сторінці зліва від читача розміщено сербський та румунський тексти, розділені 
вертикальною лінією, а праворуч – німецький». Оскільки дату на виданні не зазначено, то мож-
на припустити, що воно вийшло в проміжку між 1774 роком, після прийняття Карловацьким 
синодом, і 1784 роком, коли вийшло друком видання тільки румунською та німецькою мовами. 

У «Хроніці Банату» Ніколає Стойка де Хацег подає таку інформацію: «Малий катехизис 
був скороченим варіантом Великого. Уперше слов’янською мовою його написав архімандрит 
Іон Раїчі (який відмовився стати єпископом); німецькою його переклав директор Теодор Ян-
кович де Мірієво; а румунською (зі слов’янської) – секретар останнього Ардялу Дімітріє Ев-
статевич. Але Синод видав розпорядження перекласти тільки “Рішення Отця нашого” і “Тлу-
мачення щастя» і, перевіривши, віддати у друкарню” (с. 57)». Отже, можемо дійти висновку, 
що Ніколає Стойка де Хацег був знайомий з румунськими та сербськими книжниками, які 
відіграли важливу роль у поширенні просвітницьких ідей того часу, у розвитку культури та 
освіти, зокрема із Захарієм Орфеліном, Досітеєм Обрадовичем, Йованом Ражичем, Теодором 
Жанковичем де Мірієво, Іоанном Томічем, Міхаїлом Рошу-Мартіновичем. Варто зазначити, 
що до 1863 року «Малий катехизис» було перевидано 16 разів 29. 

Щодо двомовності педагогічних та методичних підручників для сербських та румунсь-
ких шкіл кінця ХVІІІ ст., то можна відмітити працю, яка вийшла у Відні в 1776–1777 роках у 
друкарні Йосифа Курцбека (Iosif Kurtzbec) – «друкар неуніатських румунів і сербів», «Ručnaja 
kniga potrebnaja magistrom...», з паралельним текстом німецькою мовою, «Northwendiges 
Handbuch für Schulmeister...». Пізніше, у 1785 році, у цій самій друкарні, вийшло ще дві версії 
цієї книги, яка стала першою сучасною методикою в педагогічній літературі: перша – «При 
відсутності книги для вчителя…», а друга – «Книга, необхідна для вчителя». Обидва видан-
ня теж були двомовними, з паралельним німецьким текстом «Northwendiges Handbuch für 
Schulmeister...». Першими перекладачами цієї книги румунською мовою були Ніколає Стой-
ка де Хацег та І. Фельдварі, про що писав сам автор «Хроніки Банату»: «Потім у Виршеці на-
писали… направити мене. Я пішов. Там, з Фельдварі, зі слов’янської румунською переклав 
разом з архімандритом та завершили Настільну книгу дяків, роботу розпочали ще в 1776 
році». Через вісім років після завершення перекладу обидві версії книги були надруковані у 
Відні, кожна з яких була призначена для іншої провінції: «При відсутності книги для вчите-
ля…» – для шкіл Банату, а «Книга, необхідна для вчителя» (разом з версією Васілє Балша) – 
для шкіл Буковини, яка була приєднана до Габсбурзької імперії на десятиліття раніше.

Автором першого журналу сербської літератури «Slavenoserbski magazin», випущеного 
у Венеції 1768 року, а також багатьох книг, присвячених освіті та вихованню, букваря та 
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латинської граматики для сербських і румунських шкіл був Захарія Орфелін, який володів ен-
циклопедичними знаннями, був членом Віденської академії красного мистецтва і залишив 
вагомий слід у розвитку сербської культури та літератури. Особливе значення мають його 
«Каліграфії» – «Slavenskaja Kalligrafija» i «Valahijskaja Kalligrafija» («Слов’янська каліграфія» 
і «Валаська каліграфія»), на друковані в Карловаці 1778 року, що стало першим кроком до 
поліпшення каліграфії в румунських школах у другій половині ХVІІІ ст. 30 Тут ідеться про 
три довідники для вчителів, які викладають каліграфію, укладені Захарієм Орфеліном 
(1759, 1776, 1778). Вони ввійшли до шкільного обігу і більше ніж півстоліття були єдиним 
підручником з каліграфії, яким користувалися як у сербських школах, так і румунських 31. 

Відкриття Європи та запозичення європейських ідей румунами та сербами Банату в період 
просвітництва збіглися з відкриттям та відчуттям самосвідомості, до чого додалися низка 
особливостей, породжених сприйняттям та пристосуванням загальноєвропейського ідеалу 
в цьому просторі 32. За всіма історичними та геополітичними складовими, антагонізмами 
або коаліціями, які змінюють колективну ментальність, симпатії та антипатії етносів цьо-
го простору, очевидним є пошук легітимності в контексті віртуальної Європи. Модель 
міжкультурності та багатоетнічного співіснування в Банаті визначають трансценденцію 
рівня ідентичності, що сприяє розумінню, пізнанню та сприйняттю Іншого. Прикладом ру-
муно-сербських міжкультурних зв’язків можуть бути аспекти, пов’язані зі спільними право-
славними та освітніми традиціями, що входять до сфери культури, і які у цьому випадку 
випливають, разом з іншими аспектами, з історії, фольклору, літератури та лінгвістики.
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АННА-МАРІЯ СОРЄСКУ-МАРІНКОВИЧ

ВІЩУНКИ В РУМУНІВ ТІМОКУ *: КОЛЕКТИВНИЙ 
ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ФОЛЬКЛОРНИЙ РЕПЕРТУАР

Articolul se bazează pe materialele de teren înregistrate de autor între 2002 şi 2009 în câteva sate vlahe din nord-
estul Serbiei. Respondenţii povestesc despre cele trei ursitoare care vizitează casa nou-născutului în cele trei nopţi de la 
naştere, atât la persoana I, din propria experienţă, cât şi la persoana a III-a, reproducând texte deja existente care circulă 
în interiorul comunităţii de generaţii. Analizând toate aceste texte, încercăm să răspundem la întrebarea dacă anumite 
creaţii individuale ale unui interlocutor specializat pot fi transferate, mai devreme sau mai târziu, în repertoriul colectiv 
al comunităţii, dacă interlocutori specializaţi pot acţiona în calitate de factori de schimb ai repertoriului comunităţii.

* Тімок (лат. Timacus) – ріка, права притока Дунаю, що є природним кордоном між Сербією та Бол-
гарією. Басейн річки й особливо місцевість в районі її гирла в середні віки стали місцем перетину трьох 
культур (сербської, болгарської та волоської / румунської) і в історію Балканського регіону ввійшли під 
назвою Тімокська долина [прим. редактора].
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This paper is based on the field material recorded by the author between 2002 and 2009 in several Vlach 
villages of North-Eastern Serbia. The respondents narrate about the three Fates which visit the house of the 
newborn three nights after birth, both in the first person singular, from their own experience, and in the third 
person, reproducing the already existing texts which circulate within the community for generations. Analyzing 
all these texts, we try to answer the question whether the individual creations of the specialized interlocutor can 
also be transferred, sooner or later, to the community collective repertoire, whether the specialized interlocutors 
can act as factors of change in the community’s repertoire.

Тімокська міфологія – система на межі двох культур
Якщо сприймати міфологію лише як ретельно конституйовану систему з визначеною 

концепцією світо сприйняття і темами, запозиченими літературою і мистецтвом відповідної 
культури (як, наприклад, у Єгипті, Шумері, Китаї, Давній Греції, Скандинавії та ін.), у ролі 
тем первинної реальності, тоді й мови не може бути про румунську міфологію і тим паче, 
про тімокську автономну систему. Але не всі міфології переходять із часом у міфографію 
(як, скажімо, кельтська, слов’янська), багато з них збереглися тільки в усній фольклорній 
традиції. З цього погляду можна було б вести мову про існування автономної румунської 
міфології, у рамках якої тімокський міфологічний репертуар має специфічну структуру, з 
міцним, але неоднозначним історичним синкретизмом. Румунська міфологія, однак, не має 
ані чітко визначеної географії міфів, ані етнічного або хоча б територіального символізму 
навколо тотемічного центру великої первинної події, об’єднаної пантеоном або єдиним 
божеством. Її сакральний простір збігається з «нашим світом», маючи кордон з «іншим 
світом», а іноді з іншими зонами контакту. 

Окреслюючи межі демонічного світу румунів Тімоку, можна дійти висновку, що він 
складається з нашарувань та дотичних до нього варіантів, вільних та окульт них просторів, 
точок дотику, повторів і надлишків, створюючи дифузну й нестійку картину. Тому вважаємо 
недоцільним вести мову про «міфологію» в цілому, тож розглядатимемо лише сукупність 
міфологічних текстів, що походять від різних оповідачів.

Що стосується значення румунського субстрату та слов’янських впливів на тімокську 
міфологічну систему, то насамперед простежується, що впродовж тривалого часу скла-
лося багато схожих рис, генетично або типологічно споріднених міфологем румунського 
та сербського фольклору. Деякі з них були відзначені свого часу румунськими фолькло-
ристами (Б.-П. Хаждеу, Л. Шеїняну, С.-Ф. Маріан, Т. Памфіле, І.-А. Кандря, П. Караман та 
ін.), сербськими етнологами, але, на жаль, ні в румунській фольклористиці, ні в сербській 
етнології не існує узагальнюючих праць, присвячених культурним взаєминам між цими 
сусідніми народами. 

Слід наголосити, що в дослідженнях, присвячених порівняльній міфології, увага авторів 
зосереджена здебільшого на пантеоні божеств першої величини і на теонімах, які становлять 
ядро чітко окреслених і систематизованих міфологій та релігій, що не стосується ані 
румунської, ані сербської міфології. І. Євсєєв підсумував, що «основу румунської міфології 
становлять не божества першої величини, а сукупність демонічних істот (“добрих” і “злих” 
духів), на яких завжди лежить відбиток двозначності. Ці духи в цілому не є шкідливими, як 
і на сто відсотків не є корисними. Основою румунської міфології та ритуалістики є вшану-
вання предків» 1. Це твердження стосується значною мірою і сербської міфології, принаймні 
так це розуміють автори «Довідника сербської міфології», які цитують В. Чайкановича: «Без 
перебільшення можна сказати, що сербська релігія переважно зводиться до культу предків» 2. 
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Однак це не означає, що поганські божества й міфічні персонажі повністю відсутні або зовсім 
не трапляються у функціональному, наративному чи ритуальному планах. 

Міфологічні персонажі у румунів Тімоку
Ми згідні з твердженням Іона Шеуляну, яке пролунало більше ніж десятиріччя тому, про 

те, що доки етнографічно-фольклорна реальність не буде досліджена в кожній окремо взятій 
зоні, доти наше уявлення про народну культуру буде неповним. Доки не буде зібрано повну 
колекцію «текстів», що існують у фольклорному обігу, ми «будемо зобов’язані переглянути 
деякі висновки, суттєво відкорегувати недостатньо чітке й усталене уявлення, через над-
то малу кількість польових документів» 3. Більш поглиблені польові дослідження, тим паче, 
на майже недослідженій території, якою є Тімокська долина, можуть привести до нових 
відкриттів, а подекуди й спростувати те, що вважалося абсолютно достовірним. Отже, пошук 
і введення до наукового обігу нових значущих варіантів суттєво збільшить корпус текстів, а 
фундаментальні проблеми, як, наприклад, ті, що стосуються генези, датування, поширення, 
смислового навантаження, денотативного й конотативного рівнів, постануть в іншому світлі 4. 
До того ж порівняння зі слов’янським середовищем, у якому ця культура розвивалася останнім 
часом, може стати ефективним для демонстрації можливих моделей взаємопроникнення 
цих двох культур, двох типів сприйняття реального та уявного світів, рівня проникності чи 
стійкості румунського субстрату щодо зовнішніх впливів. 

У демонологічних уявленнях тімокських румунів є міфічні персонажі, відомі як у 
Румунії, так і в слов’янському середовищі, у якому ця спільнота розвивалася впродовж 
двох останніх століть 5. Три демонічні істоти, згадки про яких трапляються в усіх зонах 
Тімоку, де проживають румуни (як і в Румунії, Сербії та всьому балканському просторі), і 
про яких розповідає кожен респондент, – віщунки (ursitoarele), змій (zmău, zburătoru) і мо-
рой (moroi), – пов’язані з трьома важливими періодами життя людини: народженням, до-
рослим життям (еротичний аспект) та смертю. Крім того, існує низка інших демонічних 
персонажів, які не належать до так званої «вищої міфології», а, найімовірніше, тяжіють до 
маргінесу тімокської міфологічної системи, однак відіграють важливу роль в окресленні 
лімітрофної специфіки цієї румунської фольклорної області, яка розташована поза межа-
ми країни. З них згадаємо: «ала» (ala), «синтоадерій-коні св.Тоадера» (sântoaderii-caii lui 
Sântoader), «жоймеріка» (joimărica), «м’язанопцій» (miazanopţi), «шойманєлє» (şoimanele), 
матір лісу (muma pădurii), «самодіва» (samodiva), «вилва» (vâlva), Баба Марта (Baba Marta), 
чорт (dracul), «пріколіч» (pricolici), Свята П’ятниця (Sfânta Vineri), вітри (vânturilе), «вир-
колак» (vârcolacul), феї (zânele). 

Віщунки в балканській та тімокській міфології
Віщунки є жіночими міфічними персонажами, відомими в усьому Балканському регіоні 

та за його межами. Згідно з румунськими віруваннями, вони постають в образі трьох, семи або 
дев’яти жінок і визначають долю дитини в третю ніч після її народження. Батьки новонарод-
женого готують для віщунок найкращий прийом: прибирають хату та обійстя, прив’язують 
собак. Спеціально накривають для віщунок стіл, що виконує роль вівтаря із жертвоприношен-
нями, серед яких – хліб, сіль і вино. Віщунки з’являються завжди разом, переважно вбрані в 
біле. Старші з-поміж них добродушні, натомість наймолодша або та, у якої одна нога коротша, 
є злою, саме за нею останнє слово і вона може змінити долю дитини, провіщену старшими 
супутницями. Віщунки визначають здібності новонародженого, буде він багатим чи бідним, 
щасливим чи нещасним, з ким одружиться і навіть коли і як помре. Вірять, що ці пророцтва 
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не може змінити навіть Бог (ідея долі, вірування в приреченість знайшли своє відображення у 
свідомості та розмовній мові: «така моя доля», «так мені заспівала віщунка при народженні», 
«так мені дано» тощо). У багатьох фольклорних текстах віщунки передбачають ранню смерть 
новонародженої дитини, а саме: смерть через утоплення у 18 років, утоплення в колодязі, 
смерть під час власного весілля, від зміїного укусу, під час підстригання овець або від блискав-
ки. Серед найгірших пророцтв було вбивство батька й одруження на своїй матері 6. 

Дійовою особою, що виконує роль посередниці під час «зустрічі» сакрального з про-
фанним, віщунок з дитиною, є повитуха (moaşa), яка не тільки «бабить», але й здійснює 
перше купання немовляти та породіллі, підмітає та прибирає в хаті, на третю ніч готує стіл 
для віщунок. Про результати пророцтва дізнаються опосередковано, зазвичай через тлума-
чення снів породіллі чи повитухи. Інколи повитуха розтлумачує добрі чи погані звістки за 
змінами, що відбулися зі стравами, залишеними на ритуальному столі 7. 

У віруваннях слов’янських народів віщунки також є жіночими міфологічними персона-
жами, які визначають долю дитини, як правило, передрікаючи їм ранню смерть. У Східній та 
Південній Сербії, а також у сербському Банаті, вони є жіночої статі (suđenice, sudelnice, sudije, 
sudbine, prisudnjače, orisnice, udurisnice, samovile), натомість на заході країни їх переважно 
уявляють істотами чоловічої статі: usud 8. Уявлення про віщунок у сербських віруваннях на-
кладаються здебільшого на румунські, з тією відмінністю, що старша віщунка перед рікає 
дитині смерть, середня – фізичні вади, а менша (чиї передбачення збуваються) є найбільш 
поблажливою, вона визначає, скільки років дитина проживе, коли одружиться і яке в неї 
буде життя. У Сербії також вірять, що передбачену віщунками долю неможливо змінити 9. 

Щодо тімокської міфології, то всі без винятку дослідники відзначили факт наявності в 
ній віщунок. Так, Паун Дурліч писав, що ідентичні відомості про трьох віщунок містяться як 
у сербському, так і в загальнобалканському фольклорі. Коли мова йде про визначення долі, 
тімокці вживають ряд термінів, етимологічно пов’язаних як з латинською спадщиною, так і зі 
слов’янською: «урса» (ursa), «фата» (fata), «скріса» (skrisa), «судіна» (suđinа), «дачіна» (daćina) 10. 

Етнолог Слободан Зечевич також згадує трьох «фей долі», які провіщують кожній 
людській істоті її долю під час народження та які є предметом добре збережених сучас-
них вірувань на сході Сербії, як у тімокських румунів, так і в сербів. Згідно з віруваннями, 
жодна божественна сила не може змінити те, що провістили віщунки, яких уявляють в 
образі трьох молодих і гарних дівчат-сестер, убраних у біле або в народні костюми, з 
розпущеним волоссям. Вони з’являються в перші три ночі після народження дитини; 
матір і дитина повинні спати на підлозі, у хаті має бути прибрано, а на підготовленому 
повитухою для віщунок столі мають бути три намащені медом калачі, три склянки вина, 
три склянки води, три шматки цукру та один дукат. Після появи віщунок калачі з’їдають 
три чоловіки, якщо дитина чоловічої статі, або три жінки, якщо народилася дівчинка, а 
дукат залишається дитині. Також вірять, що віщунки заходять до хати вночі через комин, 
і якщо не знаходять на столі призначених для них наїдків, сердяться і віщують дитині 
трагічну долю. Першою говорить найстарша з них, але долю, врешті-решт, визначає 
наймолодша. С. Зечевич звертав увагу на низку фольк лорних текстів, у яких віщунки 
передбачили ранню смерть новонародженої дитини, а Бог, який заховався в хаті під час 
віщування, спробував змінити долю дитини, але йому це не вдалося 11. 

Результати проведених польових досліджень
Матеріал, на якому ґрунтується дослідження, узагальнює серію з дев’яти текстів різної 

структури та об’єму, зібраних упродовж 2003–2006 років у чотирьох населених пунктах 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



274

Румунська етнологія

Тімокської долини (Сербія), де проживає румунське населення. Тексти було отримано під 
час анкетування на міфологічну тематику, зокрема, стосовно віщунок, обставин їх появи та 
їхньої характеристики. Відомості, які містяться в цьому матеріалі, вказують на існування 
оповідань про віщунок у двох різних контекстах. З одного боку, ще зберігається ритуал готу-
вання столу для віщунок, що підживлює вірування в існування цих міфічних істот; з другого 
боку, про віщунок ідеться в оповіданнях, що містять відомі фольк лорні мотиви про перед-
часну смерть людини, долю якої було передбачено. 

Сьогодні в деяких селах Тімокської долини, якщо навіть народження дитини відбувається 
в пологовому будинку, а матір і немовля не перебувають удома в перші дні після народжен-
ня, ще побутує вірування, що стіл для віщунок обов’язково має бути підготовлений увечері 
на третій день, адже вони (віщунки) з’являються незалежно від того, чи присутній ново-
народжений. Якщо дитини в хаті немає, вони гніваються і йдуть геть. Для прикладу наве-
демо фрагменти польових записів. Так, на запитання: «Чи вірять у цих місцях в існування 
віщунок?», респондент відповів:

– Так, вірять. З’являються третього дня після наро дження дитини. Добре, старшого 
сина [моя донька] народила тут, а меншого там [в Австрії]. І приходять віщунки, готу-
ють стіл, щоб меншому віщували, як і всім, знаємо що робити. Я про старшу доньку бачила 
сон. Мене повчають баби, знаєш, не добре і все слухати, бо її я народила в лікарні, але нас не 
відпустили додому ввечері на третій день. На третю ніч. І я вдома нічого не роблю, бо зав-
тра прийде, на четвертий день, веземо її разом зі свахою, готуємо стіл, кладемо на ньому 
паляниці для віщунок. Готуємо їх звечора для віщунок, щоб їх знайшли. Я нічого не роблю, 
чекаю віщунок. І вночі, на третій день після народження, бо вона народилася рано-вранці, у 
Неготині, я нічого не роблю. Раптом, що ти гадаєш, сняться мені три жінки, щоб ти знала, 
те, що той казав у фільмі, вірно, Бог існує. Так і у нас, щось існує. Сняться мені три дівчини. 
Прийшла перша, поглянула на ту кімнату, де мала прийти донька, ту кімнату, у якій вона 
спала з Мікі. І скривилася, тобто: немає нікого тут. Прийшла і друга. І вона скривилась. 
Прийшла найменша й каже: «Йдемо звідси» (записано в с. Уровіка 2006 р.). 

Зазвичай на столі, підготовленому для віщунок, клали три калачі, три шматочки цукру і 
три склянки води:

– Тоді віщункам кладуть. […] Кладеш три калачі і три шматочки цукру. Коли народиш 
дитину, наприклад, кладеш на третю ніч три калачики, ось так, і три шматочки, якщо 
під час посту, три шматочки цукру, якщо маєш щось солодке, ставиш щось солодке для них. 
І кладеш три склянки води. Тут, біля голови дитинки, яка народилась. […] Так, так, і три 
шматочки цукру, це важливо. Три шматочки цукру. Це найважливіше покласти. І скляноч-
ки з водою. Так. На третю ніч після народження дитини кладуть біля її голови. Бо вони, ка-
жуть, коли приходять вночі, вони пророкують долю дитини і повинні мати і воду, і цукор, і 
калач – і все. Ось так. Ось це ми знаємо. Що кладуть (записано в с. Болжетін 2003 р.). 

В інших населених пунктах пригощання варіювалося залежно від пори року, постів чи 
м’ясоїду, що випадали на час народження дитини:

– [Для віщунок] готуєш паляницю («погачє»)… Корж, «погачє», ми так кажемо. І якщо 
м’ясоїд, знаєш, якщо не піст, ставиш бринзу, м’ясо, що маєш і … перець, квашену городину, 
капусту, що бажаєш. […] Кладеш за здоров’я дитини, яка народилась, і віщункам. І, звичай-
но, молишся, хрестишся, просиш віщунок пророкувати дитині щастя. Ось так. І, мабуть, 
їдять, але не знаю точно, чи їдять, чи тільки матір дитини. Взагалі, не виносять з хати, 
знаєш, аби, кажуть, дитина не стала злодієм, щоб не крала. Так розповідали старі люди 
(записано в с. Болжетін 2003 р.). 
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Водночас інші респонденти стверджують, що зі зміною місця, де народилася дитина, у 
випадку коли матір народжує в лікарні, віщунки уві сні вже не з’являються: 

– Про віщунок, деякі жінки вірять, а ми ні… Ось, ці діти народились, а нам нічого не 
наснилося, не знаємо, ні. Але знали, бачиш, давно, говорили. Раніше це, тому що жінки на-
роджували вдома. Наприклад, моя дружина народила вдома. Але зараз вже не так. Зараз, як 
тільки відчуває, що народить, відводять до лікарні і повертається вона додому звідти через 
три-чотири дні, тиждень після пологів. Але казали раніше, коли жінки народжували вдома. 
Слухаєш віщунок… (записано в с. Малі Ізвор 2005 р.). 

Як засвідчують інші фольклорні тексти (і в Румунії, і в Сербії), віщунки пророкують 
смерть новонародженого, у тому числі вказують день наглої смерті (зокрема, на власному 
весіллі), причину її настання (через утоплення). До того ж провіщена доля є невблаганною, 
її ніхто не може змінити, і в указаний час їй належить здійснитися: 

– Значить, розповідають, що одна жінка пішла до млину змолоти, і так сталося, що 
вона народила там. І слухала, про що розмовляли віщунки. Коли змужніє, буде парубком, 
одружиться і помре у день свого весілля [над водою. – Ред.]. Але не було поблизу жодної води, 
окрім криниці. Вони пішли і засипали криницю. Але він пішов, залишив весілля і ліг на крини-
цю зверху і помер. Ось, і йому передрікали, що помре, бачиш. Помер на криниці. Тобто, не зміг 
втопитись, а вмер зверху. Тобто, умер над водою (записано в с. Малі Ізвор 2005 р.).

Інший мотив, що побутує в Тімоку в оповіданнях про віщунок, стосується чоловіка, який у 
гніві на дружину, що народжує йому лише дівчат, лягає на третій день на поріг, аби почути про-
роцтва віщунок, і з жахом дізнається – у тому, що в нього не народжується син, він винен сам: 

– Усе, матінко, було у свій час. А зараз вже немає того часу, який був. Дитина народжується 
в лікарні. Роблять щось йому віщунки, як кажуть, вже не роблять… Але один… (лише про 
це ти не пиши), хочу розказати це тільки тобі, бо це соромно [сміється]. В одного народи-
лось вісім доньок, сім доньок [сміємося]. Сім доньок. І коли народилося, матінко, сім доньок, 
захотів зробити і восьму, бо хотів хлопчика. І коли народилася восьма, знов дівчинка. Тоді 
він ліг на поріг хати, ззовні. Підслуховувати, що скажуть віщунки. А віщунки немов: «Тііі, 
йди, мей, звідси, чого розлігся тут біля дверей, що не можемо пройти, з яйцями повними 
дівчат!» [сміємося]. Я казав, що буде смішно. Коли він почув це, що він винний… І не захотів 
дивитись на ту доньку, хотів вигнати дружину разом з дівчинкою. Вигнати. Бо йому не 
потрібні дівчата, дівчата, дівчата, але він був винний. І: «Жінко, знаєш, я винний, не ти 
винна. Ось що мені сказали віщунки» [сміємося] (записано в с. Міхайловак 2006 р.). 

Окрім вірувань у те, що віщунки приходять на третій вечір після народження дитини, у 
Тімокській долині існує вірування, що вони являються людині у час смерті, приходять, щоб 
«перенести» її на той світ, саме в той момент, який і був провіщений при народженні:

– Мій тесть пішов служити до війська. І тяжко там захворів. І тоді давали гроші сол-
датам, аби мали за що їх хоронити, якщо захворіють і помруть. Але якщо виживе, аби 
мав на що жити. І він був настільки хворим, що випало все волосся з голови. Він помирав. 
Прийшли баби стерегти його, поки буде помирати. Усі вони заснули, а він побачив, як до 
нього підходять віщунки. Ті, що мали його забрати. І каже одна: «Відкрила книгу?» Тобто, 
давай заберемо його. Сказала найстарша з них. Але середня каже: «Дай і мені подивитись 
цю книгу. Побачити, як воно є. Гмм, звідки він є?» Найменша: «Принеси мені!» Він на них ди-
виться, бачить їх, але більше їх ніхто не бачить, ті жінки, ті баби, що за ним спостерігали. 
Найменша каже: «Це не він. Він проживе сімдесят і три роки». Так, так. Сімдесят три 
роки. Так, матінко, як він і прожив. Точно. Тоді йдемо, каже, до Слатіни, заберемо іншого… 
Дімітрія Добріча. Нашого діда звали Дімітрієм Дімітрашковичем. Забрати Дімітрія 
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Добріча, бо він на черзі. А він став і пішов крутити собі цигарку. Тоді проснулися і баби:  
«А, ти що, ме Митре, ти за нами спостерігаєш, чи ми за тобою?» – «Прокидайтесь, щоб я 
вам розповів, що я бачив. Ось так, і так, і так». Добре. Він мав сестру тут, у нас в селі. На-
ступного дня чує її, як вона оплакує померлого чоловіка на горі, у Слатіні. І хоронить його. 
Да. І багато, матінко, існують давніх оповідань, але зараз про це ніхто не говорить (запи-
сано в с. Міхайловак 2006 р.). 

У Тімоку побутування текстів про віщунок, які з’являються у мить смерті індивідуума, 
менш поширене, ніж оповідань, у яких ідеться, що ці міфологічні істоти приходять до 
новонародженої дитини. Зазвичай у них наголошується на помилці, яку віщунки можуть 
допустити і завчасно відібрати життя в того, хто, на біду, лише має схоже ім’я з іншою люди-
ною. Найменша віщунка першою розуміє помилку і в останню мить встигає її виправити. 

Респондент пересічний – еспондент спеціалізований
Багато текстів, зібраних у Тімоку, було отримано від пересічних респондентів, які не 

спеціалізуються в жодній галузі традиційної культури. Народна проза передбачає талано-
витого респондента, з об’ємним репертуаром, але авторка цієї статті не мала можливості 
ґрунтовного відбору респондентів, часто траплялися ситуації, коли інформація була отри-
мана від не дуже жвавих співрозмовників, що призводило іноді до запису досить коротких 
та схематичних текстів. Водночас у 2006 році трапилася нагода записати в с. Міхайловак, 
що на березі Дунаю, декілька годин розмови від людини, яку ми називаємо спеціалізованим 
респондентом, а точніше, із сільською знахаркою («З» – у наведених нижче текстах), якій 
виповнилося 84 роки. Після запису 13-ти заклинань [любовного, відворотного, великого 
заклинання, від маленького сліду ноги, від великого сліду ноги, від «мороя» (рум. moroi – 
різновид упиря в румунській міфології. – Ред.), щоб худоба телилася та ін.], знахарку опитали 
за запитальником про міфологічних істот, що його використовували також при опитуванні 
інших респондентів. Під час розмови був присутній її 78-річний чоловік («Ч» – у наведених 
нижче текстах), який доповнював у разі потреби розповідь, подекуди активно дискутуючи. 

Від цих двох респондентів я записала два тексти, що стосувалися віщунок. Перший 
текст, з певними художніми перевагами, детальний, великий за обсягом, від чоловіка зна-
харки, який розповів таке: Бог, що був присутній у хаті в момент приходу віщунок, почув їхні 
пророцтва стосовно новонародженого – утоплення в день власного весілля. Прийшовши на 
весілля, він покарав найменшу віщунку, зобов’язавши змінити юнакові передбачену ними 
долю. Віщунка погодилася, з умовою, щоб хтось передав йому свої дні життя. Бог просить 
дні від батьків юнака, але вони не хочуть їх віддати; зрештою, тільки молода погоджується 
віддати йому дні зі свого життя, і, таким чином, віщунка повертає його до життя 12:

З: Еее, тут віщунки.
Ч: Е, віщунки, щоб вони були прокляті …
З: Мовчи, ти, бо ти…
Ч: Одним передбачають занадто добре, але бага тьом занадто погано. Є і таке, якщо 

про це говорити, є багато казок, знаєш. Про те, як Бог під виглядом старої людини ходив 
по землі. Народила дружина одного чоловіка, і на третій день мали зробити для віщунок. 
Але він попросився заночувати у хаті. «Бре, не можу, бо дружина народила, і немає де». – «Та 
де-небудь, ме, хоч і на ватрі. Не має значення, я ляжу хоч на ватрі, там у кімнаті». І він за-
лишився, і прийшли віщунки пророкувати долю дитині, як кажуть. Найстарша щось там 
каже, щоб йому було так і так... Не порозуміються вони поміж собою. Щось каже середня, 
знов ні. А найменша …

З: Лише найменша віщує.
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Ч: А менша що каже? Щоб хлопчик виріс і одружився, і взяв собі дружину з іншого берега. Але 
якщо хоч крапелька води його торкнеться, він помре на місці. І ось як було. Виріс хлопчик, пора 
одружитися. Ходить він до дівчат, але жодна не подобається йому. Потім все-таки знайшов… 
Він тут, а Румунія на тому березі. І знайшов там дівчину і хоче на ній одружитися. І ввечері 
пішов її забирати. І йде разом зі всіма учасниками весілля. Але той старий, що був у хаті під 
час віщування, чув, що йому пророкували віщунки. І сказав господареві, коли мав іти, що він Бог. 
«Чоловіче, коли зросте дитина, коли настане час одруження, і будете готуватись до весілля, 
щоб ви і мене запросили на весілля». – «Е, дідусю, звідки я дізнаюся, де ти живеш, як тебе покли-
кати, не знаю, з якого ти села». – «Ви тільки про це подумайте: “Де той дідусь, щоб він завітав 
на весілля моєї дитини”. І я прийду». Виріс він і взяв дівчину з Румунії і підготувався до весілля, 
разом з музи́ками готовий був іти по неї. Піти до дівчини. Еее, дружина, матір дитини: «А, ме 
чоловіче, – каже, – а та людина, той дідусь, що казав запросити його на весілля сина. Нехай при-
йде і він, де він є». І в цю мить дідусь з’являється біля воріт. Еее, ось і дід прийшов. Ідемо всі… 
до човнів, бо не було кораблів, як зараз, тільки човни. І вирушило сім човнів, усі люди посідали в 
човни і попливли. Пішли, пішли до дівчини, взяли дівчину, завернули її, забрали її переправити 
до хлопця, у його село. Сіли в човни, попливли, і посеред Дунаю як здійнявся сильний вітер, ме, 
тітонько, Боже, хвилі у висоту з будинок, готові перевернути човни. Усі мали загинути. Але дід 
сказав: «Ви не потонете, доки я тут з вами. Доки я тут, ніхто не потоне». І попливли, доки не 
дісталися до берега. І зійшли на берег і… Коли він вийшов з нареченою, наречена вийшла з чов-
на, і він вийшов з човна. Але їх попередили взяти ковдри і загорнути його в них, щоб на нього не 
впала жодна краплинка дощу, бо помре. Сказав той дід. І так його накрили і все, сіли в човен і 
попливли. Коли зійшли на берег і перейшли на цей бік. […] Вода з весла впала на нього, він впав 
і помер. Помирає. «А-а-а-а-у», – кричить натовп, його матір, молода, кричать, бре, як воли, за 
ним. «Добре, ме, будьте ви прокляті, не могли передректи йому смерть до або після весілля? 
Невже під час самого весілля». І все-е-е. Що робити Богу? Немає що робити. Він – Бог, але вони 
так передрекли. Що робить Бог? Кличе їх і приводить їх сюди. Усіх трьох. «Скажіть мені, хто 
з вас йому пророкував померти саме в день весілля? Не могли передректи смерть на день-два 
до весілля або день-два після нього? Чому саме під час весілля, чому робите стільки гріхів? Не 
бачите, що голосять від жалю і матір, і молода, і всі?» Спершу запитав найстаршу: «Ти перед-
рекла?» Каже: «Не я». Питає середню: «І не я». – «І ти не знаєш. А тоді хто? Молодша сестра. 
Ти передрекла?» Каже: «Я». – «Е, йди сюди». Взяв її, і взяв сокиру, розрубавши дерево. Розділив на 
дві частини дерево і сунув її руки в щілину, і витяг сокиру. І щілина зімкнулась. Тисне, тітонько, 
вона підстрибує від болю, а очі аж на лоба вискакують. «Е, як тобі боляче, так і всім боляче. 
Оживи його». – «Я можу його оживити, але в нього закінчились дні. Закінчились дні, – каже, – але 
оживити його можу. Зараз я його оживлю, але немає більше днів. Якщо знайдеться той, хто 
дасть йому свої дні, я його оживлю». Питає його батька. «О, чому я маю дати йому днів від себе, 
якщо Бог їх йому не надав?» Не захотів дати йому днів. Питає його матір: «Бре, може ти йому 
даси? Даси йому днів від себе, бо його оживлять, але закінчились дні». – «Якщо Бог їх йому не на-
дав, звідки я йому надам?» Не захотіла й матір. Питає молоду: «Ти даси твоєму нареченому від 
себе днів? Бо вона його оживить, але в нього закінчились дні». – «Дам йому, якщо треба, все. Даю 
половину і ще один день, щоб прожив довше від мене». І дала, і оживила його. А Бог так сказав: 
«Коли одружується хлопець або дівчина виходить заміж, аби не жаліли більше своїх батьків. 
Батька і матір. Але щоб жаліла чоловіка. І чоловік аби не жалів свого батька і матір, а тільки 
свою дружину». Ось так (записано в с. Міхайловак 2006 р.). 

У продовженні цього тексту знахарка розповіла про те, як вона уві сні побачила віщунок 
перед операцією, яку їй робили в лікарні, після того, як вона просила Бога сповістити їй – чи 
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буде вона жити, чи ні. Ті три віщунки з’явились їй в образі трьох жінок у хустках, які допомогли 
їй вийти з ями (цей жест моя співрозмовниця сприйняла як знак, що операція пройде успішно): 

З: Я побачила уві сні віщунок. […] Уві сні… Бо в мене боліло ось тут, боки. І пішла, опе-
рувала стегна. […]

І що мені наснилося? Того вечора я вклонилась Богові і сказала: «Боже, скажи, чи ще буду 
я жити, чи ні? Якщо помру, скажи мені». Коли я лягла спати вночі, наснилося, що йду я до 
Дунаю. А на березі Дунаю… У нас в долині є високий берег, знаєш. […] Високий берег. І коли 
я підійшла – провалилась ось до сюди. Туди в те провалля. […] І коли ноги туди потрапи-
ли, знаєш, у те провалля, до сих пір, а тут – дорога. Тоді… прийшов вуйко Міліо, один наш. 
[…] Моя сім’я. «А-а-а-у, вуйко Міліо, прийди, вуйко Міліо, і витягни мене звідси, прийди і ви-
тягни мене!» – «Не можу, бо поспішаю». І йде своєю дорогою. «Нехай тебе витягнуть ось ті 
жінки». Раптом несподівано підходять три жінки. Дві в жовтих хустках, одна із зав’язаною 
під підборіддям вовняною хусткою кавового кольору. Найменша. Коли підійшли до мене. І: «А-а-
а-у, фа жінко, аби ваш рот мав, що їсти, фа, витягни мене звідси, фа, витягніть мене звідси». 
Подивилися вони так одна на одну. Роздивилися на всі боки. Найстарша їй каже: «Фа, ми йде-
мо далі, а ти витягни її звідси». […] А найменша: «Добре, ви йдіть далі, бо я її витягну звідси». 
І підійшла, фа, ось так, і поклала два цвяхи ось так, там в тій ущелині. Поклала два цвяхи, а 
тут ланцюг. І каже вона мені: «Поклади ногу на цей ланцюг». І поклала я ногу на цей ланцюг, 
але не можу, бо високо, не можу піднятись угору. І вона тягне мене за руки. А я кажу: «Е-е-е-е, 
лиши мене, кажу, поки я відштовхнусь коліном». І я вперлася коліном, і вона потягнула мене за 
руку, потягла вгору і… поклала мене на дорогу. Ти бачиш, а ті жінки (дивлюсь їм услід) дійшли 
вже до нашого села. Хустки жовті зав’язані. Дивись, мене витягли. Я йду, щоб наздогнати їх у 
селі. Іди зараз, кажу, добре, що мене витягли, аби ваш рот мав, що їсти, кажу, добре, що мене 
витягли. І вона пішла, швиденько їх наздогнала, я дивилась їй услід, доки вона не наздогнала їх, 
до села (записано в с. Міхайловак 2006 р.). 

Багато дослідників звернули увагу на особливий зв’язок, що існує між знахаркою як 
магічним агентом і надприродним. Практика знахарства в сільських регіонах Румунії переважно 
визначається дослідниками як явище, коли з покоління в покоління «жінки (здебільшого похилого 
віку, безграмотні чи малограмотні) передають свої знання, відтворюючи магічні формули та же-
сти» 13. Водночас у Південній та Східній Сербії, як і в Македонії та Болгарії, багато знахарок ствер-
джують, що цей дар вони отримали не від якогось попередника, знахаря, але від надприродної 
істоти, зазвичай, феї або святого, у молодості чи дитинстві або під час хвороби, як і у випадку з 
нашою співрозмовницею. Інші знахарки зустрічаються з надприродним уві сні, таким чином, що 
«вони сприймають сон як реальність і діють згідно з отриманими наказами» 14. З огляду на цей 
факт, вищенаведений текст може бути витлумачений як продовження або підтримання особли-
вого зв’язку, що його знахарки цієї зони мають з потойбічним світом, з надприродним, яке може 
з’явитись і в образі віщунок. 

Якщо перші тексти про віщунок належать до колективного фольклорного репертуару гро-
мади, то останній є, безсумнівно, особистою оповіддю знахарки. Однак поставимо перед со-
бою запитання, якою є доля цих текстів, отриманих від спеціалізованих респондентів або від 
магічних агентів. Не будучи колективними творами, вони мають змогу стати в певний момент 
надбанням колективу, проникаючи в репертуар громади. Лінгвіст Марія Іліч, аналізуючи фольк-
лорний різновид анекдотів, відзначала, що в певному колі слухачів автобіографічні спогади, що 
за своєю природою є індивідуальними, під час розповіді можуть стати колективними, перехо-
дячи у сферу оповідань чи колективних спогадів 15. Індивідуальні твори магічних агентів, тим 
паче ті, що належать до міфологічних уявлень, мають більше шансів бути включеними в певний 
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момент до колективного репертуару. Спонукальним мотивом цього «трансферу» може бути ав-
торитет, який має знахарка у сфері магії і який може «перенестись» на інші частини фольклор-
ного репертуару. Отже, спеціалізовані респонденти можуть стати важливим фактором змін та 
відновлень фольклорного репертуару громади, з якої вони походять.

Підсумовуючи, можемо додати, що респонденти з Тімоку мають різні варіанти сюжетів 
щодо дійових осіб, про яких вони розповідають, і щодо самих випадків. Мова йде про вибір, 
що стоїть перед кожною з конкретних опитаних осіб, які постають у ролі простих оповідачів. 
Кожний респондент, який виступає в ролі простого оповідача, є продовжувачем певної усної 
традиції. Її, насправді, можна порівняти з уявним театром, у якому є свої глядачі 16. Інша річ, що 
останні є також активними збирачами, які фіксують традицію, але значною мірою, залежно від 
своїх зацікавлень, вкладають у неї своє розуміння. 
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Mitologia poporului român. – Bucureşti: Vestala, 2006. – P. 498).

13 Golopenţia S. Limba descântecelor româneşti. – Bucureşti: Editura Academiei Române, 2007. – P. 38.
14 Раденковић Љ. Народна бајања код Јужних Словена. – Београд: Просвета, Балкано лошки институт САНУ, 

1996. – С. 20.
15 Илић М. Фолклорна анегдота: између индивидуалног и колективног – теренска истраживања Срба 

у Медини (Мађарска) // Гласник Етнографског института ЛВ (И). – Београд, 2007. – С. 231.
16 Hedeşan O. Pentru o mitologie difuză. – Timişoara: Editura Marineasa, 2000. – P. 22.
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ІВАН РЕБОШАПКА

ФОЛЬКЛОРНИЙ «АХІЛЛ» ЗДОБУВАЄ ВІЙНОЮ  
БРІСЕЇДУ – ДІВЧИНУ З НАРОДУ

În articol sunt evidenţiate posibile realii istorico-etnologice de constituire a motivului universal cucerirea 
cetăţii, trecut, cu valoare simbolică, în poezia de urare și felicitare ca mesaj actualizat.

The article reviews the possible historical-ethnographical realities of existence of universal folklore motif – 
«conquest of castle» and its symbolical meaning on the materials of poetry to honor and greet someone. 

У статті «Народження символу. Аспекти взаємодії обряду та обрядової поезії» обґрунтовано 
теоретичні положення гіпотези про постання і розвиток колядок дівчині та молодцеві на 
основі окремих конструктів весільної обрядовості, зокрема символічної конотації переходу 
ними ритуального порога (= їхнього одруження) 1.

 Як зазначено в багатьох етнологічних джерелах, зокрема тих, у яких йдеться про ранні 
етапи побуту народів Кавказу, Малої та Центральної Азії, Індії та інших 2, здобуття дружини 
здійснювалося реальним воєнним нападом, умиканням або купівлею. Поряд з такими фор-
мами шлюбу, на думку етнологів, уже з неоліту починають виникати і симульовані (театра-
лізовані) його форми, які згодом набули загального поширення як символічні коди чи зна-
ки, завдяки яким доносилася основна ідея шлюбу. З таких символічних конструктів невідомо 
коли постала давня форма весілля як алегорично-символічна драма-вистава 3, відтворити яку 
пробували Г. Гірт (праарійська драма) 4, Л. Шредер 5, Л. Нідерле (слов’янська, яка, на думку 
останнього, наприкінці язичницького періоду вже була оформленою і лише доповнювалося 
протягом часу драматизованими (чи симульованими) ремінісценціями колишніх реальних 
подій, що супроводжувалися відповідними піснями) 6. Мотиви (словесні символи) цих пісень, 
їхні первинні поетичні «блоки» і дискурси частково або повністю також пов’язані з темою 
одруження. Міфічні та біблійні мотиви, а також мотиви з античної та древньоіндійської літе-
ратур перейшли в колядки, виконуючи в них функцію актуалізованого побажання (одружен-
ня) як уже здійсненого (у момент виконання колядок дівчині чи хлопцеві).

У запропонованій статті теоретичні положення нашої гіпотези продемонструємо аналі-
зом мотиву тематично багатого і поетично чітко виструнченого сюжету українських коля-
док, відомого під назвою «Облога міста». Схожий сюжет трапляється в болгарських і в дещо 
видозмінених румунських, польських та інших колядах, у яких момент весільного «сценарію» 
передано через прибуття «князя» (молодого) зі своїм «військом» до нареченої і «завоювання» 
її «фортеці» (= вступ на батьківське подвір’я).

Цей мотив належить до категорії найбільш обговорюваних. Ще Дж. Макленнан відзна-
чав наявність у варварських та цивілізованих народів звичаю, за яким молодий (= «князь», 
«цар», «імператор») зі своїми товаришами (= «військом») мав здобувати (насправді чи сим-
волічно) наречену в її батьків. Звичай він визнавав «залишком» (як згодом оцінюватиме 
й А. ван Геннеп) первісних форм шлюбу 7, якими цікавилися такі етнологи, як Р. Латгам 8, 
Дж. Леббок 9, А. Жіро-Толон 10 та ін. Ф. Волков уважав «військову» церемонію весілля відго-
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моном давніх міжплемінних стосунків 11. У книзі про білоруське весілля І. Нікольський ствер-
джував, що мотив «облоги міста» походить із далекого історичного минулого східних слов’ян, 
коли вони жили в укріплених валами місцевостях на кшталт городищ 12.

У «Літопису руському» наведені цікаві легендарно-історичні реалії, які можна вважати 
«підґрунтям» коляд із сюжетом «облоги міста». Наприклад, зазначається, що 907 року Олег 
«пішов на Царгород [= співвідносне з “колядковою” воєнною облогою. – І. Р.]. Греки згоди-
лися дати данину і винесли йому їжі, вина, та він не взяв їх, бо вони були приготовані з отру-
тою» [= співвідносне з «колядковою» спробою міщан відкупитися подарунками + відмова 
молодця від подарунків. – І. Р.]. Не знімаючи облоги, Олег удруге зажадав десять кораблів і 
по 40 мужів у кожному [= співвідносне з другим нападом + другою спробою міщан відкупи-
тися. – І. Р.]. Потім “почав мир ладнати”» 13 [реалія, співвідносна з «примиренням» молодця 
після належного його обдарування].

Інша літописна розповідь (реальна чи вигадана?) – наче структурно-поетична «матриця» 
колядок з мотивом «облоги», оскільки в ній ідеться про здобуття дружини шляхом воєнної об-
логи міста: 988 року, як повідом ляє «Літопис руський», – «пішов Володимир [Святославич. – 
І. Р.] із військом на Корсунь, город грецький. (...), став… з одного боку города [ця сама лексе-
ма – і в колядках. – І. Р.] в гавані, на віддалі одного польоту стріли од города [= «колядкова» 
облога. – І. Р.], і боролися кріпко городяни [у колядках – міщани, краковщани тощо. – І. Р.] з 
ними. (...). І ввійшов Володимир у город, і дружина його. І послав Володимир [послів. – І. Р.] 
до цесаря Василія і Костянтина, говорячи так: “Ось город ваш славний я взяв. Та чую я, що 
сестру маєте, дівчину. Тож якщо її не оддасте за мене, то вчиню вашому городу [те], що й 
сьому вчинив” 14 [= «колядкове» незняття облоги з міста, поки молодця не нагороджено най-
ціннішим дарунком – дівчиною].

З-поміж творчості усіх народів південно-східної європейської зони мотив «облоги» міста 
найбільше представлений в українських колядках, у яких згадуються міста Самбір, Білгород, 
Хотин, Дзвонів, Звенигород, Кам’янець, Київ, Саврон, Бендери, Чернігів, Галич, Краків та ін. 
Серед інших найчастіше згадується Львів, може тому, що, як стверджував Ж. Паулі, в основу 
західноукраїнських, переважно гуцульських, варіантів цих колядок лягла легенда про облогу 
Львова Богданом Хмельницьким у 1648 році, від якої львів’яни викупилися за 80 000 талярів. 
В інших джерелах мовиться, що сума становила 100 000 талярів, чи 1200 гривень, або 17 000 
золотих, а «Хроніка львівська» наводить суму 100 000 золотих, додаючи, що народна поезія не 
обмежилася «сухими» даними, а прикрасила зображення події притаманними їй засобами 15.

Наскільки поетично прикрашені в колядках відгомони подій Хмельниччини, часів Київ-
ської Русі чи ще раніших періодів історії (як це згодом покажемо), свідчить український ва-
ріант колядки юнакові, дискурс якої побудований на варіації «класичної» структурної сте-
реотипії – протагоніст не нападає тричі на те саме місто, а почергово – на три різні міста, 
добиваючись аж до столичного Києва: 

    Що у Вельбові на оболоні,
    Ой там Іванко конем іграє,
    Конем іграє, військо збирає.
    Зібрав він військо, аж землі важко,
    1. Та й повів військо під Краків-город.
    Вийшли до нього всі краковщане.
    1а. Винесли йому миску червінців.
    Він теє прийняв, шапочки не зняв, 
    Шапочки не зняв, не подякував,
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    Не поклонився, не покорився.
    2. Повів він військо під Ніжин-город.
    Вийшли до нього всі ніжинщане.
    2б. Вивели йому коня в наряді.
    Він теє прийняв, шапочки не зняв,
    Шапочки не зняв, не подякував,
    Не поклонився, не покорився.
    3. Повів він військо під Київ-город,
    Вийшли до його всі київляне,
    3в. Вивели йому красную панну.
    Він її прийняв, шапочку ізняв,
    Шапочку ізняв ще й подякував 16.
Зі всього південно-східного європейського колядкового репертуару найближчими до 

українських колядок є болгарські. Болгарська колядка (як і румунська) починається запе-
речною метафорою у презентації юнака (молодця), який намагається спалити Будин-град 
полум’ям, що видихає його кінь:

    Припаднъла й темна мъгла,
    То ни било темна мъгла,
    Най е било добър юнак,
    Добър юнак з дубра коня,
    Сири (разигриват) коня, збуди коня,
    Кон издъша син-бял пламък,
    Да си пали Будън града.
Далі, так само як і в українському варіанті, щоб урятуватися: 1) будинградські старці 

(«будънгръждански стари хора») дарують йому «Добра къло житу» (добру мірку жита), але 
юнак не приймає («Ни прихая дубър юнак»); 2) після другого наступу молоді дівчата («млади 
булки») дарують йому пару рукавів (загальнопоширений болгарський і румунський симво-
лічний весільний подарунок), юнак теж не приймає; 3) після третього наступу матері́ дів-
чат обдаровують юнака «добрим подарунком – молодою дівчиною» («Дубра дарбъ, малка 
мума»), той дарунок він приймає, пришпорює коня, який сильним видихом сірого вогкого 
туману гасить пожежу в місті 17.

Стосовно генези колядок для молоді зазначимо, що поетизація дійсності відбувається 
методом героїзації. Можна провести аналогію з героїчною атмосферою Гомерових поем, 
складених у ІХ–VІІІ ст. до н. е. на основі історичних реалій, чи вже на базі їх фольклорного 
відтворення, оскільки ці твори, як висловився їх румунський знавець і перекладач Джордже 
Мурну, – це храм всесвітньої літературної культури, конгломерат, басейн, у який влилося 
чимало довколишніх потоків.

Співвідносність Гомерових поем (розлогих епіко-героїчних «полотен») і вищецитованих 
колядок (мініатюрних «картин» із героїчним забарвленням) слід розглядати лише в плані спіль-
ності теми та поетичних конструктів-стереотипій. Спільна мета облоги міста-фортеці (града) 
як «колядковими» молодцями (Володимиром Святославичем), так і гомерівськими героями – 
здобуття дівчини, яку останні вважали найвищою воєнною нагородою 18 (Нестор, який після 
завоювання фортеці Аркіноя «одержав у дар [= та сама гомерівська «колядкова» лексема. – 
І. Р.] його дочку Гекамеду») 19. Прудконогий Ахілл, який «Гнівом палаючи за Брісеїду струнку й / 
Бранку, що вивів її по трудах бойових із Лернеса, пишнооку, / Весь зруйнувавши Лернес і стіни 
розбивши фіванські», потім «здобуту списом» (Брісеїду) «покохав душею» 20. З метою посилен-
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ня бойової завзятості Нестор, наприклад, за здобуття Трої обіцяє подарувати ахейцям по одній 
троянській жоні. Як колядкові, так і гомерівські герої тричі нападають на фортецю: «По тричі-
бо [Патрокл] поривався на високого муру (“високобрамної Трої”), / По тричі відтіль Аполлон 
відкидав запального Патрокла» 21. Оточені нападником, «колядкові» міщани тричі радяться, як 
і троянці, які, дізнавшись, що «Ахілл прудконогий (...) з’явився перед Троєю, обняті страхом, 
на пораду зійшлися (...), стоячи, раду радили...» [вираз, тотожний з «колядковим». – І. Р.] 22. Як 
колядковий герой не бере подарунки, так і Аґамемнон «не схотів (...) коштовного взяти викупу, 
дуже бо (хотів) надалі ту дівчину в себе дома мати» 23. У Гомера спостерігаємо і стереотипізова-
ну модель, властиву деяким польським і суміжним українським колядкам, обдаровування героя 
різними дарами і, врешті-решт, – дівчиною. Ахілла, наприклад, обдаровано такими «білими да-
рами» (епітет, поширений у болгар, румунів та закарпатських українців): «Сім принесли з на-
мету триногів, потім / Двадцять сяйних казанів, узяли до них коней дванадцять. / Сім привели 
ще жінок, обізнаних добре в чудових / Виробах, восьма же по них Брісеїда була яснолиця» 24.

Сказане вище не означає ототожнення аналізованих колядок з Гомеровими поемами, а 
лише наведення на думку, що, виконуючи обрядову функцію актуалізованого побажання одру-
ження, такий тип колядок міг «запозичити» з «гомерівського басейну» цей мотив, який, як 
зазначав П. Мазон 25, символізував непорочну діву в серпанку. Отже, завоювання фортеці, чи 
«зривання з чола Трої святої оздоби», вважається символом завоювання діви. Цей символічний 
конструкт П. Мазон уважає типово гомерівським, уживаним автором і в інших його творах.

У румунських колядках трапляється саме гомерівське символічне значення фортеці та її 
завоювання. Чимало колядок для дівчини під промовистою назвою «Cetatea fetei» 26 («Дівоча 
фортеця») має власні моделі поетичних дискурсів. В одній із них ідеться про те, що «Понад 
морем велика хмара пилу знялася – звідти-бо численна зграя бояр наближається»; перед веде 
вершник-молодець, сповіщаючи своє товариство, що недалеко дівчина споруджує фортецю, 
яку ніхто не може завоювати; разом з товариством він «нападає, / Палашем мури руйнує, / 
Списами башні звалює». Дівчина тоді з фортеці волає: «Молодче, фортецю мою не руйнуй, до 
воріт наближайся по-боярському, злізай з коня по-господарському, – оволодієш фортецею, а 
я стану твоєю господинею, батькам твоїм невісткою, братам – свояченицею» 27. Між колядка-
ми цього типу і весільним ритуальним моментом «завоювання фортеці» (театралізованим 
вступом молодого з «військом» на подвір’я нареченої) абсолютна символічна ідентичність, 
як це засвідчує опис Й. Попа-Ретеґану: «Відкриваються ворота, і на подвір’я вступає військо 
жениха, вихваляючись, що “завоювали фортецю”: стяги мають, музики вигравають, рушниці 
гримлять, коні стукотять копитами, лунають сильні переможні вигуки» 28.

Отже, у румунських колядках цього типу спільним в українських і болгарських коляд-
ках, Гомеровому епосі та літописних оповіданнях (чи реаліях?) Київської Русі є тільки клю-
човий мотив завоювання фортеці + нагородження молодця дівчиною. Проте в них немає 
ні трикратного наступу молодця, ні трикратних спроб міщан викупитися. Така стереотип-
на поетична модель-універсалія трапляється в ардяльських колядках молодцеві («Colinde de 
june»), тільки маритальна конотація в одній частині прихована: юнаки колядують багатому 
господарю за гроші, але він по черзі дарує їм «дві-три телички», «два-три бички», «коня в на-
ряді», і вони почергово відмовляються від цих подарунків, поки вчетверте він не обдарує їх 
«талярами, крейцарями», які колядники приймають 29.

В інших варіантах з Ардялу міститься своєрідний натяк на шлюбну конотацію: молод-
ців-колядників обдаровують: 1) грошима, 2) «натягнутим луком»; 3) конем, якого «потрібно 
осідлати, вулицею вигравати, вулицею матусі, гей на чудо свекрусі» 30. У третій категорії варі-
антів маритальна конотація зрозуміла. Починаються колядки приспівом-присвятою одному 
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тільки молодцеві «Junelui, junelui, bunu» («Молодцеві, молодцеві хорошому») та запитанням 
«А чим же ми його обдаруєм?» Перші два прийняті ним подарунки – як і в усіх колядках – 
«кінь у наряді» та «натягнутий лук». Третій подарунок (символ дівчини) – «дев’ять перснів 
золотих, його тещею дарованих» 31. У збірці колядок з Ардялу також подано цікавий діалог, 
у якому молодця названо женихом (mirel), який підковує коней, а мати (як і в українців) за-
питує, «яку гадку він гадає?». Молодець: «Поїхати до дівчини з фортеці». Мати: «Хай Бог по-
магає, але я не думаю, що тобі дадуть дівчину», бо в неї «дев’ять братів у дев’яти краях!» Але 
жених «Кіньми полем виграває, дорогою до фортеці ся наближає, / І на міст фортеці ступає, / 
Ланцюги воріт розриває». Символічне значення колядкової «оповіді» надто зрозуміле в не-
символічному прямому побажанні з поколяди: «І буде, женишеньку, дівчина твоєю» 32.

Своєрідність польських колядок полягає в тому, що вони (завдяки інтертекстуальнос-
ті) перегукуються з колядками сусідніх народів. В окремих колядках події відбуваються 
поблизу Львова чи Кракова 33, тільки польський молодець Ясенько не облягає «війною» 
ці міста, а, як і в румунських колядках, довкола них своїм конем гуляє-гарцює, що, на-
певно, слід ототожнювати з облогою, і йому почергово пропонують три різні подарунки, 
останній з яких – молода дівчина. В іншій частині польських колядок дія гуляння молодця 
локалізована на подвір’ї нареченої (подвір’я = фортеця = дівчина), у чому проявляються 
його шлюбні наміри: «Tam na dvorże, na podworże». Ясенько конем гарцює + йому (як і 
молодцеві з Ардялу) дарують «дві-три телички», «два-три бички», «стадо коней», «череду 
корів», гусей 34, а також хустинки, черевики тощо 35, нарешті, – дівчину. Підтвердженням 
маритального значення цього типу польських колядок може бути болгарська весільна піс-
ня, яку виконують під час готування обрядового короваю: «орлові», що влетів на дівоче 
подвір’я дарують гроно винограду, потім гілку з фруктами, але він не відлітає, аж поки не 
обдарують його зарученою дівчиною 36.
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Сербський фольклор у контексті 
загальнослов’янської культурної спільноти

ЛЮБІНКО РАДЕНКОВИЧ

ДЕМОНІЧНЕ ВЕСІЛЛЯ В НАРОДНИХ ПЕРЕКАЗАХ:  
СЛОВ’ЯНСЬКІ ПАРАЛЕЛІ

У раду се анализира структура и митолошка основа народног предања о учешћу човека у демонској 
свадби, које се среће код више словенских народа. Узето је у обзир око 35 варијаната оваквог предања, 
записаних последњих стотину година. Реч је о предању где човека у ноћно време, на путу срећу сватови и 
одводе га са собом, а да он није свестан да су то демони. Када му понуде суд с вином он се прекрсти или се 
у тај час огласи петао и сватови нестану. Тек онда примети да се налази на врби изнад воде и да су се демо-
ни спремали да га утопе. Место суда с вином у рукама му је била коњска лобања, корњача итд. 

У предању се одражавају елементи свадбеног обреда. Завршни чин просидбе девојке састојао се од 
обредног давања суда за вино девојчином оцу који из њега пије и враћа га момковом оцу. У демонској 
свадби сам демон је преобраћен у суд за вино и он има задатак да човеку извади душу и однесе је под воду. 
У првом случају девојка се везује за нову породицу, у другом случају човек се везује за стадо демона.

The author has analyzed the structure and mythical basis of the popular tradition concerning human 
participation in the demonic wedding, common to several Slavic peoples. Some thirty five variants of such 
tradition, written down in the course of the last hundred years, have been taken into account. The tradition says 
that in the night-time a man on the road may be met and taken by a wedding party disappears. It is only then that 
he becomes aware that is sitting in a wilow tree above the water and that the demons are intending to drown him. 
Instead of the wine cup he is holding a horse’s skull.

The tradition reflects elements of the wedding rite. The concluding act of suit consists of a ritual offering of 
a cup of wine to the girl’s father who drinks from it and then gives it back to the boy’s father. In the demonic 
wedding, however, the demon himself, transformed into the vine cup is assigned with taking a man’s soul out and 
under the water. In the first case, the girl becomes attached to her new family, and in the second one, a man 
becomes attached to the flock of demons.

Перекази, у яких ідеться про те, як людина вночі потрапляє на демонічне весілля, зафік-
совано в багатьох слов’янських народів, але найкраще вони збереглися в сербів та болгар. Їхні 
записи тривають від кінця минулого століття і до наших днів (останній було зроблено в Сербії 
2010 року) [20]. Найчастіше таке весілля пов’язане з дияволом, як і відповідні перекази, у сербів 
воно називається «бісівське весілля» (ђавоља свадба) [31, с. 411–412], у болгар – «диявольське 
весілля» (дяволска сватба) [14, с. 257–258], у росіян – «чортове весілля» (чертова свадьба) [18, 
с. 585]. Інші міфічні істоти також ввижалися людям у вигляді весільної процесії, наприклад: 
«самодіви» – лісові русалки в південних слов’ян (самодиве) [17, с. 92–96], звідси й назва «само-
дівське весілля» (самодивска (видявкина, нидявкина, дяфкина) сватба) (Пловдив);  «каракон-
жули» – нічні демони у віруваннях балканських слов’ян (караконџуле) [6, с. 230; 17, с. 91, 96]; 
«віли» – жіночі надприродні істоти (виле) [35, s. 47]; «прикояси» (прикојасе) [27, с. 209]; «олалії» 
(олалије) [7, с. 561; 22, с. 223]; «дракуси» (дракуси) [29, с. 165]; «омаюшки» (омајушке) [24, 
с. 26]; «джинпашії» (џинпашии) [17, с. 81]. Як правило, у весільній процесії бере участь один вид 
нечистої сили. Винятком може бути переказ із Сербії, а саме із Західної Моравії, що, вочевидь, 
має літературну обробку, де учасниками весілля є різноманітні міфічні створіння: караконджу-
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ла – наречений, сатана – наречена, вампір – старший сват, ревун – дружба, чума – кума, диявол – 
воєвода та ін. [2, с. 89–91]. Звідси походить й уявлення про демонічне весілля, що відобразилося 
у вислові «бісівська варатутма» (вражја варатутма), записаному в Доброселі в Ліці, коли від-
бувалася певна процесія, під час якої кричали та гуділи «Хо, вороже варатутме!» [33, с. 574].

Переказ про несподівану участь людини в демонічному весіллі записано в понад трид-
цяти варіантах, зафіксованих здебільшого в сербів, болгар та македонців. Сюжетна схема 
цього переказу представлена таким чином: глухої ночі одинокий подорожній, зазвичай 
біля річки чи джерела, потрапляє у весільний похід, на прохання сватів стає його учас-
ником і в супроводі пісень та танців продовжує свій шлях. Згодом йому подають якийсь 
посуд (баклагу, пляшку, глечик), аби він випив вина чи ракії. Перш ніж випити, людина 
за звичкою хреститься (або ж у цей час озивається півень) – і зараз же весілля зникає. 
А людина, яка замість посуду з напоєм тримає в руках кінський (ослячий) череп або чере-
паху, опиняється на бездоріжжі, на вербі або на скелі над водою. Виявляється, що весілля 
справляли демони, які мали на меті переправити випадкового перехожого до свого світу, 
тобто втопити його.

Розповідь про зустріч людини з демонічними сватами належить до демонологічних пе-
реказів. Коли оповідь ведеться від першої особи, як особистий спогад оповідача, її подають 
як згадку, наприклад: «Одного разу в нічний час, я подався на базар і пішов через Селище. 
Чую, грає волинка. [...] Мабуть, то було весілля…» [14, с. 257]; «Я встав, перевірив через за-
слону в печі, як там свати…» [1, с. 91] і т. д. І сповідачі, і слухачі сприймають такі перекази 
як реальні події, тому вони завжди пов’язані зі знайомими слухачам особами з точно визна-
ченими місцями. Доказом реальності слугує й кістка або черепаха, які залишаються в руках 
людини після зникнення демонічних сватів.

Структура переказів є одноепізодною (немає зміни часу подій, місця та учасників) і скла-
дається з декількох елементів. Перший з них можна назвати налаштуванням. Він містить ім’я 
особи, про досвід якої йдеться, і локалізацію події (ознака часу та місця пригоди). Другий еле-
мент можна означити як зустріч. Людина вступає в контакт із демонічною процесією і бере в ній 
участь, вважаючи, що це люди з її краю. Третій елемент – виявлення, коли людина усвідомлює, 
що була учасником святкування сватів-привидів, які позникали, а також помічає, що опинилася 
в небезпечному місці. Останньою складовою переказу є підтвердження – мате ріальний доказ 
того, що подія дійсно відбулася, – людина тримає в руках кісточку або черепаху.

Залучення до події може відбуватися чотирма способами: 1) називанням особи, яка є 
учасником події; 2) за допомогою засвідчення, що подія пов’язана з певним чоловіком або 
жінкою з найближчого оточення; 3) людина сама розповідає про подію, вказуючи на час і 
місце пригоди; 4) застереженням, що людина вночі може зустріти демонічних сватів і з нею 
може щось трапитися. Остання форма не має правильної оповідної структури і може відноси-
тися до народних вірувань. Зазвичай слухачам називають знайомих людей з їхнього середо-
вища – мірошників, пастухів, купців, рибалок: «Покійний Мілосав Станоєвич із Вражогрнаца 
розповідав приятелям, як однієї суботи він до ночі досидівся в Заєчарі та кинувся бігти, щоб 
устигнути до села» [11, с. 409]; «Адам Стоїч із Дабрне, він помер на війні, коли був молодим, 
ішов якось із млина…» [3, с. 133]; «У Радовніці розповідається, як колись давно, у другій по-
ловині ХІХ ст., жив мірошник Мілко. Однієї ночі він спав у млині…» [28, с. 104]; «Лазар із села 
Логоарді три години йшов від міста Бітола… Спав – не спав, рівно опівночі прокинувся, і не 
знав, що вже ніч. Приготував коня і поїхав із села до міста» [30, с. 101]; «Одного разу кума 
Спасе застала у млині ніч, і він там заснув, а мірошник пішов собі додому» [9, с. 389]; «Повер-
таючись із Браничева, Коста пізно вночі приїхав до Кусичкого млина…» [8, с. 44] тощо.
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Перекази не втрачають правдивості навіть тоді, коли учасник пригоди не названий: 
«Один чоловік подорожував сам-самісінький глухої ночі, якимось безлюдним межигір’ям…» 
[19, с. 343]; «Так один пайсієвчанин, повертаючись із міста додому, знайшов уночі крини-
цю…» [18, с. 585]; «Селянка Муромського повіту йшла в суботу ввечері з лазні, все було 
тихо» [18, с. 585] тощо.

У меморатах зазвичай на місце вказують детальніше, оскільки мовець розповідає про 
свої пригоди: «Я вирушив із Белогоша до Прокупля. Була ніч. Їдучи верхи, я знаходився десь 
між Пашінцем та булатовською церквою…» [21, с. 68].

Час події не змінюється – це завжди ніч. Інколи позначено конкретну пору ночі: пізно 
вночі, близько півночі, глухої ночі, темної доби. В одному з варіантів переказу важливим є 
факт про те, що подія відбувалася в суботу [11, с. 409]. У тексті з Болгарії «караконджулове» 
весілля відбувається в дні, коли мають силу караконджули (нехристи) [17, с. 91], а «само-
дійське» – у русальну п’ятницю (тиждень на Івана Купала) [17, с. 92–94] і на Масляну [17, 
с. 94–96]. У Росії, у Мурманському повіті, жінка побачила демонічне весілля в суботу перед 
Великоднем: «Господи, гріх який на свято! – вимовила жінка» [18, с. 585].

Зазвичай людина зустрічає демонічних сватів на відкритому просторі, далеко від посе-
лень. Здебільшого це шлях, що проходить біля води (млина, урочища, межигір’я, джерела, 
криниці). За деякими варіантами, демонічні свати кличуть людину, яка вночі перебуває 
в млині, аби та долучилася до них: «Посеред ночі надходять до млина свати і будять його. 
Двійко сватів увіходять до млина, а решта залишається надворі з барабанами…» [28, с. 104]. 
В одному з прикладів людина натрапляє на сватів у млині [8, с. 44].

Зустріч людини з демонічними сватами зображується як несподівана. Драматургія по-
дій реалізується через різкий перехід нічної тиші в гамір, яким супроводжується прихід сва-
тів. Тому в деяких варіантах вербально імітується звук інструментів, які наслідують гру сва-
тів, та їхні голоси: «Неподалік він чув сурми, що грали. Бам, бум, плескайте в долоні, буале, 
діуру, діуру, свистки грали…» [30, с. 101–102]; «Раптом почувся дзвін, крики, регіт, весільні 
пісні і, як у тумані, постала весільна процесія» [18, с. 585]; «Чує: з Лисої гори їде весілля. 
Дзвін, пісні, музика…» [10, с. 48]; «І він зустрів багато людей, які їхали верхи на конях, із 
піснями, пострілами, грою та великим шумом» [31, с. 412]; «Він, сонний, устав; гей! тут, 
гей! там, заграли волинки: діду-віду, діду-віду» [9, с. 389]; «Він слухає й думає таке: “Дум-
дум-дум, дум-дум-дум…” І гамір іде відтіля: “Ехе-хе, весілля! Справді весілля!..” – “Аха-ха, 
аха-ха”» [17, с. 90]; «Чоловіки заспівали: “О-хо-хо-хо! У-ху-ху! І-і-і-і-хі! Е-хе-хе! А-ха-ха-а-а!” 
А жінки відповідали: “І-хі-хі! І-ю-ю-юууу! Я-о-о-о-о-хохохооо, яооо!”» [2, с. 90]; «Йде само-
дівське весілля. І як воно проходило, то чути було: “О-о! І-і!”, – і були коні, і люди. Вони на-
ближались і минали хлопця, це були тіні, людські тіні, видно, що багато. І рухалися, як тіні, 
як людські тіні. І було чутно мову» [17, с. 94].

Свати ставляться до чоловіка, якого зустрічають, як до давнього знайомого, а іноді на-
зивають його по імені: «Умить навколо нього зібралося багато людей, які дочекали, як ста-
рого знайомого. Вони закричали:  – Ой, Коста, як ти, звідкіля це ти?» [8, с. 44]; «Гей, гей! 
Чи живий ще, Спасе!» [9, с. 389]; «Коли він спав собі, вони прийшли, зайшли до хати і по-
чали торсати його руками: “Вставай, куме, вставай!” А коли він підвівся, то його забрали: 
“О, чого кричиш, ти, тітко, чого плачеш, я тобі сам, тітко, я тобі сам калтата…”» [17, с. 81]; 
якщо людина не могла наздогнати сватів, хтось їй кричав: «Швидше біжи, Лазаре, бо не 
встигнеш» [30, с. 101–102]. В інших прикладах оповіді свати просять перехожого бути стар-
шим сватом: «Вони вітаються з мандрівником та просять його, щоб той був старшим сва-
том» [31, с. 412; 7, с. 561). Іноді свати просять людину принести з дому сухе м’ясо [1, с. 91].
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У варіанті тексту з Македонії (поблизу Бітоли) демонічні свати дивляться лише поперед 
себе і не обертаються [30, с. 101–102], що є однією з ознак нечистої сили.

Ключовим моментом цього переказу є отримання учасником демонічного весілля по-
суду з напоєм. Перш ніж його випити, він хреститься. Свати зараз же зникають, а людина 
усвідомлює, що трапилося: «Один чоловік підійшов до мене і дав мені чашу з вином… Я взяв 
її і захотів благословити. Захотів перехреститися. Та ледве звів руки, щоби перехрестити-
ся, весілля зникло» [14, с. 257–258]; «Кум Спасе взяв баклагу і хотів її благословити: “По-
магай, Боже, і святі!” Та й перехрестився. Дияволи, яких щойно бачив, кудись позникали» 
[9, с. 389]. У давніших записах людина зазвичай отримує посуд з вином (баклагу), який у 
сербів називається «буклија», а в болгар – «бъклица». Трапляються й інші назви цього пред-
мета: у сербів – «кондир» (глечик), «чутура» (фляга), «пљоска», «оканица», «чаша», у бол-
гар – «карта». Замість вина у ньому може бути ракія.

У деяких варіантах цього переказу виявлення наступає тоді, коли стає чутно перших 
півнів. Зазвичай це відбувається, коли людина хоче випити вина чи ракії з чаші, яку йому 
подали свати: «Перед світанком, щойно він отримав флягу, щоби випити, несподівано заспі-
вали півні. Свати, як по команді, плещуть у долоні і зникають, а чоловік у цей час зауважує, 
що опинився на якійсь вербі» [31, с. 412]; «Коли він хотів зробити найбільший ковток з ба-
клажки і підкріпитися, раптом заспівали півні. У цей момент усе зникло» [8, с. 44]; «Вранці 
на світанку, коли заспівали півні, він опритомнів. Аж дивиться – він на якомусь дереві над 
Моравою, під ним вода» [24, с. 26]; «Коли півні заспівали, мене засліпило. Коли я опритом-
нів, то зрозумів, що стою біля млину, у Прокуплі, спираючись на вербу» [21, с. 80].

Пиття вина було останнім, що робив чоловік перед тим, як демонічні свати його топи-
ли. У мить зникнення демонів людина помічає, що опинилася на вербі над водою або ж на 
стрімкому березі (у варіанті з Раджевини – по коліна в річці) [1, с. 91]: «Вели його і так, і сяк, 
стежками до скелі, та взяли й висадили його на вербі. Там його повісили на гілці над рікою і 
дали йому баклажку з вином, аби напився, щоби потім його втопити» [9, с. 389]; «Та раптом 
зникло і світло, і кімнати, і народ, і все інше, а він опинився на вербовій гілці, що гойдалася 
над глибоким виром» [31, с. 412]; «Чоловік тоді й побачив, що виліз на вербу» [31, с. 412]; «Тієї 
ж миті все зникло, а він сидить собі на вербі» [27, с. 209]; «Дивлюся навколо себе: не кінь піді 
мною, а висока та тонка верба» [21, с. 68–69]. За іншим записом, чоловік сидить на тополі 
[21, с. 42]; «коли дивиться – а він на якомусь дереві над Моравою, під ним – вода» [24, с. 26].

Попередній перебіг подій пояснює завершення переказу – виявилося, що це демон ви-
нен у нічному стражданні людини. Лише мить відділяла її від наглої смерті, тобто від утоп-
лення. Однак заради правдивості розповіді потрібно було надати ще й підтвердження того, 
що таке дійсно відбувалося. І справді, у момент, коли зникають демонічні свати і людина 
усвідомлює ситуацію, вона помічає, що в руках замість чаші з вином тримає кінський (осля-
чий, собачий) череп, кінський послід, телячу кістку, черепаху або пеньок: «Глянув він, а в 
руках у нього кінська голова» [9, с. 389]; «У руці він тримає суху кінську голову» [31, с. 412]; 
«А в Мілко у руках кінська голова» [28, с. 104]; «У його руках залишилась кінська голова» 
[11, с. 410]; «У руках замість баклажки він тримав кінську голову» [8, с. 44]; «Він тримає 
в руках конячу голову» [21, с. 104]; «І я тримаю кінську голову в руці замість фляги» [1, 
с. 91]; «І в своїх руках він побачив голову віслюка» [23, с. 181]; «У моїх руках не чаша, а суха 
осляча голова» [14, с. 257]; «У руках замість пляшки він тримав собачий череп» [19, с. 348]; 
«А йому замість чаші вкладено велику кістку» [3, с. 133]; «А в руці він тримав черепок» [31, 
с. 412]; «В одній руці я тримаю палицю зі стрічкою, а в другій – черепок, з якого мені давали 
пити» [21, с. 80–81]; «Він тримає телячу голову в руках» [27, с. 209]; «У руках він тримав 
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пеньок» [20] тощо. За переказами з Південно-Західної Сербії (Голія, с. Рудно), людина, пе-
рехрестившись, перестає розуміти мову свата, чує лише: «Ням! Ням!» [20].

Постає питання, чи людина справді отримала посуд з напоєм, що потім перетворився на 
кістку, чи від самого початку тримала кісточку, яку вважала чашою. Два болгарські тексти 
вказують на те, що людина отримує кістку або черепаху від демонічних сватів, яку в маренні 
сприймає за посуд: «Дали йому кінську голову, щоби він напився, а самі готувались уже його 
топити...» [15, с. 6]; «І вони висадили і повісили на березі. Дали йому черепок. “Давай, пий наше 
вино!” – кричали вони» [17, с. 81–82]. Композиційною структурою переказу передбачене при-
ховування того, що демони не дають людині справжнього посуду, аби про це можна було дізна-
тися наприкінці, в останньому складовому елементі, який ми назвали «виявлення». Цим під-
креслено й опозицію реальне–нереальне, оскільки впродовж усього весілля воно зображується 
як реальне, зі звичайними людьми, аби, зрештою, перетворитися на міфічну дійсність.

Існує й інший тип переказів про демонічні весілля, зазвичай пов’язаний лише з вілами, 
самодівами. Нічне весілля відбувається поряд з лугом, де ночує двоє людей (подорожні або 
селяни, які випасають худобу). Оскільки в них ламається якась деталь воза (наприклад, спиця 
з колеса), самодіви взамін неї під час сну забирають ногу одного з них, за чим мовчки спосте-
рігає його побратим. Наступного дня той, у кого забрали ногу, нерухоміє. Через рік товариш 
відносить його на те саме місце, і вони знову там ночують. Весілля відбувається вдруге (по-
вертається), самодіви повертають йому ногу, і він одужує [13, с. 40–41; 17, с. 92–94].

Згідно з іншими варіантами переказу, де згадується демонічне весілля, чоловіка забира-
ють до танцю, у коло, і він танцює з демонічними сватами, та щойно він промовляє слово, 
демони «забирають у нього голос», і він занедужує [29, с. 165]; або ж отримує в подарунок 
сорочку від демонічної нареченої, яка вранці перетворюється на липову кору [17, с. 90]. Тра-
пляється, що демонічне весілля забирає із собою дитину, яка сидить на ниві, та її рятують 
батьки [17, с. 96]. Чоловік може бути й німим спостерігачем весілля, а від гніву демонів його 
рятує сливова палиця [35, s. 47], або ж він бачить наречену, яка танцює в садку [26, с. 523].

Колективна функція такого переказу неоднозначна. З одного боку, зміщується межа 
свого (соціального) простору й часу, а з другого, через модель життєвої ситуації, яка, згідно 
з віруваннями, може трапитися з будь-ким, закріплюється страх. Охоплення страхом від-
бувається й через обрядову карнавальну поведінку, яка практикується перед великоднім 
постом, коли «грають» демонічне весілля.

Такі перекази важливі для розкриття джерела походження міфічних істот, які вночі свят-
кують весілля, а також для тлумачення весілля в життєвому циклі кожної людини окремо.

Демони, які грають весілля вночі, мають моністичне походження – це душі хлопців 
і дівчат, які померли ще до власного весілля. Зазвичай у процесіях вони з’являються під 
час «днів нехрещених істот» (від Різдва до Водохреща). Ті, у яких переважають атрибути 
чоловіка, називаються караконджулами, та під час «світлої неділі» і «русалій» виходять жі-
ночі демони, що їх східні слов’яни називають русалками. В інші пори року вони ховаються 
під водою, звідки виходять уночі і танцюють-граються. Під час нічних зустрічей з люди-
ною ці демони або змушують її танцювати з ними, грати на інструментах, брати участь 
у їхньому весіллі, або ж намагаються осідлати її чи пропонують, аби їх самих осідлали 
(як, наприклад, «маминьорго» (мамињорго) у Синьській країні в Хорватії). Це весільні й 
еротичні ознаки. У людини можуть украсти голос, силу в ногах та руках, тобто якусь роз-
різнювальну ознаку між демонами та живими людьми. Цікаво, що вони ховаються під 
водою в зміїній подобі, про що свідчать вірування про кемзу – змієподібного річкового 
демона в сербів. Із цього переказу ми отримуємо інформацію про те, що демонічні свати 
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намагаються втопити людину, бо таким чином хочуть, щоб і її душа долучилася до їхньої 
«зграї». Зооморфний вигляд, у якому вони іноді ввижаються людям, – це кінь та черепа-
ха (жељка, жабожељка, жаба). Так звані «тодорці» (тодорци – напівлюди-напівконі) або 
Тодорові коні, що з’являються вночі на Тодорову неділю, також можна тлумачити як душі 
покійників, чиї життя перервалися завчасно. Не випадково, що демонічні свати дають 
людині замість посуду кінську голову чи черепаху (або черепок). Насправді людина три-
має в руках демона, який підступом намагається змусити її відкрити рота, щоби витягти 
з неї душу (за народним уявленням, душа в цей час наближається до рота). Тому людину 
переміщають до води, аби одразу перевести душу в підводний світ. Звідси й ключовий 
етап переказу – людина не встигає відкрити рота і випити вино. Те, що кінська кістка – це 
заміна демона, підтверджує й вірування з Косова про грозовий вітер, який може припини-
тися, якщо у вогонь покласти конячу кістку, щоб вона диміла [34, s. 454]. Відомо, що гроза 
пов’язана з такими демонами, як хали, віли, дияволи тощо, про що свідчить поширений у 
сербів звичай класти у вулики кінські черепи для захисту бджіл від пристріту.

Вибір баклаги з вином як оманливого засобу для проведення людини на той світ має 
мотивацію у весільному обряді. Ключовий момент у сватанні дівчини в болгар називався 
«прийняттям баклажки» або «питтям із баклажки» (прифащаньето бъклица, предаваньето 
бъклица, напиваньето бъклица). Батько хлопця в домі дівчини, яку сватали, брав розписану 
баклагу з вином у сина, цілував руку батькові дівчини і давав йому вино. Той його приймав, 
перехрестившись, і благословляв: «Дай, Боже, життя та здоров’я! Хай буде згода та життя! Де 
стоять – там срібло, чого торкнуться – там золото!» Коли батько дівчини випивав вино, то 
цілував руку батькові хлопця і віддавав йому баклажку, щоб той також випив вина та благо-
словив його. Цим і завершувався обряд сватання дівчини [16, с. 417–420]. Пиття з баклаги 
(фляги) було ритуальною формою згоди на шлюб і в Чорногорії. Увечері до хати дівчини при-
ходили свати з розписаною флягою ракії чи вина і, засватавши, дарували їй срібні чи золоті 
гроші або перстень: «Як тільки свати скажуть, для чого прийшли, то дають батькові дівчи-
ни фляжку, щоби випив. Якщо він її прийме і вип’є, значить, погоджується; а якщо дівчину 
не хоче віддавати, то вина не братиме» [12, с. 670]. Чоловік на демонічному весіллі певною 
мірою поводиться, як батько дівчини – перший віддає свою душу демонічному світові, а дру-
гий – свою доньку до чужої хати (що подібно до смерті або перетворення срібла в золото).

Найменування демонів, які творять весілля, дияволами має не таке глибоке коріння. 
В. Чайканович зауважив, що в народній релігії душі покійників часто ідентифікуються з ди-
яволами [32, с. 456].

Потреба у весіллі в демонів вказує на значущість цього обряду в життєвому циклі людини. 
Зокрема, вважалося, що людина не зможе знайти свій шлях на той світ і приєднатися до покійних 
родичів, поки не здійснить обряд весілля. Тому посмертний обряд стосовно таких покійників на-
був ознак весілля (так зване «чорне весілля»). Дівчину змалку готували до переходу в іншу хату, 
і вона до заміжжя була нічиєю. Завдяки весільному обряду її приводили та «прищеплювали» до 
стебла чужого роду, і вона ставала «паростком» іншого роду. Після смерті її ховали в труні по-
ряд із чоловіком. У Сербії (Лесковацька Морава) існував звичай класти в труну померлого щось із 
предметів одягу пошлюбленої пари, щоб вони «на тому світі зустрілися» [7, с. 493]. Якщо дівчина 
помирала до того, як була ритуально приведена та «прищеплена» до чийогось стебла, її душа за-
лишалася блукати по землі, адже її рід не визнавав своєю. А хлопець, який не одружився, вважав-
ся «засохлим» паростком роду, бо його рід міг «рости далі» лише після отримання ним нареченої. 
Також на вічне блукання були приречені душі хлопців і дівчат, які померли неприродною смертю 
(утопленики, вішальники, самогубці) і не прожили свого віку на землі [5, с. 217].
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Хлопець і дівчина, як і чоловік та дружина, певний час після весілля (зазвичай один рік) 
перебували в межовому соціальному статусі: вони могли брати участь у подіях, учасниками 
яких зазвичай були хлопці та дівчата (наприклад, молодий чоловік міг бути колядником), 
так само, як і долучатися до старших одружених пар. Й одні, й інші ставилися до них з пова-
гою. З погляду символіки, це проміжне становище молодих давало їм час для «приєднання 
щепи» до нового стебла. Знаком, що предки прийняли новий паросток до стебла роду, було 
народження дитини. Якщо ж предки («праматері») вважали, що приведена молода не до-
стойна дару у вигляді дитини, її могли забрати – на певний час або й назавжди (порівняйте 
із переказами про суджениць, підкинутих дітей тощо).
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ДЕЯН АЙДАЧИЧ

ВІЛИ В НАРОДНИХ БАЛАДАХ БАЛКАНСЬКИХ СЛОВ’ЯН

Аутор анализира демонолошке атрибуте и функције, митолошке слојеве, пројекције елемената психо-
лошке и социјалне стварности, демитологизацију и ремитологизацију у поступцима вила – демона при-
роде у фолклорним баладама јужних Словена. Представљене су народне песме о планинским, шумским и 
воденим бићима која сакате људе, кажњавају, пре свега младе људе у свом простору – у шуми, на извору 
или језеру у сасушеној гори, намере виле (бродарице или баждаркиње, изворкиње) да за бродарину или 
баждарину одсече јунаку руке или ноге.

The author analyses demonological attributes and features, mythical layers, projection of the elements of 
psychological and social reality, demythologization and remythologization in behavior of vils – demons of nature 
in folk ballads of Southern Slavs. The author shows folk songs about mountain, forest and aquatic creatures that 
maim people, punish primarily young people in their space – in the woods, on vilynskomu place, by the stream or 
lake in the dried out forest, vil (brodarytsia or brodarkynia, bazhdarytsia, izvorkynia) trying to pay brodaryn or 
bazhdaryn for crossing the stream by cutoff arms and legs. 

У ліричних та епічних піснях усної традиції балканських слов’ян віли – це добрі та при-
хильні до людей істоти, водночас у міфологічних баладах, деяких епічних віршах та демоно-
логічних переказах вони зображені як такі, що поводяться згубно. Баладам, як і іншим жан-
рам, властива схильність (у деяких випадках несхильність) до виявів міфічного мислення, 
вони містять різні міфічно-магічні фази. Уже сам вибір міфічних та магічних реалій наперед 
визначає жанрові особливості тексту, а через усне оформлення, зміни й перенесення міф і 
магія підпорядковуються певним жанровим правилам та стратегіям. Узагальнюючи вихідні 
тези, відзначимо, що аналіз місця й властивостей віл у баладах, як і в будь-якому іншому 
прозовому чи поетичному творі, є досить складним через переплетення історії вірувань та 
жанру, поєднання й виокремлення міфічних шарів, проектування елементів психологічної 
і соціальної дійсності, деміфологізацію та реміфологізацію, у яких віли втрачають або набу-
вають певних властивостей, а також дію законів історичної поетики цього жанру.
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У фольклорних працях дослідники намагаються реконструювати основні демонологіч-
ні атрибути та функції, логіку їхньої дії всередині давнього, язичницького, світогляду. Так, 
Я. Гануш розглядає віл як божеств світла чи як душі померлих. О. Веселовський стверджує, 
що вони є душами предків. З вітром, вихором пов’язують віл брати Грімм, В. Мангардт, 
Е. Шневайс, Н. Геров та Д. Маринов. Н. Нодило вважає їх метеорними демонами, Ат. Ілі-
єв – німфами дерев [15]. За деякими тлумаченнями, віли пов’язані з психічними хвороба-
ми. В. Мансика встановлює етимологію від турецько-татарського «померти», «смерть», але 
більшість етимологічних досліджень обстоюють позицію, що назви «віла», «самовіла» та 
«юда» слов’янського походження. В. Чайканович розглядає їх як хтонічних і як демонів при-
роди [38], А. Шмаус пише про віл як демонів долі [39]. Таке широке розуміння властивостей 
віл загострює питання щодо методу та корпусу, на основі яких зроблено висновки. Таким 
чином, виявляється, що зосередженість на певному фольклорному матеріалі вможливлює 
однобічне тлумачення віл (як демона негоди, хвороби, природи і світу мертвих), але з по-
явою нових матеріалів таку думку відстоювати дедалі важче. У результаті з’являються нові 
питання. Наприклад, чому віли в усній традиції – демони з найменш стабільним статусом, 
створіння з найчисельнішими перевтіленнями? Як пов’язані різні міфічні нашарування?

Неоднозначність віл можна пояснювати по-різному. За одним припущенням, кілька ти-
пів жіночих демонів об’єднані в істоті, яку названо спільним іменем. Різні прикмети віл у 
цьому випадку можна сприймати як залишки властивостей попередніх демонів. Сліди аль-
тернативного використання назви «віла» і якогось іншого імені могли б бути вихідною точ-
кою для перевірки цієї думки. Наприклад, у переказах віл називають «суђенице» («істоти, які 
передрікають долю новонароджених»), у піснях про трьох демонічних жінок, які вночі їдять 
серця вівчарів, – і вілами, і відьмами. Особливих істот, поєднаних одним ім’ям, можна роз-
різнити виокремленням відмінних рис віл, які живуть у різних місцях (звичайно ж, без на-
ївного поділу на добрих і злих). Проте з’являються й різні найменування без відмінностей у 
властивостях та поведінці. Імені «віла» в сербському, хорватському та словенському фольк-
лорі відповідають «самодіви» та «юди» в македонському й болгарському, але різні назви не є 
доказом неоднакового походження й ознак цих жіночих демонів.

За іншим припущенням, відмінна поведінка віл пов’язана з різними рівнями міфу. Згід-
но з цим підходом, вони спершу були демонами долі та світу мертвих чи негоди, згодом по-
чали набувати рис демонів мисливства та природи, а ще пізніше – ознак жінок. У результаті 
еволюційної теорії з’явилася диференціація віл на кілька типів жіночих демонів.

Спільне ім’я віл, незважаючи на відмінність у властивостях, свідчить про ймовірне 
поєднання в піснях фрагментів різних вірувань через посередництво різнотипних зв’язків 
між мотивами й незалежно від сюжету в межах жанру. Поетика усної творчості зі ске-
ровуючими формулами, комбінаторними можливостями мотивів створює умови для різ-
ного розвитку та спрямування оповіді. Г. Левінтон розглядає існування одного сюжету в 
двох жанрах та міжжанрові мотиви, вказуючи на те, що кожний елемент, який входить 
до сюжету, функціонує як парадигма жанру та як синтагма сюжету [27, с. 307]. Низка ва-
ріантів використовує мотиви в парадигматичний спосіб. Так, мотив з одного типу балад 
про віл легко переходить до іншого, наприклад, про вілу-бродарицю 1 у вілі-коханці чи за-
вадниці 2. Парадигматично використаний мотив найчастіше виконує вступні або кінцеві 
функції. Поряд з таким переплетенням мотивів з пісень про віл існує жанрова парадигма-
тика поєднання мотивів з балад про віл та інших балад. Міжжанрова парадигматичність 
ґрунтується на зв’язку балади з епічними, ліричними та іншими піснями через їхню епі-
зацію, ліризацію, деміфологізацію. Унаслідок міжжанрових змін інакшими стають мотив 
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усередині сюжету, психологічна рельєфність образів, спосіб усвідомлення межі реального 
та фантастичного просторів, результат дії та ін.

У нашому дослідженні пісні згруповані за основними мотивами, але є вказівка на жан-
рові відхилення в окремих варіантах із зазначенням парадигматичного використання мо-
тивів з інших типів пісень.

Народні пісні про віл, які калічать людей, містять також сліди міфічних уявлень про не-
зрозумілу людині руйнівну силу природи і міфічні проекції бажання знищення. У різних піс-
нях з мотивом нівечення віли, гірські, лісові чи водяні, – це демони природи, які карають або 
хочуть покарати небажаних гостей у своєму просторі – у лісі, на вілинському місці; у баладах 
про пошуки джерела спраглим юнаком у пересохлому лісі – поблизу струмка чи озера. У ба-
ладах про жертовне замуровування людина не лише порушує демонічний простір своєю при-
сутністю, але й намагається заволодіти ним, починаючи будівництво. Якщо в цих піснях віли 
карають людей за їхні провини, то в баладах про вілине місто з кісток і в окремих варіантах 
про трьох віл-відьом, які їдять серця, вони зображені передусім як матріархальні демони долі 
й смерті, насильство яких не спричинене певним учинком людини.

У пісенних баладах про долю, що відображають ірраціональне вірування в долю [39, 
s. 203], віли, самовіли, юди – це демони розорення. Оніміння, каліцтво або хвороба як по-
карання за порушення законів у світі віл найчастіше відбуваються внаслідок неприпустимого 
перебування в забороненому часопросторі. Через усну традицію як усталений досвід народу 
передається застереження уникати вілинського часопростору, не робити недозволених дій і 
дотримуватися відповідного захисного способу поведінки, якщо опинилися в таких місцях. 
Ті, хто не приймають застережень, не прислухаються до колективних знань, у баладах най-
частіше фігурують в образі матері, свідомо чи несвідомо спростовують згубність демонів. 
Легковажність, упертість, намагання кинути виклик долі, зухвала самовпевненість як індиві-
дуально вмотивовані причини порушення заборони та нехтування колективним знанням ка-
раються особистим стражданням. У жанрах народної літератури, наближених до меморатів 3, 
тріумфує забобонна свідомість, яка пояснює виправдану боязнь демонів.

Боячись облуди та насильства демонічних істот, людина язичницької культури захищала 
себе, свій дім і майно, уникаючи зіткнення демонічного та людського світу. Захист від демонів 
особливо розвинений в обрядах переходу, пов’язаних з народженням і смертю або ж симво-
лічним народженням чи вмиранням (наприклад, ініціаціями дівчини перед весіллям). Люди, 
становище яких у суспільстві постійно змінюється, і саме суспільство, що перебуває під дією 
демонічних та хтонічних сил, дотримуються певних правил та остерігаються заборонених 
дій, промовляють слова з благотворною магічною силою і замовчують небезпечні імена.

У баладних мотивах порушення заборони у вілинському часопросторі логіка поетич-
ного зображення індивідуальної долі поєднується з принципом обрядового захисту людей 
у ворожому світі. Пошуки відношення між естетичним баченням психологічної мотивації 
провини героя балади та фаталістичною мораллю колективних знань ускладнюються про-
цесом забування обрядово-магічних дій і міфічних значень соціальних, календарних під-
кодів первинних текстів.

Оскільки людину в часопросторі віл оберігають амулети або рослини із захисними ма-
гічними властивостями, покарання демона часто зображується як наслідок нехтування мож-
ливістю захистити себе магічними предметами та діями. В одній болгарській баладі мати за-
шиває синові зілля з дев’яти гір у хутряну шапку й пояс як захист від юди. Проте, коли йому 
в горах юда піринська обіцяє піринську герань за умови, що той скине шапку та пояса, він 
забуває про материне застереження. Пристрасть переборює усвідомлення пастухом небезпе-
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ки: він знімає обереги й гине [2, с. 135; 25]. Чаруюча принадність юди призводить до відступу 
від захисних настанов. Міфічне значення зустрічі юнака та юди ґрунтується на напруженості 
стосунків чоловіка та жінки – істоти та неістоти в чужому, демонічному, просторі. Л. Вино-
градова, спираючись на Д. Зеленіна, пояснює сексуальні стосунки жіночих демонів та людей 
незадоволеністю життєвих потреб передчасно померлих дівчат [12, с. 214]. Стосунки матері, 
сина та юди як демонічний ланцюг, що постійно продовжується й доповнюється новими юна-
ками та дівчатами, можуть піддаватися певному психологічному аналізові.

Тлумачення реалій у баладах про віл дає можливість реконструювати вірування та обря-
дові дії. Ритуальне пояснення можна застосувати не лише до пісень, де з’являються мотиви 
магічного захисту або ж дія відбувається в ту чи іншу пору року, але й до обрядових текстів, 
виконуваних у певний період. У річному народному календарі прописані часові табу – забо-
рони окремих дій у визначені пори дня чи року [7], коли демони є найбільш агресивними.

Короткі балади про трьох віл-відьом, які вночі пожирають серця пастухів [8], вказу-
ють на елементи жертви, але якою мірою мотив нівечення й поїдання частин людського 
тіла, особливо серця, пов’язаний з певною обрядовою практикою, сказати важко. Дуже 
важливим є факт перебування трьох демонічних жінок, найчастіше матері, сестри й тітки, 
у найближчих родинних стосунках із «жертвою». Іноді жорстокість спарагмоса онірично 
пом’якшується: героєві тільки сниться, що віли, самодіви чи відьми роздирають його тіло та 
їдять серце. У деяких варіантах невмотивованість знущання віл відсутня, а дехто пояснює 
нищівні вчинки трьох самодів як покарання за людську провину – нічний відхід чи спання в 
колодязі самодів, орання раніше, ніж заспівають півні, спання дівчини на самодівиному міс-
ці [32, № 41–46]. Особливо карається неповага до ночі як демонічного часу [10, с. 183–189]. 
Мати змушує сина піти вночі до колодязя самодів, повернувшись до хати після зустрічі з 
трьома самодівами, він помирає на порозі дому [32, № 41–46]. Жіночі демони провчають 
орача за те, що він працював до того, як проспівали півні [32, № 48–51].

Загибель через непошанування свята спонукає звернутися до певного обрядово-ма-
гічного контексту оповідних текстів, де покарання безпосередньо пов’язане з порушенням 
святкового табу. Л. Виноградова в праці «Значення календарних періодів для характеристи-
ки міфологічних істот» пише про «демонологічний місяцеслов, у якому занотовані періоди 
виняткової активності нечистої сили» [1; 13; 14, с. 87]. Оскільки в деяких баладах про віл 
зображені події, що супроводжують свята, можна встановити зв’язок фольклорного тексту 
із системою народних звичаїв та вірувань. У пісні зі збірки братів Миладиновців [30, № 5] 
Стана на Великдень сердиться на матір, яка сварить її за те, що та відвідала вранці церкву, 
де перебувають учні, й іде вишивати в сад, а там самовіла самогорська виколює їй очі, від-
тинає руки до плечей і ноги до колін. Те, що дівчина непошаною до християнських традицій 
розсердила самовілу, свідчить про пов’язаність календарних елементів двох міфічно-магіч-
них систем. Постає питання, яким чином поєдналися самовільські та християнські обряди у 
великодньому святкуванні. Або християнське свято перейняло елементи язичницьких свят-
кувань, споріднених із днем, коли віли приходили зі світу мертвих на землю, або ж заборона 
йти на самовільське місце на християнську Пасху могла виконувати функцію витіснення 
свята, де язичницький демон займав важливе місце. Існування цілої низки пісень про жіно-
чих демонів, виконуваних на Великдень та близькі до нього весняні свята [17, с. 123–124], 
як і значна кількість слідів дівчачих ініціальних обрядів у цей період, іноді навіть пов’язаних 
із виходом на вілинські місця, вказує на обрядову основу великоднього міфічно-магічно-
го комплексу. Стосовно календарного уточнення порядку обрядів та їхнього значення на 
основі спорідненості віли та східнослов’янської русалки можна припустити, що Русальному 
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великодню, шостому четвергу після Пасхи [18, с. 189, 213, 238], могло відповідати подібне 
свято, присвячене вілам, у південних слов’ян. 

Із психологічного погляду, пісня переконливо змальовує впертість, гріх та злобу. Сама 
балада не була б ні естетично відшліфована, ні в наявному вигляді збережена традицією, 
якби не існувало оповіді про суперечливу людську природу, схильну до зла, навіть щодо най-
рідніших істот. Проте ця індивідуальна мотивація відображає лише нашарування над сут-
нісним зв’язком насильницького та святого.

Через пояснення насильства згубних демонів у святкові дні людство «захищається» від 
провин окремих осіб. Хоч у піснях про загибель від віл жертвами можуть бути особи різного 
віку та статі, найчастіше вбивають чи калічать юнаків і дівчат. Відомості про те, що бала-
ди про фатальну долю молодих людей співають протягом лазаревих (на Лазареву суботу) та 
пасхальних свят у домі померлої дівчини чи юнака, ще раз підтверджує зв’язок календарної 
весняної обрядовості з віруванням у демонів. Зміст цих балад неоднозначний: вони репре-
зентують опоетизоване бачення смерті молодих, яку пов’язують з фатальною провиною та ді-
яльністю загиблих раніше, також передчасно померлих дівчат і хлопців. Ці пісні через міфічну 
оповідь про загибель молодих, імовірно, висловлюють домочадцям співчуття. Таким чином 
вони, крім застереження та обрядових приписів, виконують і психологічно-соціальні функції.

В етнографічних записах з Балкан, які  належать винятково до нового періоду, немає 
безпосередніх свідчень про жертвування молодих. Однак існують другорядні сліди жертви в 
приношенні предмета чи забиванні тварин, але не на Великдень, а на шостий четвер після 
нього, на Спаса.

Будвани на Спаса підіймалися до Вілиного гумна й там танцювали під пісню, розпо-
чату вілами [23, с. 174]. Зв’язок віли, весни та жертовного обряду підтверджується в записі 
І. Кукулевича про обхід вілинського місця на Спаса, коли вілам приносили дари: «Дівчата 
в хорватському примор’ї і на військовому кордоні обіцяють на камінні та на печерах за-
лишати вілам всілякі польові плоди, квіти, шовкові в’язанки і т. д., а коли покладуть свої 
подарунки, тихо прошепочуть: “Візьми, віло, все, що тобі миле”». І. Кукулевич порівнює це 
зі звичаєм обдаровувати русалок у малоросів. О. Веселовський, цитуючи І. Кукулевича, до-
дає певні ознаки подібності віл з русалками й водяними істотами та висловлює припущення 
про зв’язок обряду принесення дарів вілам із циклом весняних обрядів і культом мертвих 
(1889). Записи М. Недельковича про спасівські поминальні дні, коли до світанку можуть 
з’явитися покійники, підтверджують пов’язаність істот зі світу мертвих і живих людей, але 
не вказують на віл. У спасівських піснях існує й інша міфічна матриця стосунків демонів та 
людей – у мотиві відбирання дівчат змієм. Демонічна істота тут – чоловік, а людська – жінка.

У ніч напередодні Спаса вілам залишали вечерю під ясеном чи глодом як приношен-
ня за зцілення хворих від вілинських хвороб. Реконструкція міфічно-магічних елемен-
тів у баладах про віл дозволяє докладніше висвітлити значення свята в межах старого 
слов’янського календаря.

***
У піснях про спраглого юнака на засохлій горі віла (бродариця, чи бродаркиня, бажда-

риця, чи баждаркиня, ізворкиня) хоче заплатити за переправу бродарину чи баждарину від-
січенням рук та ніг. Місце закритого джерела, колодязя, струмка, студеної живої води героєві 
відкриває гора чи інша віла. Іноді ознакою їх місцеперебування є сухе дерево із зеленою вер-
хівкою 6. Персонаж, найчастіше Марко Королевич, як образ, перейнятий з епічної міфічної 
традиції, у двобої обманює вілу і в мить, коли та обертається, щоб побачити сонце, вбиває її. 
У розширених варіантах пісень віла не зважає на прохання героя помилувати його, а потім, 
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коли ролі змінюються, він також лишається невблаганним і вбиває її. Автор виправдовує жор-
стокість героя такою самою поведінкою в схожій ситуації, доповнюючи таким чином забуте 
міфічне значення мотиву сутички демона й людини. Пісні про вілу-ізворкиню (бродарицю) 
в тлумаченні Р. Іванової споріднені із завмиранням, а потім звільненням вегетативних сил 
навесні [20, с. 15–56]. Як демон потойбічного світу, віла заважає визволенню вод і розквіту 
природи, карає порушників табу, пов’язаних з весняною порою, коли душі мертвих звільнені. 
Герой, який убиває вілу, виконує роль медіатора між живою та мертвою водою. У циклі від-
мирання та оживання природи він дарує людям воду, оновлене життя. 

У деяких сербських піснях про сутичку спраглого юнака та віли міфічна істота спить 
біля зеленого озера й калічить героїв, які його каламутять [2, с. 136]. У великодній хоровод-
ній пісні Йово на озері просить двох наречених переграти самовіл на Лазарицю, Великдень 
та Юр’їв день, коли ті прийдуть на Спаса («на саборо на лулките»), щоб віднесли його під 
хмари. Частіше, але в інших варіантах, віла запрягає злими зміями оленя і проганяє героя. 
Озеро як хтонічна вода, а олень та змія як тварини світу мертвих дають виразно хтонічне 
визначення й самим вілам. Й. Мороз вважає оленя тваринною іпостассю віли [33].

Пісень, у яких сутичка героя та віли, що перекривала джерела чи звихрювала озеро, за-
кінчується фатально для героя, небагато, і вони належать до нової фази народної творчості. 
Ні у варіанті з острова Хвара, де Марко помирає, коли йому після вілиного прокляття почи-
нає боліти голова, ні в пісні з околиць Петрича [35, т. 53, с. 150], у якій героя, який відпустив 
сімдесят рік, самовіла перетворює на камінь, калічення немає. Скам’яніння з’являється в 
переказах про віл, але в піснях – рідко. Такі кінцівки балад про вілу-бродарицю є приклада-
ми нашаровування вірувань різних часів, парадигматичного пов’язування мотивів пісень 
про оновлення природи, замінену здобич, збереження хтонічних джерел. Епізація з появою 
Марка Королевича демонструє пізню фазу розвитку, хоча Р. Іванова висловила припущен-
ня, що цей герой зайняв місце якогось міфічного попередника.

Хронотоп забороненого вілиного джерела змінюється, оскільки елементи пісні про  
вілу-бродарицю входять до інших пісень про віл. Щоб підкреслити жорстокість віли, 
М. Милоєвич зобразив пастуха, який першим застерігає Марка, що джерело споганене ві-
лами, і направляє його до колодязя з доброю водою, невміло, давши містифікований опис 
колодязя з «водою ладною» (холодною), огородженого молодецькими плечима, обплете-
ного дівочою косою, – як простір майбутньої сутички героя та демонічної істоти та ввівши 
елементи пісні про вілине місто з кісток [31, Књ. 1, с. 123].

Джерело в засохлій горі як «хронотоп каліцтва» змінюється при поєднанні цього мотиву 
з іншими. У пісні про Хасан-агу віла, схибивши, подає руку перевізникові [26, s. 86], ага її 
забирає та вінчається, але зрештою віла втікає. Поєднання цих сюжетів не містить внутріш-
ньої логіки, хоча спосіб побудови усного вірша може дозволити таке поєднання. У вірші зі 
збірки П. Михайлова (із чудесним деревом зі срібним гіллям, карагрошами та яблуками) 
Вела-самовіла за п’ять алтанів дає Маркові ківш для води та кохання.

У деміфологізованих варіантах віла перетворюється на дівчину. В одній приморській пісні 
про Марка Королевича з периферії епічного співу, де відбувається ліризація епічних та баладних 
тем, простежується контамінація сюжетів про спраглого юнака в горі і зміна фабули про сварку 
братів [21, s. 44–45]. Коли замість віли біля джерела з’являється Пасман-дівчина (дівчина з остро-
ва Пасман), яка продає вино, змінюється суть їхньої зустрічі, оскільки немає зіткнення демонічно-
го та людського світів. Трагічний фінал показує розлюченого, відкинутого ревнивого Марка, який 
убиває обранця дівчини. Хоча міфологічна логіка повністю заміщена психологічною мотивацією, 
асоціації з піснями про віл частково зберігають у баладі міфологічний дух. Пісня зі збірки Н. Ка-
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шиковича походить від балад, наближаючись до любовної поезії: спраглого юнака, який хоче вби-
ти коня, віла з хмари веде до студеної водиці, біля якої стоїть дівчина. В одному сучасному записі 
македонського варіанта про спраглого Марка самовілу замінює дівчина [2, с. 140].

У народних піснях про «вілине місто з кісток» зображено віл, які вмуровують людей у 
стіни демонічного міста [2, с. 140]. На відміну від пісень про будівництво мостів, фортець, 
скадарського міста, де люди приносять вілам поодинокі жертви, наділені особливими влас-
тивостями (молода дружина, пара близнят, брат і сестра, часто з подібними іменами та ма-
гічними властивостями, щоб прикликати успішність будівництва), у піснях про вілине міс-
то з кісток мова йде про мор, смерть багатьох осіб від вихору чи хвороби.

Б. Ангелов у дослідженнях про балади наголошує, що вілине місто стоїть ні на землі, ні 
на небі [3, с. 21]. І. Георгієва все ж помітила «граничний статус» істот, яких віли (самодіви) 
вбудовують у своє місто. Окремим частинам дому відповідають різні вікові та статеві групи – 
старці, молодиці, молодики, діти. Для зведення даху віли найчастіше шукають дітей або, як 
у працях С. Верковича, посватаних невінчаних дівчат [11, № 1, 3]. Марко від віли вимагає, 
щоб та знайшла йому мъшко (хлопчика) та дала води [30, № 3]. Пов’язування дітей і дівчат 
як жертовних об’єктів з балками, даховими перекладинами спонукає до дослідження зв’язку 
саме цих частин будинку з елементами вірування й обряду про жертву та похорони. Під час 
перекриття дому приносять жертву, як і на початку будівництва. Зв’язок з дверми (балками) 
акцентує увагу на втрачених звичаях, що стосуються погребання. В. Чайканович у праці «За-
хоронення під порогом», слідуючи за спостереженнями І. Котляревського про елементи цього 
звичаю в малоросів, вбачає його прояви і в сербській традиції. Особливо цікавим є приклад 
В. Чайкановича про надрізування вуха дитини над порогом. Такий обряд символізує прино-
шення жертви мертвому предкові, який похований під порогом [37, 104]. Д. Зеленін наводить 
кілька східнослов’янських прикладів закопування мертвонароджених дітей під порогом [38, 
с. 72]. Оскільки ми виходимо з припущення, що представлені обрядові рудименти належать 
до того самого культурного шару, що й пісні про вілине місто з кісток, варто було б продовжи-
ти дослідження віл як передчасно померлих дівчат і демонів природи, яким приносять жертву 
під час будівництва. Вивчаючи питання принесення жертви в ході зведення споруд, А. Бай-
бурин розглядає жертву як будівельний матеріал, вважаючи, що навіть якщо це не людська 
істота, а будова задумана як людська, в описі процесу спорудження наводяться саме частини 
людського тіла [6, с. 159]. Про співвідношення тіла й дому писав В. Топоров у статті «Про 
структуру деяких архаїчних текстів, пов’язаних з концепцією світового дерева» [36].

Використання парадигматичного епічного мотиву, накладеного на мотив міфологіч-
них балад, перетворює частину балади на вступ до епічної пісні. Вілине збирання кіток у 
деяких варіантах співвідносне з фрагментами епічних пісень про одруження з перехоплен-
ням сватів [22, т. VII, № 47; 34, т. V, № 38]. Мотив нестачі матеріалу простежується лише у 
вступній частині тексту – вілиному листі до свого побратима, де вона просить, щоб її забез-
печили кістками, займаючи та ріжучи сватів. Далі мотив вілиного матеріалу не повторю-
ється. У пісні зі збірки братів Миладинових опущене вбивство людей [30, № 10]. Віла шукає 
малих дітей для завершення будівництва, люди намовляють її піти на гору, де вітром ламає 
ялини та сосни, якими вона могла б покрити свій дім.

Балади про віл, самодів та юд відображають різні стадії проектування природних та 
людських руйнівних сил, а також введення захисних правил для порятунку від їхньої фа-
тальної дії. Калічення, що їх завдають віли, крім цієї проективної демонізації, репрезенту-
ють і поетичне пояснення раптового зникнення пастухів у горах, у вілинських вихорах, пе-
черах, дівчат у руїнах.
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Примітки
1 Від серб. бродарити – «плавати на човні, судні».
2 Від серб. завађати – «сварити, чинити розбрат».
3 Слушними є зауваження Л. Дег та Е. Вашоні щодо визначення меморату Ван Сидова, згідно з 

якими, важливим є не «особистий досвід», а «особисте ставлення до досвіду» [2, с. 134].
4 У Сремі заради одужання хворі залишають вілам у ніч напередодні Спаса вечерю під ясеном [23, 

с. 177]. Поряд із записами В. Караджича, В. Чайканович цитує Бобича в тексті «Інкубація під ясеном», 
де йдеться про принесення вечері та задобрення віл, а С. Зечевич пише про «заздравні», що їх вілам 
біля глоду лишають на Старому Власі та в копаоницьких селах.

5 У текстах П. Михайлова – позолочене чудотворне дерево [29, с. 352, 353].
6 Кілька віршів з мотивом Марка Королевича й коня, запряженого зміями, помітив ще І. Ловрич, за-

уваживши, що «вірші старі, тому містять багато подібних речей». У пісні В. Караджича «Цар і дівчина» 
сестра сонця запрягає Шарца злою змією.
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АЛЕКСАНДР ЛОМА

СВЯТОГОР ТА МАРКО СВЯТОГОРЕЦЬ

Код старих Словена у прапостојбини вероватно је постојала нека врста усмене поезије и пре Сеобе 
народа. Бројне етимолошке подударности у песничким формулама између епске традиције Јужних и 
Источних Словена сугеришу да сличности између њихових фигура и сижеа могу да буду објашњене, пре 
као заједничко наслеђе него као независни или каснији развој. Додирне тачке форме и садржаја 
омогућавају реконструтисање фрагмента заједничке словенске јуначке и митолошке поезије. У раду се 
анализирају везе Пра-Марка (лика на чије је место улегао најпознатији јунак јужнословенске епике Марко 
Краљевић) и руског Свјатогора.

Inherently probable, the existence of an oral poetry among the Slavs in their proto-home before the Migration 
Age is inferred from a number of etymological matches of whole poetic formulas between South Slavic and 
Russian epic traditions, which suggests that the similarities of their figures and plots may be explained, too, as a 
common inheritance rather than due to independent or later developments, and where both form and content are 
comparable, the research results in reconstructing fragments of Common Slavic heroic and mythological poetry. 
The present paper aims at recovering such a fragment.

Від початку наукового вивчення сербської та південнослов’янської народної поезії зага-
лом епічний образ Королевича Марка був предметом різних компаративних досліджень. Від 
Ірану до Іспанії, від Греції до Скандинавії знаходимо його аналогії: давньогрецькі Ахіллес та 
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Геракл, візантійський Дігеніс Акрітас, іспанський Сід, французький Роланд – це лише деякі 
з епічних героїв, яких досі порівнювали з Марком. Ці зіставлення частково обмежуються 
показом аналогічних ролей у конкретному сюжеті, а частково торкаються проблеми типо-
логічного визначення епічного героя, наділеного найяскравішими рисами. Перше питан-
ня стосується надбудови історичного образу Марка в героїчній поезії південних слов’ян та 
пов’язаних з ним «мандрівних сюжетів» середньовічної лицарської і придворної поезії. Дру-
ге розглядає проблему Маркового епічного і, можливо, міфологічного субстрату. Відзначив-
ши свого часу в постаті Марка деякі типові ознаки того, що школа Дюмезіля називає «бру-
тальним» підтипом другої, військової, функції, можемо зробити припущення про існування 
«пра-Марка» – давнього, ще праіндоєвропейського, епічного прообразу, на якого перетво-
рився історичний володар Марко Мрнявчевич. Величезну часову прірву між праісторією та 
пізнім середньовіччям можна подолати, виходячи з усвідомлення праслов’янської основи 
цього прообразу. Епічному образові Марка передусім слід утвердитися на міжслов’янській 
арені, і лише потім можна буде оцінювати долю його історичної пам’яті та вплив зарубіжної 
літератури на формування цього образу.

На прабатьківщині давніх слов’ян, очевидно, існував певний тип усної епічної поезії, 
адже вона побутувала в їхніх праіндоєвропейських предків і згодом розвинулася в окремі 
напрями. Свідченням цього є також мовні джерела. Відома певна кількість формул (стійких 
сполучень двох чи більше слів), які в південно- та східнослов’янських героїчних піснях мож-
на реконструювати в праслов’янській формі; припускаємо, що цей незаперечний мовний 
факт уможливлює вірогідність того, що хоча б деякі мотиво-сюжетні подібності та збіги між 
південно- та східнослов’янським епосом не є випадковістю чи наслідком пізніших контактів 
та впливів, а походять від спільного праслов’янського епічного субстрату 1. Такий висновок 
є обґрунтованим там, де схожі мотиви або сюжети мають подібне мовне вираження, пере-
дусім у розумінні аналогічного використання праспоріднених формул. Хочемо зосередити 
увагу на одному подвійному збігові, сподіваючись тим самим зробити скромний внесок у 
реконструкцію фрагмента праслов’янського епосу. Водночас відзначимо один провідний 
напрямок у низці питань, пов’язаних з генезою епічного Марка.

Серед героїв найдавніших російських епічних билин аналогії з Марком знаходимо в 
південнослов’янському епосі, про що після студій Г. Халанського вже вдосталь написано. 
Це, наприклад, мотив оранки Микули Селяниновича [20, c. 253] або ж російський відповід-
ник Марка Ілля Муромець. Ця їхня спільна риса не пройшла повз увагу перших дослідників 
слов’янського епосу, і відтоді на неї вказували знову й знову. «Нова компаративна міфоло-
гія» другої половини ХХ ст. лише посилила це порівняння, тому що в «трифункціональних 
сюжетах» обидва герої тісно пов’язані з іншою функцією – військовою 2. Між ними існує 
певна відмінність у тому, що Марко, хоча періодично й виявляє лицарство та благородство, 
більше схиляється до жорстокості й брутальності, а Ілля відноситься до «лицарського» під-
типу епічного героя, що має іншу функцію. Як і староіндійський Арджуне, батьком якого є 
бог-громовержець Індра, Марко, подібно до Іллі, є лише епічною іпостассю Перуна, у той 
час як роль запального та суворого бійця в «Махабхараті» відіграє брат Арджуни Бхіма, син 
грозового бога Ваюа. Контекстуальне протиставлення двох типів у росіян можна простежи-
ти в билині про Іллю та Святогора. Святогор постає тут як богатир, надзвичайно сильний та 
недалекий. Ілля зваблює його дружину, потім братається з ним і в кінці, щоправда, несамо-
хіть, спричиняє його смерть. У горах вони знаходять вибиту в скелі гробницю, на якій на-
писано, що в ній спочине той, кому це судилося. Першим ліг Ілля, але для нього ця гробниця 
виявилася завеликою. Потім ліг Святогор, над ним кам’яне віко гробниці саме зачинилося, 
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а спроби Іллі розбити його мечем виявилися даремними – і з кожним новим ударом гробни-
ця замикалася новим залізним ланцюгом. Таким чином богатир був назавжди похований у 
скелях та певною мірою перетворений на них.

Існує певна загальна подібність між цим сюжетом і тими, у яких Марко перемагає про-
тивників з демонічними рисами, таких як Муса Кеседжія та його брат Джемо Брджанин, 
причому зрадам Святогорової дружини з Іллею тут відповідає допомога, яку обманним спо-
собом Марку проти Муси надає віла-захмарниця, а проти Джемо – шинкарка Яня. У цьому 
мотиві є одна специфічна відповідність, «підсилена» стійкими мовними формулами. Напри-
клад, коли Муса їде на зустріч до Марка, «топузину баца у облаке / дочекује у бијеле руке» 
(булавище кидає в хмари, / чекає в білі руки); так само поводиться і його брат Джемо, а 
також Святогор, їдучи верхи: «мечет палку ту под облаки... на бéлы руки подхватаючи» 
(метає палицю під хмари.., у білі руки підхоплюючи) [27, c. 113]. 

Фразеологічна, а частково й етимологічна, відповідність не полишає сумніву, що перед нами 
фрагмент праслов’янської давнини 3. Про те, що епічні образи, з якими цей мотив пов’язаний на 
сербській та російській основі, могли мати спільне глибоке коріння, свідчить одна істотна риса, 
однак на Сході вона виражена чітко, а на Півдні – лише натяком. Святогор своїм іменем завдя-
чує горам – це Святі гори, де він мешкає, бо лише їхня кам’яниста земля може витримати його 
вагу. В одному варіанті він сам про себе каже: «Не носит меня мать сыра земля...; Мне позволено 
тут ездить по горам да по высокиим, да по щелейкам по толстыим».

На противагу цьому міфічному уявленню сербська пісня ставить Мусу та його брата 
Джемо (який за універсальним епічним шаблоном лише дублює його) 4 в реальний етно-
графічний контекст, наголошуючи водночас на їхньому споконвічному зв’язку з горами та 
скелями: у Джемо – через його етнонім Брђанин (Горець) чи, можливо, й через те, що його 
перемагають та приковують до гір, а в Муси – завдяки тому, що він народжений «код оваца 
на плочи студеној» (біля овечок на холодній плиті), а також у зв’язку з тим, що відбувається 
з Марком у печері. Як побачимо далі, народження на камені тут може бути субституцією 
міфічного народження з каменю, однак історизація та раціоналізація образу Муси Кеседжії 
не повністю знищила його демонічну природу, яка виявляється у фіналі пісні («три срца и 
змија на трећем» – три серця та змія на третьому), що значною мірою нагадує староіндій-
ську легенду про двобій бога-громовержця Тора і велетня Хрунгна, причому потрійному 
серцю Муси відповідає трироге серце Хрунгна. Тора, який убив Хрунгна, знайшли придавле-
ним тілом Хрунгна, як і Марка – тілом Муси 5. Сам Хрунгн має кам’яну природу: голова і щит 
у нього з каменю, а зброя – точильний камінь. Ця міфічна риса переходить на Маркових 
супротивників в інших сюжетах. Так, у десетерці (десятистопний вірш) збірки Б. Богишича, 
до якої ще повернемося, викрадач дружини Марка Михна Костуранин «каменит до паса» 
(кам’яний до пояса), і Марко перемагає його, відрубавши йому ноги по коліна.

Цей сюжет, можливо, й не становить єдиної і найвагомішої точки дотику в епічних кри-
теріях Іллі Муромця і Марка Королевича 6, але він через поєдинок співвідносить два типи 
епічного уособлення військової функції; Ілля завдяки хитрощам, зраді та за присудом долі 
зійшовся із сильнішим за себе, однак певним чином з ним ототожнився. Святогор, поми-
раючи, через подих, піт чи піну передав йому частину своєї надзвичайної сили і тим самим 
як представник старшого героїчного покоління (старші богатирі) залишив її наступному 
поколінню (молодшим богатирям), яскравим представником якого є Ілля.

З другого боку, попри те, що між Марком та його демонічними противниками існує чіт-
ка межа, в інших сюжетах він є південнослов’янським еквівалентом Святогора й подібних 
образів. Ідеться передусім про мотив його надприродної сили, якою він зухвало хизується, 
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твердячи, що міг би перевернути небо й землю. Йому з волі Бога підкинуто торбу – легку на 
вигляд, проте насправді важку, бо в ній – тягар усієї Землі (рос. «тяга земная»). Марно нама-
гаючись її підняти, він втрачає свою силу, а його кінь (або він сам) провалюється крізь зем-
лю, тобто кам’яніє по коліна; це стається з Марком у македонському та болгарському епосі. 
Він згодом оговтується, а Святогор, однак, помирає. На цей збіг вказав і О. Афанасьєв [2, 
т. 2, c. 668]. Пізніше до цього зверталося багато інших дослідників слов’янського епосу, крім 
Г. Халанського, а сьогодні це питання вивчають Б. Путилов [20, c. 83–86], Ю. Смирнов [24, 
c. 246], В. Топоров [27, c. 125], Б. Сувайджич [25, c. 225] та ін. Думки розділилися між тими, 
хто вбачав тут залишок праслов’янського міфу, та тими, хто обстоював пізніше, книжне, 
походження 7. Хоча ми справді підтвердили, що в порівняльному зрізі Марко–Ілля Муро-
мець–Святогор простежується праслов’янська спадщина, та на початку ми схилялися до 
дещо іншої думки, тому що і в цьому сюжеті значне місце займає одна праслов’янська (ще 
пра індоєвропейська) поетична формула. Це *mati zeml’a > рос. «мать / матушка (сыра) 
земля», макед. «майка (черна) земя» у варіанті з Ресна; вона з’являється і в інших контек-
стах, але тут на перший план виходить роль самої Землі.

Для правильного розуміння проблеми треба розглянути її в ширшому контексті. Скажі-
мо, образ Святогора та пов’язані з ним сюжети мають вищезазначені паралелі в епічних та 
легендарних традиціях ближніх народів. Таким є естонський Калевіпоег, «син (героя) Кале-
ва», – велетень, якому приписують створення земної поверхні: пагорбів, долин, озер, скель, 
про які розповідають, що він їх кинув там, де вони розташовані зараз; на них залишилися 
відбитки його долонь чи ступень. Він загинув від того, що вороги відрубали йому ноги, або 
через те, що лишився прикутим до воріт пекла, перешкоджаючи дияволу (ванапагану) ви-
йти звідти. На російсько-естонському пограниччі відбулося злиття його образу зі Святогором, 
таким чином Святогор став по-батькові Коливановичем [27, c. 96]. У багатій епічній традиції 
іранських осетинів на Північному Кавказі Святогорові, що мав важку, як Земля, торбу, відпо-
відає один з головних героїв – Батраз. До іншої версії смерті Святогора, за якою Ілля Муромець 
приковує його до кам’яної гробниці на Святій горі, близький сюжет, головними персонажами 
якого є «соляний» герой Сосріко (Сослан) та велетень Мукара, «син Сили, володар скель», і 
який завершується тим, що Мукара залишається навічно на дні Чорного моря, скутий кригою 
(спільний мотив передавання сили перед смертю іншому героєві). За причиною та місцем 
вічної кари Святогорові близький грузинський Амірані, якого через богоборство знайшли 
замк неним у надрах Кавказу; лише раз на сім років гори на мить розсуваються і його можна 
побачити. Так само покарано вірменського епічного героя Мхера Молодшого: ноги його коня 
провалилися під землю і його затягнуло з цього світу в скелю над озером Ван; раз у рік у скелі 
прочиняються «ворота» і він виходить перевірити, чи земля достатньо затверділа, аби утри-
мати його вагу. Цей мотив пов’язує його не лише зі Святогором, але й з Марком, ноги коня 
якого також навічно загрузли в землі. На цьому точки дотику в епічних традиціях про Мхера 
Молодшого та Марка не вичерпуються: їх обох батьки прокляли, аби вони не мали своїх дітей 
і не могли померти аж до Судного дня; батько висік би Мхера, якби між ними не став архан-
гел Гавриїл, і так само ангел приймає на себе удар шаблі Вукашина, що призначався Маркові. 
І Мхер, і Марко в кінці молять Бога перенести їх до печери, де вони далі чекатимуть на свій 
черговий вихід у світ 8, до останнього притулку Мхера веде во́рон (звідси й назва «Воронова 
скеля»), а Марку цей птах слугує вісником у його печері [10].

Таким чином, окреслене коло порівнянь, що почалися зі Святогора і знову повернулися 
до Марка, доводить, що мотив покараного (закутого, заживо похованого тощо) богопро-
тивника переплівся з мотивом «сплячого героя»: Святогор уособлює першого, а Марко – 
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другого. Але Святогорів poster ego Ілля в різних версіях своєї смерті також дублює старшого 
героя. За деякими варіантами, обоє поховані в печерах на Святих горах, перший – у Києві, 
другий – у Печорі [27, c. 98, прим. 29]. З другого боку, Ілля дуже близький до Марка. У били-
ні «Як постали богатирі на Русі» Ілля разом із шістьма героями одержує славну перемогу над 
татарами. Тоді Альоша Попович зухвало викликає на бій Бога – «силу нетутешню». Перед 
ними з’являється лише двоє воїнів. Вони почали їх рубати, проте щойно одного переполо-
винили, як із нього утворилося двоє живих воїнів; три дні вони так рубали вороже військо, 
а воно лише збільшувалося. Коли потомилися воїни та їхні коні, а мечі затупилися, вони 
один за одним побігли до кам’яних гір, до темних печер і там усі закам’яніли 9. Закутий бого-
противник іноді з’являється в сербів у християнізованому образі диявола (диявольського 
царя), а в християнській євгемеристичній інтерпретації – і як цар Дуклян (Діоклеціян) 10. 
У традиції про них обох, а не лише про Марка, знаходимо близькі паралелі з вищезгаданими 
образами, що зіставлялися зі Святогором 11. Так само й про Марка існують варіанти, за яки-
ми його через безбожність 12 переносять до печери або навіть приковують 13.

Усе це нагромадження порівнянь далі розглядати складно, тому слід зосередитися 
на одному з мотивів, а саме мотиві Святої гори. Ім’я Святогор у билинах безпосередньо 
пов’язане зі Святою горою – місцем героїчного перебування та остаточного спочинку (іс-
нує назва «богатырь Святогорский» [27, c. 94]). На території Росії є багато подібних на-
йменувань, але можливий зв’язок їх з епічною традицією про Святогора є другорядним. 
В. Топоров [27, c. 95] звертає увагу на Успенський печерний монастир під Псковом, ведучи 
мову про російсько-естонські кордони. Існують певні ознаки подібності між Святогором та 
естонським героєм Калевіпоегом, але сам дослідник вбачає тут лише досить відомий та ло-
кально обмежений вплив естонської епічної традиції на російську, що ґрунтується саме на 
подібності двох легендарних образів. Крім цього, на крайньому північному заході є інші 
Святі гори в області Дінця, на протилежному, південно-східному, боці колишньої Росії, що 
простягаються до Прикавказзя; тут розташований старий монастир, що дає змогу припус-
тити християнську мотивацію топонімів 14. У жодному з цих місць не йдеться про справжню, 
високу та кам’яну гору, на якій в епічній пісні перебуває Святогор, пояснюючи це тим, що 
його звичайна, м’яка земля не тримає. Отже, варто погодитися з В. Топоровим [27, c. 108], 
що цей епічний оронім потрібно передусім пов’язувати з одним із двох великих масивів – 
Карпатами і Кавказом, розмежованих лісостеповим поясом, у який билини вміщають епіч-
ні пригоди Іллі Муромця. 

Уже згадані осетинські, грузинські та вірменські паралелі передусім свідчать на користь 
Кавказу, і здається, що відповідні міфічні уявлення тут найглибше вкорінені. Грузинський 
Амірані є не лише суперником верховного небесного бога Гмертія (пізніше був ототожне-
ний із християнським Богом), але й культурним героєм, який приніс людям вогонь. На це 
вказує той факт, що ще в VІІ ст. до Різдва Христового, коли греки прийшли на східні береги 
Чорного моря, у тамтешній міфології існував відповідний образ, з яким вони ідентифіку-
вали свого Прометея та вказували місце його покарання на Кавказі. Амбівалентність цих 
міфічних образів відповідає висновку про те, що вони зводяться до персоніфікації вогню – 
елемента, який може бути як надзвичайно корисним, так і вкрай руйнівним. Найвища точ-
ка Кавказу Ельбрус – це вулкан, що був активним до античної епохи. Згаслим вулканом є 
і Демавенд на Ельбрусі, де, за легендою, було закуто триголового змія Ажі Дахака, який у 
майбутньому звільниться та спалить третину світу, аж поки його не вб’є воскреслий Крсас-
па. У сербській традиції цей мотив пов’язаний із царем Дукляном і св. Іллею. І Ельбрус, і 
Ельбурс мають ту саму іранську назву, яка в Авесті означає «висока Хара» (Harā Bәrәzaitī), 
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міфічна гора. Її зв’язок з Кавказом, вірогідно, ще праісторичний та давніший, ніж зв’язок 
з масивом, що на півдні від Каспійського моря (шлях предків іранців до сучасного Ірану 
вів із півночі через Кавказ) 15. Іранське походження мають і назви грузинського Аміранія та 
вірменського Мхера: перший – від Ахрімана, «злого духа» (в Авесті Aŋra-Mainyu), у зороа-
стризмі дуалістично протиставленого небесному володареві Ормазду, «мудрому Господу» 
(авестійський Ahura-Mazdā), а другий – від великого іранського божества Мітру (авестій-
ський Miθra-, середньоперський Mihr). За легендою, записаною в творі Псевдо Плутарха 
«Про назви рік та гір» (іранською мовою), Мітра, лишивши своє чоловіче сім’я на камені, 
зачав Діорфа, який пізніше загинув у двобої з Ареєм та перетворився на гору на березі Арак-
са, подібно до осетинського Сосріко (Сослана); супротивник Мукарин народився із сім’я 
пастиря, що впало на камінь; нагадаємо, що сам Мітра вважається «народженим із каменю» 
(від «petrogenḗs») 16. Арас – сучасний Аракс, який розмежовує Вірменію з Іраном та Туреччи-
ною, а гори біля нього – це, очевидно, Арарат – активний вулкан, останнє виверження якого 
зафіксовано 1840 року. Згідно з вірменською легендою, на тій горі прикутий Артавазд [17, 
c. 107–108]. Безумовно, ідеться про міфічні мотиви, що постали в давньоіранському серед-
овищі, формуванню яких сприяли часті землетруси. Сюди також входять деякі інші моти-
ви, пов’язані з легендарними велетнями та героями (кидання каменів на великі відстані, 
залишки відбитків стоп або долонь на камені) 17. Зрештою, і саме міфічне уявлення про 
скам’яніння, перетворення велетня на гору, передача його сили через подих наступнико-
ві, землетруси, викликані спробою велетня визволитися з кайданів тощо, імовірно, виник- 
ли з того самого природно-міфічного субстрату, який супроводжує вулканічне вивержен-
ня, виливи та затвердіння лави, задимлення, поштовхи. Підтвердження цього знаходимо в 
міфології народів, які жили на територіях інтенсивної вулканічної активності, наприклад у 
Полінезії або Північній та Центральній Америці 18.

На давньоіранській території гори могли називатися святими, якщо не були вулканіч-
но активними. Зороастрійці були «вогнепоклонниками» – обожнювали вогонь і поважали 
різноманітні його прояви, зводили для нього храми, де його безперервно підтримували на 
вівтарях. Цей культ вогню був пов’язаний з горами. За «Бундахішною», вогонь землеробів 
названий на честь бога Міхру-Мітрі «Бурзин-Михр», підтримували на горі Реванд; за Джек-
соном, це могла бути сучасна гора Міхр (Мітра) в області Хорасан на захід від Машхаду. 
Згадка про такий культ поряд із переказом про Мхера Молодшого могла породити легенди 
в значною мірою іранізованому середовищі, яке було давньовірменським до хрещення. Між 
двома типами «святих гір», які за своєю природою належать до вогняної стихії і завдяки 
яким люди постійно підтримували святий вогонь, різниці фактично не було. Фірдоусі ви-
користав старий іранський міф у своїй поемі «Шахнаме». Тут ідеться про перемогу Ферідуна 
(авестійського Траетаоне) над демоном Захаком (авестійським Ажі Дахаком), якого при-
кували в глибокій печері під вулканом Демавенд, час від часу викликаючи своїми рухами 
землетруси. Ще донедавна в однойменному місті біля підніжжя гори Ферідуна прославляли, 
розпалюючи вогонь 31 серпня на найближчій верхівці вогонь на згадку про той, що його він 
сам запалив для ознаменування своєї перемоги над Захаком [17, c. 112].

Стосовно праслов’ян, то їхні контакти з іранцями були тривалими та інтенсивними, однак 
не з Перським царством за часів тисячолітнього панування династій Ахеменіда, Арсакида і 
Сасаніда, і не з іранськими скіфами та сарматами, які приблизно між ІХ ст. до н. е. та ІV ст. н. е. 
мешкали на північ від Чорного моря, у районі античної Скіфії, по сусідству зі слов’янською пра-
батьківщиною на південному сході. Цікаве свідчення пізньоантичного лексикографа Стефана 
з Бізанта (VІ ст.) про те, що в Скіфії існувала якась «Свята гора» (грец. Hágion óros), яку пізні-
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ше, з ІХ ст., називатимуть Атос (Афон), а за нею (вірогідно, у тому самому гірському хребті) – 
берег Псеудартака 19, чию назву з незначним виправленням (Ψενδαρτάκη замість Ψευδαρτάκη) 
давно тлумачать як *Psänd-art-aka-, від давньо іранського (авестійське) spənta-āθr – «святий 
вогонь». І завдяки грецькому перекладові «Hágion óros» потрібно згадати тубільну, скіфську 
або сарматську назву, де той самий прикметник *ćvanta-> авестійське spәnta- при іменни-
ку *gari- > авестійське gairi- етимологічно відповідав слов’янському *svęta gora 20. У кожному 
разі записи Стефана, почерпнуті з давнішого етнографічного чи географічного твору, можуть 
лише підтвердити самобутність імені Святогор та його давній семантичний зв’язок з уяв-
ленням про «святі гори» 21. Це свідчить про те, що це уявлення, тісно пов’язане з культом та 
міфологією вогню, крім зороастрійців в Ірані, існувало також і в їхніх скіфсько-сарматських 
родичів – споконвічних сусідів давніх слов’ян 22. Наважимося стверджувати, що відповідні мі-
фологеми вже за скіфсько-сарматської доби були перенесені в епічні сюжети разом із тими, 
про які йдеться. «Скіфський Геракл», про якого пише Геродот, є свідченням того, що в тради-
ції цих європейських іранців існував аналогічний образ, який на вищому, міфічному, рівні 
відповідав Мітрі 23, а на нижчому, рівні епічної легенди, – змієборцеві Крсаспі, що за типом 
аналогічний не лише до Геракла, а й до російського Іллі Муромця та нашого Марка Королеви-
ча. Типологічну подібність можна пояснити й генетичним зв’язком, якщо враховувати те, що 
деякі скіфсько-сарматські культи й міфи перейшли до сусідніх слов’ян. Як уже зазначалося, в 
осетинському епосі, скіфсько-сарматські корені якого не викликають сумнівів, існують такі 
самі характерні сюжети, що їх російська епічна легенда пов’язує зі Святогором: торба, яку 
найсильніший герой не може підняти; велетень, котрий майже не відчуває ударів против- 
ника, але через хитрощі або веління долі гине, замурований у кам’яній чи льодяній гробни-
ці, передавши через подих свою силу противнику. Тут було виявлено міжетнічні впливи, а 
про їхні напрямки та давність свідчать неслов’янські та, вірогідно, іранські імена деяких богів 
давньоруського пантеону, передусім Хорса і, можливо, Семаргла. Друге можна тлумачити як 
двочленну назву Ñhìú-Ðüãëú – «Сам-Геракл», де перша частина – це іранське *Syāma- > Sām, 
а друга – ім’я Крсаспа [23, p. 491]. Серед чудовиськ, убитих Крсаспа, є і кам’янорукий змій 
Снавидка, який, як і Святогор та Марко Королевич, погрожував перевернути небо й землю.

Усе це свідчить про те, що вираз *svęta gora має дохристиянське коріння, виникло ще в 
праслов’янській міфоепічній поезії та пов’язане з героєм надзвичайної сили, а також є назвою 
його помешкання й місця відпочинку після примусового від’їзду або відходу на той світ. Про 
Марка Королевича, який у південнослов’янському епосі найбільшою мірою втілює той пра-
давній образ, доцільно сказати таке: його зв’язок за життя і після смерті з Афінською Святою 
горою, очевидно, є своєрідним переосмисленням, оскільки він підтверджується історичним 
виглядом Марка, чим він справді вирізняється з-поміж решти епічних героїв. За життя він 
переодягається в монаха-святогорця, аби проникнути у двір Міни від Костура і звабити його 
жінку. Не заперечуючи можливих літературних причин та історичної основи цього сюжету 24, 
нагадаємо, що в ньому виявився щонайменше один архаїчний мотив – до половини кам’яне 
тіло Міни у варіанті Богишича. Цей мотив рідкісний: за індексом Б. Крстича [36, s. 115], його 
зафіксували лише В. Радованович [19, c. 10–13] і М. Арнаудов [1, c. 133–148]. Восьмий вірш 
збірника Арнаудова, записаний у Врбниці в Софії, має назву «Марко и жълта базиргяна». 
У ньому йдеться про велетня Євреїна, який хоче захопити Святу гору, спалити «Іліндар» та 
інші монастирі. Марко за порадою матері перемагає його, відрубуючи йому ноги по коліна, 
тому що зверху тіло кам’яне («каменито неговото сърдце»). Варіант того самого вірша з Ма-
рийова у Радовановича містить аналогічний мотив «зашто му је срце каменито» («чому у 
нього кам’яне серце»), однак є тут і мотив вирядження з вірша про Марка та Міну із Костура: 
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йдучи «жолтој Бадзирђани» до Солуня, Марко перевдягається в чорне, «како просјач Божји» 
(«як Божий жебрак»). Очевидно, тут також ідеться про християнізацію прадавнього сюже-
ту, який ми вже розглядали за віршем про Мусу та Марка, тим паче, у болгарському варіанті 
того самого вірша Чіфутін має три серця, як і Муса 25. Зважаючи на непоширеність мотиву 
кам’яного тіла, його зв’язок з демонічним противником Марка в двох різних сюжетах 26 не 
випадковий, як і паралельна поява в них назви Свята гора, святогорець. Третім пов’язаним з 
Марком текстом, де з’являється той самий оронім, є вірш про Маркову смерть, записаний від 
Пилипа Вишнича. Смерть застала Марка на горі Урвині, назва якої суголосна місцю Ровине, 
де загинув історичний Марко, однак в епічному вірші це зумовлено праісторичним сюжетом. 
Його мертве тіло було перенесене і поховане на іншій, Святій горі, під якою в обох варіантах 
розуміють Афонську Святу гору із сербським монастирем Хіландаром (Віліндаром). Точно не 
відомо, де похований історичний Марко, але, найімовірніше, десь на околиці Скоп’є, на тери-
торії своєї держави 27. У кожному разі це було ні на Хіландарі, ні на Святій горі. Зв’язок епічно-
го Марка з ними не має історичного підґрунтя 28. Гора як місце Маркової смерті і Свята гора 
як місце його спочинку, безсумнівно, постали шляхом використання доісторичних сюжетних 
означень, які були просто Святою горою, але не християнською, Афонською, а язичницькою, 
де героя затягло до печери і де він чекав на своє повернення в цей світ. Якщо наше тлумачення 
назв Света Гора, свето горац («Cвята гора», «святогорець»), пов’язаних з епічним образом Ко-
ролевича Марка, правильне, то можна припустити, що їх разом з російськими назвами Свя-
тогор, Святі гори можна зарахувати як *svęta gora, svętogor-ьskъ 29 до реконструйованих фор-
мул мови праслов’янської епічної поезії. Тим самим виключається християнське походження 
імені російського богатиря і встановлюються мовні зв’язки, які доводять праслов’янську спо-
рідненість двох епічних образів 30.

Ілля як найстарший та найвідоміший серед героїв (молодших богатирів) стає молод-
шим побратимом та спадкоємцем Святогора – представника давнішого, міфологічно за-
барвленого шару (старші богатирі) 31; так само вірменський Мхер є молодшим за свого діда 
Мхера старшого, народженого з каменю та перетвореного на гори, а Діорф – за свого бать-
ка Мітра, також «народженого із каменю». У парах «старший–молодший», «батько–син» 32, 
«дід–онук» через опозицію поколінь, а інколи й міжусобне зіткнення постає сутнісний іден-
титет двох образів у синхронному чи діахронному зрізах. Зазначимо також, що Святогор і 
Марко, кожен у структурі своєї традиції, репрезентують певний тип хронологічної вертика-
лі, яка поєднує багато героїчних поколінь. Святогор у билинах – це єдина ланка між стари-
ми богатирями, до яких він належить, і молодими на чолі з Іллею Муромцем. Марко, котрий 
прожив 360 років, є абсолютним винятком серед сербських епічних героїв: він єдиний до-
лає найдовшу часову межу, яка в сербській народній пам’яті розпочинається Косовською 
битвою, а далі все поділяють на «до» і «після» Косова 33. Те, що історичний Марко пережив 
Косовський бій, значною мірою могло привести до того, що саме його епічна проекція наді-
лена мотивами й сюжетами, традиційно пов’язаними з образом велетня-героя, який про-
жив надзвичайно довго 34. 

Розповідь про Святогора та Марка входить до розлогої та заплутаної низки порівняль-
них сюжетів, дослідження якої починається неперевершеною статтею Всеволода Мілле-
ра [17]. Поряд зі згаданими тут Прометеєм, Аміранія-Ахріманом, Мхера-Мітром, Ажі Даха-
ком, Крсаспом, Мукаром, Калевіпоегом та царем Дукляном, сюди належать і північний Локі, 
«поснулі герої», такі як Фрідріх Барбароса, Карл Великий, король Артур, на слов’янському 
півдні разом з Марком Королевичем – Іван Црноєвич, у словенців – король Матяш та ін. Да-
нець Аксель Олрік у своїй відомій монографії 1913 року [40] дійшов висновку, що всі ці мо-
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тиви й сюжети поширилися ще в дохристиянську добу зі східного, насамперед кавказького 
центру. Слабку ланку цієї тези критики вбачали в труднощах, реконструкції шляхів, якими 
ціла міфічна структура могла прийти із Прикавказзя до Скандинавії (Олрік вважав за мож-
ливу наявність посередників у причорноморських готах) [33, s. 16]. Припускають, що від-
повідні уявлення південних та східних слов’ян беруть свій початок із праслов’янської доби 
і пропонують ланку, якої не вистачає. Слов’яни на своїй прабатьківщині могли перейняти 
їх від своїх південно-східних сусідів, іранських скіфів і сарматів, що проживали в степовому 
поясі, який простягався північніше від Чорного моря, між північними схилами Кавказу та 
гирлом Дунаю, та далі слідували за германцями й кельтами 35. Це могло статися і до гунської 
навали, яка розірвала слов’яно-іранський географічний зв’язок, або в період її завершен-
ня, коли окремі сармато-албанські племена перейшли на північний захід та оселилися між 
землями проживання слов’ян, поклавши початок утворенню наступної антської племінної 
спільності. У час великого переселення, яке рухалося далі, ця міфічно-легендарна структура 
досягла Балкан і на новому ґрунті протягом століть переходила в нові образи – історич-
ні (цар Діоклеціян, король Марко Мрнявчевич, угорський король Матяш) або перейняті з 
християнської міфології (пророк Ілля, св. Іоанн Хреститель).

Окресливши широке поле досліджень і водночас зауваживши, що варто проводити все-
осяжні вивчення, доходимо висновку, що в одному їх сегменті, у якому протиставлялися росій-
ський Святогор та південнослов’янський Королевич Марко, не лише існують дві різні конкре-
тизації означеного й того самого мандрівного переказу, але через них прояснюється фрагмент 
праслов’янського епосу. Цей висновок суголосний нашій позиції, висловленій десять років 
тому, про можливість розмежування двох образів Марка – справжнього епічного героя в серб-
ській традиції та здебільшого міфічного образу героя-напівбога в македонсько-болгарській тра-
диції [8, c. 168; 9, c. 103]. Порівняльний зріз, до якого належать Святогор та вірменський Мхер, 
охоплює обидві традиції, включаючи й найбільш «історизовані» вірші із сербського боку разом 
із тими, що розповідають про Марка та Мусу 36, і навіть про «Уроша та Мрнявчевичів». Відмін-
ність полягає лише в ступені історизації загального міфічного субстрату.

Примітки
1 Докладніше про це див. працю А. Лома [11].
2 Функціональний аналіз російських епічних героїв див. у працях Г. Дюмезіля [34, р. 624–628; 35, 

р. 192–198] та Д. Стівенса [44, р. 97–120]. Щодо визначення образу Марка див. працю А. Лома [8].
3 У південнослов’янському епосі цей мотив не рідкісний, але в билинах, за Стівенсом [44, р. 97–120], 

він асоціюється виключно зі Святогором. Ця мотивована відповідність не виключає порівняння вірша про 
Марка та Мусу з іншими билинними сюжетами, наприклад, про Іллю та Солов’я-розбійника [18, c. 62].

4 Їхнім історичним прообразом, найімовірніше, був албанський князь Джино Мусакі, тобто Джемо 
та Муса – це дві ономастичні проекції цієї особи.

5 Див. працю А. Лома [9, с. 83], де вказано лише на першу відповідність.
6 Див., наприклад, уже відомий паралелізм вступної частини вірша про Марка та Мусу з билиною 

про Іллю Муромця, якого князь Володимир спочатку тримає в темниці, а потім звільняє, щоб той уря-
тував Київ від нападу татар під проводом Каліна-царя. Проте чи цій найвищою мірою історизованій 
версії передувала інша, де такий самий мотив був пов’язаний з боротьбою Іллі з міфічним образом, 
подібним до Святогора, і чи був у сербському вірші зв’язок давніший. Див. працю Г. Дюмезіля [33].

7 Серед інших джерел подібний мотив трапляється і в середньовічній «Александріді». Але слуш-
ною є думка Б. Путилова [20] про те, що ці пісні «пов’язані з традиціями архаїчної епіки», хоча до них 
увійшли «деякі християнсько-легендарні мотиви».
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8 Вірять, що Мхер один раз на рік, на Вознесіння, на мить виходить зі своєї печери. Подібне уявлен-
ня є і про Марка, який ховався в печері десь між Охридом та Преспою, і воно пов’язане з Великоднем.

9 Ця билина до нас дійшла в літературній обробці, але ті самі мотиви трапляються й у Іллі та інших 
автентичних записах. Див. працю В. Топорова [27, с. 113].

10 У деяких сюжетах ці образи дублює язичницький Дабог-Даба та закутий архідемон. Див. працю 
Р. Фабиянича [28].

11 Уже помічені специфічні відповідності між естонськими легендами та сербськими переказами про 
Дукляна: в обох традиціях богопротивний герой вступає в інцест із сестрою; зрештою його кидають у річку, 
перед тим як остаточно закути; ковалі ударом молота об ковадло запобігають його звільненню на Різдво та 
Великдень [39, s. 370, 373]. З другого боку, мотив заморожування моря у Вуковому вірші «Цар Дукліян та 
Хреститель Йован» і в наведеному там прозовому переказі, де замість Дукліяна фігурує диявольський цар, 
має найближчу аналогію в осетинському переказі про велетня Мукарі: легендарний герой Нарт Сосріко 
вступає з ним начебто в дружнє змагання на березі Чорного моря, яке завершується тим, що Мукара по-
годжується зануритися в море, а потім, коли воно замерзне, розбити кригу та винирнути. Але це йому не 
вдається, і він залишається навічно під кригою. Про поширення мотиву див. працю А. Майзнера [14, с. 139].

12 Оповідання, вірогідно, засноване на десетерці з Герцеговинського Загір’я. Див.працю В. Чайка-
новича [31, с. 474].

13 Переказ з півдня Сербії (Македонії) у Ср. Стойковича «Королевич Марко». Див. працю М. Май-
знера [14, књ. 1/3, с. 128].

14 Третє одноіменне місце було також в околицях Пскова, але воно було відоме під іншою на-
звою – Синичья Гора, перед тим, як там близько 1580 року збудували монастир. Пізніше тут поховали 
О. Пушкіна, і місце перейменували на Пушкинские горы. Див. працю В. Топорова [27, с. 98]. Про Святу 
гору в Криму див. нижче.

15 Про це докладніше див.: Studia Etymologica Cracoviensia. – Kraków, 2008. – N 13.
16 Див. працю В. Топорова [27, с. 114, прим. 80].
17 Обидва мотиви тісно пов’язані з Марком у місцевих переказах і є досить поширеними (пор. зі згада-

ним вище Калевіпоегом), але варто зазначити, що, вірогідно, найдавнішим є історичне свідчення про таке 
вірування Геродота, що стосується довгого (у два лікті) сліду стоп (скіфського) Геракла в скелі біля річки 
Дністер. В одній билині зі Святогорського циклу герой голими руками ламає каміння, щоб кидати ним у 
противника. В. Топоров [27, с. 113], можливо, має рацію, пов’язуючи цей мотив з вищезгаданим, акценту-
ючи увагу на киданні вгору та повторному підбиранні булави; у зв’язку із цим він указує [27, с. 111–113] 
на білоруські та східнобалтійські легенди про давніх героїв, які метали величезне каміння та формували 
поверхню Землі, створюючи на ній нерівності, підвищення та заглиблення, тому ці герої (білорус. «асiлкi») 
з’являються і як ковалі, тобто мають справу з вогнем (пор. мотив Гефестових кузень під Етною).

18 Ця тема заслуговує на детальніший розгляд; докладніше – у 10-му номері «Кодова словенских 
култура» (Београд, 2010).

19 Див.: Steph. Byz. s.v. Ψευδαρτάκη. λόφος έν Σκυθία, μετà τò λεγόμενον Ἅγιον ὄρος // Stephanus Byzan-
tinus. Ethnica.

20 Через ім’я Святогора вже В. Топоров [27, с. 118] передбачав «іранське позначення Святої гори – 
Spənta & garay- (gairi-) в авестійському коді». А. Шапошников [32, с. 61, 71] запропонував цю скіфську «свя-
ту гору» ідентифікувати зі згаслим вулканом Карадаг у Коктебелі в Криму, частина якого має назву Свята 
гора. До цієї привабливої ідентифікації також звертаюся в 10-му номері «Кодовима словенских култура».

21 В. Топоров [27, с. 119] та В. Іванов [6] припускають зв’язок із назвами міфічних птахів Востро-
гор, Вострогот (польс. «raróg», чес. «raroh», словен. «rárog»), і в останній лінії перетворення зі зразка 
близького авестійському Vərəθraγna-, що означає ім’я бога перемоги, який з’являється у вигляді птаха. 
В. Мартинов [15; 16, с. 89] повертається до старого визначення зі «свят Егор» – Святий Георгій. Див. 
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працю А. Журавльова [5, с. 633]. Я. Рудницький вважає, що друга частина пов’язана не з *gora, а з 
*gorěti, як у польс. Gorzysław, Bolegor, Cieszygor, Dalegor, Dziwigor, чес. Hořivoj, ст.-рос. Горислав(ич), 
болг. Горислава [42, p. 232; 43, s. 475]. Див. також працю В. Топорова [27, с. 14, 94].

22 Природоміфічний субстрат уявлення про велетня, закутого в надрах гір, по-різному представ-
ляють вулканічно-сейсмічні феномени, але цей зв’язок зник там, де на слов’янській території немає 
активних вулканів. Виходячи з того, що в теологічному плані брутальному герою велетенської сили, 
яким є Святогор, відповідає (принаймні в індоіранців) бог вітру та бурі, Стівенс зводить Святогора на 
«поснулого бога бурі» (sleeping storm god) на основі стихій, які вказують на його прихід (земля трясеть-
ся, дерева хитаються, річки виливаються, на небі сходяться хмари, чується звук грому). Д. Стівенс [44, 
р. 104] при цьому вважає, що землетрус – це не лише частина звичайної негоди, але й показник на-
ступної вулканічної активності, і в різних народів вона пояснюється муками в надрах землі архідемона, 
який одного разу визволиться, щоб спалити весь світ.

23 Це ототожнення походить з порівняння грецької версії легенди про появу скіфів у Геродота з 
фрагментом у Фірміка Матерна.

24 Достеменно не відомо, чи засноване писання Орбіна про невірну дружину Марка, яка передала 
Балші Костур, на реальних подіях [19, с. 68], чи воно створене за епічною поезією [38, s. 192; 7, т. 1, 
с. 315]. Мотив про чоловіка, переодягненого в паломника, який пішов визволяти викрадену дружину, 
трапляється і в давньонімецькому вірші про Вольфдітріха та в його південнофранцузьких, італійських 
та іспанських паралелях [30, с. 621 і далі; 38, s. 259].

25 На це вказує Г. Халанський, який порівнює і короля Ерула у Вергілієвій «Енеїді» (VIII 563). Пор. 
у Т. Маретича [37, s. 18].

26 Під поверхневою відмінністю (один викрадає у Марка дружину, другий загрожує православній 
вірі) ховається сутнісне уподібнення, у чому потрібно вбачати причину того, що у варіантах вірша про 
Марка та Міну, другого від Костура називають Џидовина, Чидовина [40, s. 191].

27 М. Орбін [19] пише на початку XVII ст., що тіло Марка закопане в монастирі Блачани біля 
Скоп’є. У коментарі на с. 314 С. Чиркович вказує на погляд Л. Мирковича («Старинар». – 1924–25. – 
№ 3. – С. 34 і далі) про те, що ця традиція стосується монастиря Матеїч у скоп’євській Чорногорії, 
поблизу якого є одноіменне село. З другого боку, можна вважати і Марковий монастир у Скоп’є його 
особистим домом.

28 Історичний Марко з-поміж інших сербських середньовічних володарів у його зв’язку зі Святою го-
рою досі сприймався негативно: Р. Михальчич пояснює це тим, що не збереглося достатньо документів і що 
він не дарував Хіландар або інший монастир [18, с. 245].

29 Як светогорац є універбалізацією від светогорски (калуђер – «монах»), так і Святогор – від 
святогорський, лише іншого, асуфіксального, типу.

30 Див. примітку 4. Нагадаємо, що доки «света гора» (яку такою робить «свети огањ», прихований 
у ній або шанований на ній) становить нероздільний міфічно-культний субстрат розглянутих тут обра-
зів на чолі зі Святогором, немає жодної ланки між Святогорською епічною легендою та християнською 
про Святого Георгія, а ще важче уявити, що епічний образ велетня, який від своєї ваги тоне в землі, міг 
розвинутися з уявлення про міфічного птаха разом із Сімургом.

31 Поряд зі Святогором фігурують чаклун Волх (Вольг), здатний перетворюватися на тварин, і 
чудесний орач Микула.

32 Демонічний (велетенський, до пояса кам’яний) джид в одному варіанті вірша, де він зустріча-
ється з Марком, стверджує, що він батько Марка [20, с. 82].

33 Насправді тут Марко є останнім представником покоління «золотої доби», коли люди жили на-
багато довше і плоди були значно більшими, але псування звичаїв поклало всьому край [31, с. 144]. 

(Марко одружився у 200 років із дівчиною 100 років, а його мати дивувалася, що її син уже має довгі 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



313

Сербський фольклор у контексті 
загальнослов’янської культурної спільноти

вуса, а невістка – розвинені груди, тому що коли їй було 200 років і вона виходила заміж, груди в неї 
були ще малі, а в її чоловіка, якому вже тоді було 300 років, лише починали рости вуса). Вірмени ві-
рять, що Мхер остаточно вийде з печери, коли занепаде цей зіпсований світ і настане новий, у якому 
пшеничне зерно буде, як горіх, а ячмінь, як шипшина; схожий мотив є і в сербській традиції, на що 
вказали Р. Томашевич [26, с. 122] і Б. Путилов [20, с. 81]. У вірші про Марка та дитину Дукадінчета 
перший належить до старшого покоління, але водночас і його молодий представник має деякі архаїчні 
риси «старшого богатиря»; тут знову наявні мінливість рис та мотивів між двома хронологічно і/або 
сюжетно протиставленими образами, про які йшлося раніше.

34 Цим, звичайно, не виключаються інші можливі пояснення Маркової епічної кар’єри [12], де, до-
речі, виражена цікава ідея про те, що Марко міг увібрати окремі елементи античного культу Геракла, 
характерного для іншої держави.

35 У випадку фіно-угрів (естонський Калевіпоег) можливе безпосереднє запозичення як від скіф-
сько-сарматських іранців, так і від слов’ян.

36 Нагадаємо, що Марко був у царській темниці на початку цієї пісні («коса му је до земљице црне 
... нокти су му орати би мог’о» [8, с. 65 і далі] / волосся у нього до землі чорної… нігті у нього такі, що 
й орати б міг), і це можна порівняти зі схожим мотивом, пов’язаним з кігтями орла: коли розгнівається 
та почне дертися, від ланцюга, яким він прикутий, гримлять та стріляють блискавиці.
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МІР’ЯНА ДЕТЕЛИЧ

МІЛЬМАН ПЕРРІ, АЛЬБЕРТ-БЕЙТС ЛОРД ТА ДЖОН-МАЙЛС ФОУЛИ: 
І ЩО НАМ РОБИТИ З НИМИ

U slučaju južnoslovenske deseteračke epike, formule se mogu podeliti na tri glavna tipa: 1) najstarije i 
potpune – prave – formule čija je važnost najveća jer deluju i linearno (povezujući epiku sa drugim usmenim 
žanrovima) i vertikalno (uspostavljajući vezu među slojevima različite dubine); 2) delimično formirane – 
rudimentarne – formule (opšta mesta kao belo grlo Arapovo, bela zora / zorica, beli dan, crna zemlja, zelen 
mač itd.), vrlo slične homerskim; 3) formule u nastajanju, ono što –D.-M. Foli označava kao «generičke for-
mule», a što su zapravo pokretni i promenljivi nizovi reči prilagođeni asimetričnoj podeli epskog deseterca 
(4+6). U jednom istom epskom korpusu sva tri tipa formula postoje istovremeno te je vrlo često moguće 
pratiti nastanak i razvoj prave formule od slogovnog niza do njen pune, zatvorene forme. 

Formulae of the South Slavic oral epic songs can be divided in three categories: 1) the true formulas, 
which are the oldest syntactic patterns that connect epics with other oral literary genres as well as they 
connect the different layers within one and the same genre; 2) the rudimentary formulas which are in fact 
common places as white throat (even in an Arab), white dawn / day, green sword etc. similar to the homer-
ic formulae; 3) formulae in the making, named by J.-M. Foley as «generic formulas», meaning by that move-
able and changeable strings of words that can easily fit to the asymetric epic decasylable verse (4+6). 
Within a given epic body all the three types of formulae can exist at the same time, so it is often possible 
to track the development of a formula from a string of words to its full, closed form.

Завдяки неабиякому інтересові М. Перрі та А.-Б. Лорда до використання формул у 
південнослов’янській усній епічній традиції, що виник у 1930-х роках у рамках вивчення го-
мерології, за останні понад сімдесят років він розвинувся в інтенсивне дослідження всіх ви-
дів епосу: усного, перехідного, письмового, класичного, середньовічного та сучасного. До 
того ж це призвело до появи такого своєрідного поняття, як формула перевірки насиченос-
ті, що, скажімо, слугувала засобом визначення ступеня усності цього тексту [6, p. 478–481]. 
З’явилися також деякі сміливі здогадки щодо використання і нового впровадження перфор-
мативних теорій [2], у тому числі для опрацювання відносин між епосом та історією. Ці 
питання, як і раніше, формують головний напрямок у міжнародних дослідженнях епосу, 
але вивченню усного епосу південних слов’ян вони можуть нашкодити, тому що зазвичай 
пропонують або непідходящі, або нечіткі відповіді на деякі важливі питання. Це може від-
буватися через мовний бар’єр (повне розуміння поезії повинно базуватися перш за все на 
знанні мови), але більшою мірою викликано слабкими чи односторонніми знаннями про 
Балкани, їхню історію, перехрещення культур, традиції і т. д.

В одній зі своїх найновіших праць Дж.-М. Фоули зробив мимовільну помилку, припустив-
ши, що епічні пісні мусульман виконувалися при дворах османських султанів до того, як дегра-
дували до виступів у кав’ярнях [3, p. 350]. Ця помилка пояснюється тим, що таку поезію співа-
ли на місцевому діалекті сербсько-хорватської, македонської чи болгарської мов, які ніколи не 
були придворними мовами в Османській імперії. Навпаки, слов’янську епічну поезію як у дов-
гому (10-, 16-складовому), так і в короткому (8-, 10-складовому) віршах співали при дворах від 
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Росії та Моравії до Сербії та Болгарії ще задовго до появи турків-османів на Балканах. Протягом 
багато вікового проживання турків серед південних слов’ян, у той час коли на Балканах уже не 
залишилося слов’янських монарших дворів, асиметричні десятискладові епічні пісні стали по-
пулярними хроніками як старого, так і нового часу. Дж.-М. Фоули допустився ще однієї помилки 
в тій самій статті: попри те, що його характеристика відношення мусульман до історії була зага-
лом правильною (хоча й могла б бути детальнішою), пов’язування історичності християнських 
епічних пісень з особою князя Марка є хибним, навіть початківець зміг би уникнути цієї не-
точності. Існує величезна бібліографія міфічної, легендарної, символічної та інших інтерпрета-
цій князя Марка в усіх південних слов’ян: сербів, хорватів, боснійців, македонців, чорногорців, 
болгар – і навіть у неслов’янських народів Балканського півострова – албанців 1. Серед значної 
кількості джерел, пов’язаних із князем Марком, в епічній поезії південних слов’ян, тільки дві 
біографічні подробиці можуть розглядатися як правдиві – його зв’язок з древнім македонським 
містом Прилеп (доведено археологічно) та ім’я його батька (король Вукашин Mрнявчевич) і 
його власне. Навіть його титул згадується неправильно: Молодий король – його законний ти-
тул, а це в жодному разі не те саме, що Князь. Решта даних у піснях про нього є міфологічним 
фоном, у болгарських піснях навіть більшим, ніж у сербських чи македонських. На відміну від 
них, пісні про розбійників – гайдуків, ускоків – часів Османського панування, пісні про сербські 
повстання проти турків 1804 і 1812 років та про чорногорські бої за свободу наповнені істо-
ричними фактами, у багатьох аспектах навіть більш точними, ніж часто супе речливі й мізерні 
історичні свідчення. Але ці пісні містяться не тільки в одному томі колекції Вука Караджича [17, 
II], яку Дж.-М. Фоули використав. На це треба зважати 2.

Однією з найбільших і найпоширеніших помилок, яка також трапляється в уже згадуваній 
праці Дж.-М. Фоули [3], є аналіз мусульманських і християнських епосів у зворотному порядку. 
Напевно, тому що в розпорядженні американських учених є величезна колекція мусульман-
ських епічних пісень Гарварда, вони завжди починають з того, що мають під рукою, а потім 
порівнюють це з християнськими джерелами, якщо знають про їхнє існування і мають до них 
доступ. Певною мірою це ніби відновлювати доричний стиль в архітектурі на основі «Історич-
ної будівлі газової та електричної компанії Цинциннаті» у Цинциннаті (штат Огайо), а не на 
автентичних, досі існуючих пам’ятках грецької античності, таких як Парфенон в Афінах. Тому, 
аналізуючи типові формули мусульманських епічних пісень nerodjena majka (дослівно – «мати, 
що не народжувала») і kukavica crna (дослівно – «чорна зозуля»), Дж.-М. Фоули неминуче втра-
чає їх оригінальне, панслов’янське значення, що збереглося досьогодні з часів ще задовго до за-
родження ісламу: nerodjena, kao i rodjena («не за народженням, але ніби за народженням») – те, 
що втрачене в першій формулі, яку зазвичай використовують при зверненні не тільки до матері, 
але й у випадку кожного виду віртуальної (не по крові) спорідненості – братів, сестер і батьків. 
Стосовно зозулі, то вона, як правило, сірого кольору – sinja kukavica, де прикметник sinja / sinji 
є архаїзмом, що вживався на південнослов’янських територіях тільки в поєднанні з цим птахом 
і морем (sinje more). Зміна сірого на чорне в мусульманських піснях є додатковою інтерпрета-
цією передвісника чогось поганого, що, за слов’янською традицією, зозуля завжди приносить.

Таким чином, щоб уникнути подальшої дискусії і знайти відправну точку в, безсум-
нівно, масштабній роботі М. Перрі і А.-Б. Лорда, ми повинні зосередитися на одній з 
головних ідей, яку А.-Б. Лорд, на жаль, не встиг дослідити детально, але так чи інак-
ше позначив як розширення поняття формули з «метричного середовища, рядка... до 
синтаксичного середовища, речення, яке часто виходить за межі рядка» [6, p. 481]. Ця 
синтаксична функція формули була розроблена у відповідь на відсутність прозорості са-
крального «середовища» в нижніх шарах епічної поезії південних слов’ян. Щоб краще 
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її зрозуміти, порівняймо дуже стисло класичний гомерівський епос із середньовічним 
слов’янським з погляду їхніх персонажів.

У Гомера боги, демони, герої, надприродні істоти і звичайні люди співіснують поряд 
один з одним – смертні живуть, борються і вмирають, безсмертні живуть своїм власним 
життям, але одночасно і в одному місці. У цьому контексті не існує жодної причини, щоб 
формула виконувала якусь іншу функцію, окрім форми стилю, поетичного орнаменту, 
вступного елемента, як-от лейтмотив у музиці Вагнера, або ідіосинкразії видатної особи 
(Гера з телячими очима, Ірис з рожевими пальцями і т. д.). 

У південнослов’янських епічних творах фігурують тільки люди і кілька надприродних іс-
тот (крилатий кінь, триголова людина, дракон чи змія, vila – персонаж, близький до феї) і є 
лише кілька кандидатів на статус справжнього героя (Князь Марко, Реля з крилами, Муса-
Розбійник з трьома серцями та кілька лицарів ордену Драко, що помилково ототожнюються 
з драконом). Отже, навіть загальна назва – junačke pesme – навряд чи може бути перекладена 
як «героїчна поезія», а junak – це радше воїн або лицар, а не повноцінний герой 13. Своєрідну 
християнську інтерпретацію героїчних особливостей можна побачити в таких особистостях, 
як святі королі і князі з династії Неманичів 14, перший і єдиний сербський імператор (цар Ду-
шан), а за часів Османської панування – повстанці 15 і лідери двох сербських повстань. Хоча 
останні належать до фігур порівняно недавньої історії – періоду ХІХ ст., але бої, що відбували-
ся за національне визволення, відповідають тій самій моделі, тому що їхня епічна форма ство-
рена відповідно до стародавніх зразків. Боги і демони разом з надприродними істотами (на-
півбоги, велетні, монстри тощо) були успішно замінені християнським Богом, невидимим, 
тихим, нематеріальним, але всюдисущим. У цьому контексті епічна формула стала знаком 
спадкоємності, ємкістю для давніх, дохристиянських мотивів і практики, яка в іншому випад-
ку вже давно була б забута. Певна річ, ці «мотиви і практика» походять зі сфери сакрального, 
яку за архаїчних часів пов’язували з пантеоном богів і вищою силою над ними.

Як приклад, наведемо мотив «смерті в лісі». На поверховому рівні це видається дивним пра-
вилом: той, хто вмирає неприродною смертю в лісі (через дії вищої сили або через насильництво 
людини), приречений залишитися в ньому назавжди. Незалежно від того, чи це близький друг, 
дорогий родич або кохана людина, усі вони залишалися в лісі, поховані на місці їхньої загибелі. 
Причиною є сакральна нечистота місця, яка превалює над усім, що стосується померлих і вми-
раючих. Отже, «нечистого» мерця не поховають належним чином, за християнським обрядом, 
йому навіть не нададуть місця на кладовищі, як і іншим подібним мерцям: вішальникам, стра-
ченим, самогубцям і т. д. Їхнє повернення в цивілізоване людське середовище не буде мати нія-
кого значення для їхньої подальшої долі. У традиційній культурі південних слов’ян ліс є місцем 
переходу, воротами до «іншого» світу, природним середовищем існування безіменних демонів 
і відьом, єдиним пристановищем, на яке можуть сподіватися нечисті мерці [13; 24]. Там вони 
ніколи остаточно не є мертвими, навіть якщо поховані, вони можуть говорити зі своїми живи-
ми коханими, надсилати їм повідомлення з проханнями про допомогу і т. п. Коли такий мотив 
трапляється в епічній поемі, то сюжет байки не залишає багато місця й часу – він використо-
вується тут, щоб пояснити чому деякі рішення приймаються або ні. Обидві сторони – співець і 
його аудиторія – володіють цим знанням як частиною їх спільного культурного «середо вища» і 
єдиною річчю, яку дійсно потребує вірш, є сигнал, щоб переключити увагу аудиторії на новий 
щабель історії. Цими «перемикачами» насправді є формули, а для мотиву такого значення їх 
досить багато, як бачимо у випадку з похованням нареченої у «Весіллі Милича Прапороносця» 
(детальніше див. прим. 11), в одній з найважливіших (і найбільш виразних) епічних поем у ко-
лекціях Вука Караджича [17, III, с. 78]:
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– прохід через ліс (kad su bili gorom putujući – «коли вони проходили через ліс»);
– спосіб смерті (dole leže, gore ne ustade – «вона лягла, і більше немає дівчини»);
– риття могили (nadžakom joj raku iskopaše – «вони вирили могилу мечами»);
– покладення небіжчика (ka istoku / otkuda se jarko sunce radja – «лицем на Схід, а не на 

Захід, як це повинно бути в належному похованні»);
– поховальні подарунки (posuše je grošim i dukatim – «вони покрили її срібними і золоти-

ми монетами»);
– формування могили (дерево або троянда в голові небіжчика, вода, що тече, лавка для 

втомлених перехожих);
– розмова з мертвим (da li ti je crna zemlja teška, crna mi je zemlja doteščala – «чорна земля 

надто важка для тебе, чорна земля занадто важка для мене») і т. д.
Важко повірити, що будь-який архаїчний епос потребує такої стратегії, щоб виразити те 

саме. В архаїчному світі всі надприродні дії були прозорими і всі мерці потрапляли прямо в 
царство мертвих – хороші так само, як і погані, чисті, як і нечисті. Їхню подальшу долю вирі-
шував бог того світу, сам Аїд. Єдиною причиною, через яку мертвий міг страждати, заблука-
ти і бродити між цим та іншим світом, було неналежне поховання, хоча це вже зовсім інше.

Прямим наслідком відсутності цієї «прозорості» є ієрархія усних епічних формул у 
південнослов’янських матеріалах: найдавнішими є власне формули, найважливіші й найцінніші 
поетичні й аналітичні засоби для визначення зв’язку мотивів в епічній поезії. Трохи меншу, але 
однаково дуже важливу поетичну цінність мають так звані «часткові, рудиментарні формули» – 
звичайні означення, як-от біле горло (навіть в арабів), чорна земля, зелений меч, білий день / 
світанок і т. д., дуже схожі на гомерівські формули, процитовані раніше. Нарешті, існують «форму-
ли в процесі розвитку» – мінливі й рухомі ланцюжки слів, покликані поєднати чотири або шість 
складів асиметричного десятискладового усного епічного вірша (4+6). Останніми є ті, що їх 
Дж.-М. Фоули називає «типовими формулами» і про які йдеться в теорії М. Перрі та А.-Б. Лорда. 
У них вони, імовірно, шукають мнемотехнічні інструменти подовження усного виступу. Співак 
казок чудово це доводить, але він також вказує – окремо й тільки в одному короткому рядку – на 
важливість і семантичні глибини власної формули, які А.-Б. Лорд віднайшов у зв’язку з епічним 
локусом і формулою п’яної таверни: «Традиційно вважається, що основне значення міститься в 
епітеті, і, таким чином, спеціальне значення надається іменнику й формулі. [...] Звісно, якщо по-
верхнево розглядати цю формулу, то співак, котрий співає про “п’яну таверну”, має на увазі тавер-
ну, у якій чоловіки п’ють і стають п’яними, але цілком можна стверджувати, що епітет зберігся в 
традиції, оскільки він використовувався в історіях, де таверна була символом для входу в інший 
світ і пиття алкоголю є питтям з чаші забуття води з Лети, і що пияцтво не просто звичайний 
процес, але саме по собі воно є символом свідомості в іншому світі, можливо, навіть смерті. Це 
значення приходить до нього зі спеціальної, властивої мети усної епічної пісні в її початковому 
варіанті, яка була чарівною і ритуальною до того як стала героїчною» [7, p. 65–66].

Дійсно шкода, що А.-Б. Лорд не повернувся і не розробив цей інструментарій формул 
пізніше. «Формула у процесі розвитку» є поетичним засобом з істотним динамізмом, що 
перебуває в прямому зв’язку з формульністю епічної мови завдяки довжині її вірша. Її ме-
тричні характеристики є цезурою після четвертого складу і кількісним завершенням; цей 
засіб уперше окреслив Р. Якобсон [9] і визначив як правило хореїчної падаючої інтонації: 
останній склад може бути ненаголошеним, а передостанній має бути або довгим, або на-
голошеним. У цьому контексті дуже важливим є запас готових ланцюжків слів, відповідних 
одному з двох асиметричних віршів, іноді почергово, як у zora bela («білий світанок» 4 скла-
ди) і zorica bijela (те саме в демінутивній та іншій акцентуації – 6 складів).
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Розмовна мова діє подібним чином, що підтверджено в працях Б.-А. Штольца і Р.-С. Ша-
нона [9], Р. Хомського [1], І. Маккензі [8] та ін. Основна думка, висловлена в них, полягає 
в тому, що звичайне речення завжди створене з певних зразків – ланцюжків, рядків, час-
тинок, навіть рамок зі слів, які складають оперативну частину нашої здатності говорити 
рідною мовою правильно, ідіоматично. За певних умов віршування може вважатися мані-
пуляцією формулами, оскільки воно виконує ту саму оперативну роль.

Очевидно, саме тому дослідження південнослов’янських усних епічних формул значною мі-
рою перевищує їх первинне завдання в гомерології. Усні епічні формули в слов’янській традиції 
є своєрідними носіями закодованої інформації, що має неабияке культурологічне значення, є 
найважливішим ключем до реконструкції етнічної історії та культурного, соціального і поетич-
ного минулого. Як зазначив Г. Мальцев ще 1989 року [21], фундаментальні культурні цінності 
не можуть бути передані безпосередньо, вони потребують коду і засобів декодування.

Таку значну роль у питаннях культурної і соціальної пам’яті усна епічна поезія може за-
довольняти в основному через те, що асиметричний десятискладовий епічний вірш є дуже 
старим, фактично древнім. За М. Гаспаровим [12], він лишився майже незмінним з праіндо-
європейських часів як один з небагатьох типів віршів, яким слов’яни послуговувалися на своїй 
давній батьківщині і який продовжували використовувати скрізь, де перебували й оселялися 
заново. Він став стандартом для епічної поезії південних слов’ян Балканського регіону (Хор-
ватія, Боснія і Герцеговина, Сербія, Чорногорія, Македонія, Болгарія). Завдяки своїй давнині 
він став засобом висловлення як для дохристиянського, так і для християнського населення. 
Ситуація не змінилася й під час османського панування, оскільки ісламізованому місцевому 
населенню не забороняли використовувати їхню споконвічну поезію і спосіб її виконання. 
Згодом вони навіть створили власний, мусульманський стиль епічного співу, але, безумовно, 
це сталося не раніше, ніж у XVI ст., коли ісламізація почала набирати обертів.

Обидва стилі мають багато спільного: тип вірша, географію поширення, деяких героїв, 
більшість формул, поетичних елементів і практик. Однак, оскільки епічна поезія як така має 
дуже сильне ідеологічне ядро, відмінності у світогляді, неважливі з погляду поетики, стали для 
них вирішальними: мусульманська була поезією правителів величезної і процвітаючої імпе-
рії; християнська ж була бунтівною, поезією мучеників, які втратили свою імперію з борцями 
проти невірних. Вони обидві формували повну картину лицарства, але для мусульман це була 
картина непрацюючих, сміливих розбійників, чиє життя у вільний час підтримувалося постій-
ним і регулярним грабежем сусідів 14, а для християн – картина відважних, невпинних і навіть 
фанатичних борців за національну незалежність та визволення, які ризикували життям. Навіть 
з погляду літературної критики, мусульманські епічні пісні, хоча й майстерні і часто дуже склад-
ні, мають меншу поетичну цінність, порівняно з християнськими, оскільки позбавлені пафосу 
і катарсису – двох вагомих трагічних категорій, до яких епос вдається тільки тоді, коли оспівує 
урочисті теми, такі як боротьба за свободу. Це є «обов’язковим елементом» цього жанру 15.

Зосередившись лише на особливостях усного епічного виступу, М. Перрі і А.-Б. Лорд не 
звернули уваги на якість зібраних віршів. А.-Б. Лорд після цього переглянув свої слов’янські 
зібрання, однак найбільш впливова критика епічної формули і його головний твір «Співець 
казок» базуються на основі поетично слабких, другорядних текстах пісень у виконанні де-
кількох мусульманських співців 16. Вони дійсно були дуже хорошими майстрами і з часом 
привернули світовий інтерес до епічної формули, проте й сама традиція, представниками 
якої вони були, є декадентською і бідною, як з християнського, так і з мусульманського 
боку. Сам А.-Б. Лорд добре знав про цей горезвісний факт, але, здається, ніколи не усвідом-
лював значущості розрізнення мусульманського і християнського епічних співів. Досить 
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легко уявити, чому це не здалося йому важливим, бо навіть при більш детальному розгляді 
основ епічної традиції виявиться те саме. Розбіжності помітні навіть при розгляді впливу 
ззовні – з погляду церкви, Біблії та апокрифа на християнських виконавців і «Тисячі й однієї 
ночі» та Корану на мусульман. Проте найважливішою відмінністю між двома традиціями є і 
давнина та цілісність християнських пісень, і певна «новизна», відсутність коріння у мусуль-
манських. Вибираючи тільки останніх і, таким чином, виключаючи іншу сторону існуючої 
епічної традиції, М. Перрі та А.-Б. Лорд створили однобокий збірник пісень, який насправді 
не подає навіть тьмяної картини реальної, тривалої і досі живої епічної традиції.

Примітки
1 Ця поезія могла декламуватися при дворах лише за умови, що вони були розташовані при місце-

вих монарших родинах, наприклад, у Боснії або в іншій частині в межах імперії. Багато боснійських 
ага та беїв (місцеві барони та герцоги) дійсно були досить багатими, щоб утримувати двір місцевого 
значення. Але навіть вони мали слов’янське походження, що не було рідкістю, особливо в Боснії і Ліці.

2 Дж.-М. Фоули, імовірно, був введений в оману професором Колевичем, чия дуже популярна кни-
га «Epic in the Making» («Епос в процесі розвитку») (Оксфорд, 1980) насправді є радше збіркою літера-
турних есе, ніж конкретним науковим дослідженням. Про роль і значення князя Марко в балканському 
контексті дивіться праці Р. Іванова [16], Б. Сувайджича [25], Н. Любинковича [19].

3 Їх насправді досить багато. Лейпцизьке видання містить три томи цих пісень (II, III, IV), держав-
не видання – чотири (VI, VII, VIII і IX), і є ще три томи видання САНМ (SANU) з рукописів спадщини 
Вука Караджича (II, III і IV). Загалом 10 томів, і це тільки згадана тут колекція Вука Караджича, тому 
що вона є дійсно найкращою.

4 Те саме стосується й обсягу мусульманських пісень, які зазвичай не перевищують 2000 або 3000 
віршів у колекціях XIX ст., імовірно, тому що вони були записані місцевими ентузіастами, які не пла-
тили своїм гуслярам (guslari), якщо не брати до уваги певну кількість ракії (rakija – міцний алкоголь-
ний напій). М. Перрі та А.-Б. Лорд платили виконавцям за обсяг, чим вони були цілком задоволені. 
Загально відомо, що кожен хороший гусляр може співати всі пісні, які він знає, одну за іншою, без 
перер ви, доти, поки цього вимагатиме його професійна гордість або особистий інтерес.

5 Із цієї причини професійні перекладачі зазвичай називають це лицарською поезію, коли визна-
чають тип цього жанру.

6 Головними представниками династії Неманичів (ХІІ–XV ст.) в статусі «святих» були: великий 
жупан Неман’я, пізніше – св. Симеон, князь Растко, ще пізніше – св. Сава, герцог і мученик Лазар 
Хребел’янович та ін. Про святі династії в середньовічній Сербії дивіться праці Д. Поповича [23] та 
С. Мар’янович-Душанича [22].

7 Гайдуки (з турец. haiduks – «розбійник»): Старий Новак, Груїця Новакович, Міят Томич та ін.
8 Особливо вагомі праці про епічну формулу, у якій ідеться про двох воронів (polećela dva vrana 

gavrana) належать А. Шмаусу [26] і О. Лома [18]. Про більш загальні випадки вживання білої епічної 
міської формули дивіться дослідження М. Детелича та М. Ілича [13; 15].

9 Детальний аналіз усіх мотивів цієї поеми див.: Детелић М. Урок и невеста. Поетика епске фор-
муле. – Београд, 1996. – С. 95–103.

10 Копання могили мечами спричинене не тільки відсутністю лопат у лісі, це також частина ритуалу 
поховання шанованого воїна/лицаря, разом з принесенням у жертву його обладунків, коня і ворогів як 
поховальних подарунків, що їх зазвичай залишають на могилі. Це дуже давній поховальний звичай, 
притаманний раннім формам суспільства, відомим як јunačka družina («співтовариство воїнів»). Однак 
копання могили мечами є складним об’єктом для інтерпретації, бо поява цього сюжету іноді сповнена 
невизначеності, як у вже цитованій поемі «Милич Прапороносець».

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



321

Сербська етнокультура  
і проблеми національної ідентичності

11 Це стосується не всіх середньовічних епосів. Скажімо, саги Калевалла, Нюбелюнгшлід, Лаксдае-
ла та інші не демонструють відсутності транспарентності в цьому контексті.

12 Зазначена праця Р. Якобсона мала такі перевидання: Jakobson R. O strukturi stiha srpskohrvatskih 
narodnih epova // Lingvistika i poetika. – Beograd, 1966; Jakobson R. Selected Writings: I–VI / ed. S. Rudy.  – 
The Hague; Paris, 1966. – IV: Slavic Epic Studies.

13 Це засвідчує мусульманська пісня «Коневич Муяга відкриває дороги до Котарів» [5, s. 14]. Зму-
шені християнськими сусідами жити дев’ять років тільки за рахунок урожаїв з власної землі, мусуль-
манська шляхта і воїни настільки збідніли (тому що вони не звикли працювати), що вирішили залиши-
ти свою батьківщину: «ovde s’ vako ziviti ne more; / ako ‘vako bude na Udbini, / nami valja Liku ostaviti, / iz 
nje, djeco, pa se raseliti» (ми не можемо так жити тут; / якщо наше життя буде таким тут, у місті Удбіні, / 
ми повинні залишити Ліку, / і розійтися, діти мої, по всьому світу).

14 У відомій пісні про повстання проти турків 1804 року «Початок повстання проти турків» [17, 
с. 24], коли повстанці разом з їхнім лідером Карагеоргієм Петровичем підійшли до воріт головних 
міст і запропонували туркам здатися, вони відкинули турецькі спроби домовитися в таких віршах: «Te 
gradove raja načinila, / gradila ih po devet godina, / kadra ih je za dana oboriti / i sa carem kavgu zametnuti; / 
a kada se s carem zavadimo, / da ustane svi sedam kraljeva / da nas mire, pomirit nas nece» (Пам’ятаєте, хто 
будував ваші міста! / простий народ дев’ять років будував їх / простий народу може знести їх за день, / 
і стояти на своїй землі в битві з турками. / Бо ми всі готові до війни, / і хоч сім царів одразу встануть, / 
щоб заспокоїти нас, вони не знайдуть миру [11]).

15 В «Іліаді», яка в теорії літератури слугує моделлю класичного епосу, симпатія співака й аудиторії на 
стороні троянців і найбільшого героя – Гектора, котрий захищає свою країну, місто й сім’ю. Греки зображені 
як переможці, але легковажні: сперечалися про наложниць, жертвували своїх дочок, калічили тіло героя і т. д.

16 Це було виявлено порівняно недавно [10]. Серед новіших текстів дивіться працю Н. Любинковича [20].
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САНМ (SANU) – Сербська академія наук і мистецтв.

ВАЛЕНТИНА ПИТУЛИЧ

КУЛЬТ СВЯТИТЕЛЯ В СЕРБСЬКІЙ НАРОДНІЙ ТРАДИЦІЇ

Имајући у виду поливаленцију усменог казивања, која представља резултат његовог древног порекла и 
трагова протеклих времена, рад разматра питање култа Светаца у српској фолклорној традицији. У анализи 
овог проблема, ми полазимо од прехришћанског времена да би показали начин на који је стара, политеис-
тичка религија била замењена новом, монотеистичком, као и који је положај култа Светаца у њима.

Бавећи се индиректним и слободним говором, ми смо покушали да укажемо само на суштинске 
моменте у разумевању тог проблема сталне присутности Свеца који је обдарен Богом епифанијом, и има 
функцију одржавања хармоније на земљи. 

Култ Светаца у народној традицији је веома развијен, и можемо га наћи у скоро свим формама усме-
ног казивања (лирика, епика, усмене народне форме) што указује на потребу интердисциплинарног 
изучавања функција у различитим етнопсихолошким заједницама.
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Bearing in mind the polyvalence of oral storytelling, which is the result of its ancient origins and traces of the 
time it has passed through, the paper discusses the issue of the saint’s cult in Serbian folk tradition. In analysing 
this problem, we started from the pre-Christian times in order to show in what way the old, polytheistic religion 
was supplanted with the new, mono theistic, and what position the saint’s cult occupied in them.

In dealing with text in reported and free speech, we have tried to point out only to some moments essential 
to understanding this problem, which is a constant presence of the saints who, having been endowed by God with 
epiphany, have the function of maintaining harmony on earth.

The saint’s cult in folk tradition is highly developed, and we can find it in almost all forms of oral storytelling 
(lyric, epic, oral folk forms), which indicates the need of interdisciplinary study of their function in different eth-
nopsychological communities.

Перед заглибленням у складну проблему культу святителів у народній традиції, слід по-
міркувати над правомірністю такого мотиву, що існує в народній творчості майже в усіх 
жанрах. Щоб зрозуміти справжнє його значення, варто зробити вступні зауваги.

Владета Єротич, займаючись проблемою язичництва, старозавітної та новозавітної лю-
дини, зазначає: «Якщо ми виведемо значення релігії від латинського дієслова “релігаре”, що 
означає відновити втрачений зв’язок, або, в ширшому розумінні, наново пов’язати людину з 
чимось, що її трансцедентує, тоді, можливо, не буде перебільшенням твердити, що кожна лю-
дина – релігійна, що homo religiosus – це універсальна властивість кожної людської істоти» 1.

Для Карла Юнга релігія – це передусім універсальний людський феномен. Образ якоїсь 
вищої істоти, що невидимо керує космосом і впливає на людську діяльність на Землі 2.

Для Мірче Еліаде, одного з найкращих сучасних знавців історії релігії, існування не-
бесного чи сонячного бога пов’язане з первинною спонтанністю архаїчної людської релігії. 
Вміщуючи невидимих істот у світ сакрального, М. Еліаде вважає, що людина таким чином 
створює моделі, за допомогою яких організовує своє існування: «Жоден з богів, жоден з ге-
роїв-просвітителів ніколи не виконував жодної профанної дії. Усе, що зробили боги чи пред-
ки, а отже, й усе, що розповідають міфи про їхню творчу діяльність, належить до сфери 
святого і, таким чином, бере участь у Бутті. На противагу цьому все, що люди роблять за 
власним бажанням, без міфічної моделі, належить до сфери профанного; звідси марна та 
оманлива й, зрештою, несправжня діяльність. Чим релігійнішою є людина, тим більше вона 
використовує моделі у своїх стосунках і діяльності. Або чим більше вона є релігійною, тим 
більше заглиблюється в дійсність і менше піддається небезпеці загубитися в пересічній, 
“суб’єктивній” та незрозумілій діяльності» 3.

Якщо виходити з того, що народна література – це дитинство усіх літератур, що тільки вона, 
просуваючись у часі, була матрицею нашого колективного підсвідомого, стає зрозумілим, чому 
багато науковців вдається до тлумачення цих видів творчості, аби пізнати суть функціонування 
окремої етнопсихологічної одиниці. Дуже важливим для розумінні народної літератури є те, що 
вона функціонує в символах, через які маніфестує стан людської свідомості 4.

У сербській народній традиції культ святителя посідає особливе місце, якщо брати до 
уваги анімістичні вірування, успадковані з політеїстичної релігії. Розглядаючи божества 
давньої релігії, Веселин Чайканович наголошує, що народ у своїй традиції зберігає «дорого-
цінний стародавній матеріал», у який інкорпоровано язичницькі божества, християнізова-
ні пізніше в такий спосіб, що «стосовно деяких святих можна констатувати риси і функції, 
перенесені на них з давніх божеств» 5. Спираючись на річний цикл та аграрний календар, 
він пов’язує постаті найважливіших святих зі змінами пір року, а саме з керуванням ними.
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Народні ліричні пісні, що є дуже давніми, функціонуючи в часі, увібрали в себе ознаки 
певної доби і є найкращим показником того, яким чином змінювалися деякі божества як 
маніфестація людських вірувань у Потойбіччя.

Для розгляду нашої проблеми ми обрали одну з міфологічних пісень, у якій найкраще 
відображено, яким чином давні божества замінювалися новими і як святителі беруть участь у 
впорядкуванні Космосу. Це пісня «Женидба сјајнога мјесеца», що дійшла до нас з часів язични-
цтва і через функції святителів набула християнського звучання. Міодраг Павлович зазначає, 
що тут ідеться про «поєднання двох окремих рівнів божеств у єдине ціле: планетарні, язич-
ницькі божества поєднуються з єдиним, верховним Богом і сонмом християнських святих» 6. 
Святителі отримують свої «важелі» володарювання; пісня асоціюється з ранньою добою хрис-
тиянського переосмислення подальшої долі всього створеного. У пісні ще не згадуються люди:

    Фалила се звијезда Даница
    оженићу сјајнога мјесеца
    Испросићу муњу од облака,
    Окумићу Бога јединога
    Дјеверићу и Петра и Павла,
    Старог свата светога Јована,
    Војеводу светога Николу,
    Кочијаша светога Илију,
    Што се фали звијезда Даница,
    што се фали то јој Бог и дао:
    оженила сјајнога мјесеца,
    окумила Бога јединога,
    одјевери и Петра и Павла,
    старог свата светога Јована,
    Војеводу светога Николу,
    Кочијаша светога Илију.
    Стаде муња даре дијелити:
    Даде Богу небесне висине,
    Светом Петру петровске врућине,
    А Јовану леда и снијега,
    А Николи на води слободу,
    А Илији муње и стријеле 7.
Головним мотивом пісні є космічне весілля; тут ідеться про устрій Космосу, і святителі 

отримують християнську функцію. Вся дія відбувається на небесному тлі. Землі немає, 
людина ще не створена. На небі, у Космосі, домінантною є зірка Даниця, яка все вирішує. 
Вона приймає рішення про одруження і скликає сватів. Місяць одружується з блискавкою. 
Вона – носій вогню, попелу (становлення, упорядкування Космосу). Святителі ніби заміню-
ють давні язичницькі божества, що мали свої визначені обов’язки. Можна твердити про те, 
що це – один з найдавніших пластів релігійного розуміння світу. Ми почали з ліричної пісні, 
аби зробити ретроспективний зріз і спробувати розкрити семантичний рівень святителя. 

У пісні «Свеци благо дијеле» святі є також володарями річних ритмів. Між тим у пісні ста-
ється й дещо непередбачуване. У момент, коли мають розподіляти блага, а саме майно во-
лодарів, надходить звістка, що на землі панує велике беззаконня. Вогняна Марія повідомляє 
про беззаконня (в землі Індії). Замість гармонійного ритму на землі доходить до порушень, 
викликаних гріхопадінням. Святі беруть на себе роль хранителів сакральності матерії, ство-
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реної Господом. Вони – і на небі, і на землі. Маючи атрибути всезнаючих, у ситуаціях, коли 
порушено табу, карають людей за беззаконня. Вони – недоторканні і невблаганні охоронці 
порядку, який полягає в тому, щоб жити за законом Божим. Повернення в райські часи мож-
ливе лише через покаяння, завдяки чому відновлюється втрачена гармонія. У пісні домінує 
ідея кінця світу. Святителі беруть участь у порушенні космогонічного порядку і річного цик-
лу. Небо зачиняється, немає дощу, роси і місячного сяйва, немає усього того, від чого зале-
жать цикли родючості землі. Зникає вода – один з елементів творіння, земля тріскається від 
посухи, страждає, і в її проваллях гинуть люди. Під час загальної кризи приходить хвороба. 
Немає жодного зв’язку між Богом, святителями і людьми, але мову покарання люди розумі-
ють чудово. Коли їх залишається мало, вони починають каятися. Знову складають Заповіт, 
який існуватиме доти, поки люди його шануватимуть.

У народних ліричних піснях, у яких безпосередньо діють святителі, нещастя є результа-
том гріха. У піснях косовського циклу архетип святителя уособлений в образі князя Лазаря. 
Посвячення в епічній пісні неможливе без бою, тобто якщо герой добровільно не принесе 
себе в жертву. Таким чином, йдучи від протилежного (герой-святитель), народний співець 
чітко визначився щодо ідеї посвячення, яка неможлива без добровільної жертви.

Якою мірою у свідомості нашого народного співця був виражений вертикальний вимір, 
тобто прорив у Потойбіччя, розповідають ліричні пісні з біблійними мотивами. Роль святи-
телів у важливих подіях (як, скажімо, у пісні «Опет крштење Христово») набувє особливого 
значення завдяки природним явищам. Уся природа бере участь у радісній події – хрещенні 
Ісуса Христа. Святителі, ведучи між собою розмову, звертають увагу на те, що й природа за-
діяна у святі. Цікаво, що в народних ліричних піснях святителі присутні на святкуваннях, що 
визначаються як великі християнські свята (народження, хрещення Христа).

В одній із пісень з Вукової збірки « Марија носи Исуса да га крсти » («Марія несе Ісуса 
хрестити») в Іоанна Хрестителя випадає з рук книга. Він відповідає матері:

    Помами се Јордан вода ледна,
    Е не хоће вода потопити,
    А сва гора попада на траву;
    А погледај више себе, кумо!
    Ка се сломи небо на четворо.
    Говори му пречиста госпођа;
    А не бој се Јоване куме!
    Е се није вода помамила,
    Но се вода, куме посилила,
    Е се хоће од Христа посветит;
    А гора се Христу поклонила;
    А није се небо саломило,
    Но анђели небо расклопише,
    Да гледају ка Христа крстимо 8.
Стається диво, у якому бере участь уся природа (залишки анімізму). Іоанн хрестить Ісу-

са, а Ісус – Іоанна. Земля торкається хреста, щоб сакралізуватися. Вона є живою істотою, 
що дає плоди і яку треба захищати. Тут інкорпоровано давню ідею про Землю-матір, яка із 
прийняттям християнства освячується хрестом. 

Отже, у ліричних піснях святі мають обов’язки щодо предметів і явищ. Вони з Божої волі 
творять дива, але також карають людей за гріхи, мають силу єпіфанії, можуть зійти на Землю, 
прийнявши людську подобу. Дуже часто вони виконують роль гостей, випробовуючи людей 
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на відданість Богу («Љуба богатога Гавана» та «Ђакон Стефан и два анђела»). Явище теофанії 
глибоко закорінене у свідомість сербського народу, і цілком можливо, що в ній реінкарновано 
(та християнізовано) якесь давнє божество гостинності. У нашій народній традиції єпіфанія 
найчастіше виступає на рівні святитель – невідома людина, найчастіше це – жебрак. Таким 
чином святий отримує нову функцію, завдяки якій найлегше спокушати людей. Кожен гість у 
сербській традиції – це можлива єпіфанія, тому культ гостя збережено і до сьогодні. 

Яша Проданович, говорячи про почуття віри в нашій поезії, зазначає, що святі в на-
родних піснях «поводяться як смертні люди: прославляють один одного, п’ють вино, одру-
жуються, діють як свати під час вінчання небесних тіл або вілиних синів...» 9. Вони разом 
з янголами є медіаторами між Богом і людьми. За народними віруваннями, на день слави 
вони злітають на праве плече хазяїна і тільки цього дня замінюють янгола-охоронця. Хазяїн 
віддає їм данину поваги тим, що весь вечір стоїть. Народ зберігає святість цього дня в тому, 
що господар протягом усього святкування частує гостей (тобто святого на правому плечі). 
У пісні «Како се крсно име служи» цар Душан сідає за софру, але архангел Михаїл, стоячи на 
його правому плечі, розсердився: 

    Док цар Степан на ногу стајаше,
    Стајаше му свети Аранђео,
    Стајаше му на десном рамену,
    Милује га крилом по образу;
    Кад цар Степан седе за трпезу,
    Расрди се свети Аранђео
    Уд’ри цара крилом по образу,
    Па отиде из царева двора 10.
Окреме місце в нашій статті мав би зайняти розгляд культу святого Сави, але на ньому ми 

не зупинятимемося. Про це детально писав В. Чайканович 11, розкриваючи зв’язок св. Сави з 
язичницьким божеством, яке, вірогідно, було захисником вовків і наставником народу. До-
слідник вважає, що св. Сава – це сербське божество, яке отримало ім’я Сава та зберегло свої 
первісні функції. Св. Сава мандрує сербськими землями, передаючи народові різні знання й 
уміння. Він має усі риси мандрівного божества, яке несе у світ порядок. Як і зірка Даниця, що 
в міфологічній пісні наводить лад у Космосі, св. Сава близький до людей і наводить лад у зем-
ному житті. Справжнього християнського значення св. Сава набуває тільки в епічних піснях, 
у яких оспівуються його чудеса і де відтворено три умови посвячення (нетлінне тіло, явлення 
уві сні і дива на могилі). У пісні «Свети Саво и Хасан паша» розповідається про дива, але тепер 
хтонічна демонічна природа замінена конкретною силою – турками. Тут ми бачимо, яким чи-
ном відбувається трансформація святителя, в образі якого полярність добро – зло реалізовано 
в конкретному плані – завдяки диву. Хасан-паша наказує розрубати тіло св. Сави, промінь 
падає з неба і відкриває труну з тілом святого. Паша збирається його розрубати:

    Сватко виђе што светац уради
    Дилаверу увати се рука
    До руке се сабља растопила
    Студен вјетар од истока дуну
    Модар пламен светитељу Сави
    Модар пламен из уста му плану
    И попали по војсци чадоре
    Сва се Турска помамила војска
    И побјегла у гору зелену 12.
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Транспозиція святителів у складних історичних ситуаціях дуже цікава. Вони 
з’являються для того, щоб або створити диво і перемогти хтонічну силу (тепер її втілю-
ють саме турки), або вказати на майбутні події. Дуже часто святі передвіщають важливі 
для спільноти події. У пісні Вишнича «Почетак буне против дахија» перед Першим серб-
ським повстанням святі виступають у ролі небесних явищ, сповіщаючи про невідворот-
ність майбутніх подій. Щоночі від св. Трифона до св. Георгія з’являється місяць. Від дня 
св. Георгія до дня св. Димитра по небу пливуть криваві прапори, гримить грім на св. Саву, 
часто спалахує блискавка, трясеться земля, сонце тричі танцює на сході. Святі, а не Бог, є 
рушієм важливих подій.

Святі в народних казках і піснях постають в образах смертних, але буває і навпаки. Зви-
чайні люди посвячуються через свої богоугодні справи; герої з відтятими головами, тримаю-
чи їх у руці, ходять землею, а кожна незгода з рабством і участь у бою є певним видом літургії 
та способом отримання ореолу святих воїнів. У народній епічній пісні (крім косовського цик-
лу) не акцентується культ святителя, натомість він наявний у самій ідеї посвячення в бою 13.

Наостанок пригадаймо й те, у який спосіб культ святителя представлено в місцевих пе-
реказах. У легенді про святого Іоаникія Девицького, що була записана в Косово і Метохії, 
йдеться про його силу. Але для того, щоб стати святим, він має здійснити подвиг у бою. Іоа-
никій бере участь у Косовській битві, проходить ініціацію воїна, щоб дійти до посвячення. 
Це дає уявлення про те, яким чином функціонував культ святителя в середовищі, у якому 
відбулася подія національного значення. В епічній пісні найбільшою мірою відзеркалено 
культ святителя. Аби отримати посвячення, святитель спершу повинен показати себе в бою 
і пройти через сакральність битви. Завдяки детальному вивченню культу святителя в на-
родній традиції, з міждисциплінарним підходом включно, можна дійти цікавих висновків, 
суголосних думці Чайкановича про те, що «в нас є підстави вірити, що культи і традиції, 
які колись пов’язувалися з давніми богами, нині більшою чи меншою мірою перенесено на 
інші надприродні істоти, передусім на сьогоднішніх святих» 14. Підтвердженням його по-
гляду є оповідання з Косова і Метохії, де відбито вірування щодо існування певного способу 
причастя і до християнства. На саму подію дохристиянського причастя вказує святитель, 
який радить сповідатися і причаститися людині, яка скоїла злочин: «Я – святитель і знаю, 
який гріх ти маєш у душі. Отже, йди додому, розбий город при дорозі. Засади його, а по-
середині посади суху вербу. Який би подорожній не пройшов повз твій баштан, дай йому 
щось з нього заради божої справи. А про те, що Бог тобі простив, ти дізнаєшся тоді, коли на 
вербі… почне з’являтися листя» 15. «І сьогодні який-небудь старий серб на Страсну п’ятницю 
або й на Великдень причащається листям глоду або, що трапляється частіше, брунькою лі-
щини. Цікавим є ще один випадок, зафіксований кілька років тому в “Дабро-босанському 
джерелі”. Один старий регулярно причащався ліщиною, і коли священик спитав його, як він 
це робить, той йому відповів: “Я постую напередодні Великодня, знімаю шапку, вклоняюся 
ліщині і розповідаю їй у чому згрішив, тримаючись за неї рукою. Потім кажу: “Прости мені, 
ліщино”. Відриваю від неї бруньку і їм, – ось таке в мене причастя. Наприкінці року підхо-
джу до тієї ліщини і дивлюся: якщо вона всохла, то я неправильно сповідався, а якщо ні, то 
сповідався я добре”» 16.

Народна традиція, у якій домінує вічний колообіг від потойбічного до цього світу і на-
впаки, засвідчує, що психологія сучасної людини успадкувала світобачення народного спів-
ця, яке є підтвердженням того, що людина не народжується «чистою дошкою», а кожна люд-
ська душа приносить із собою у світ архетипи, серед яких релігійний – один з найсильніших.
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БОШКО СУВАЙДЖИЧ

СПІВЕЦЬ І КУЛЬТУРНИЙ ІДЕНТИТЕТ *

Рад говори о певачу усмених епских песама као носиоцу колективног памћења у контексту развијања 
културног идентитета једне заједнице. Певач је репрезент друштвених ставова заједнице, архивар колектив-
не меморије, коју складишти у мотивске токове преузете из традиције у склопу специфичне поетике усменог 
певања. Певач је метафорични носилац усменог знања. Својом активношћу у колективу он постаје «култур-
ни тип» у процесу усмене комуникације, специфична друштвена институција «усмене културе».

The paper deals with the bard of oral epic poetry as a carrier of collective memory in the context of cultural 
identity development in the community. This identity is based on the maturation process of integrating social 
factors in a particular historical moment. The bard is a representative of the social attitudes in the community, an 
archivist of collective memory, which stores in the motif flows retrieved from the tradition in the specific poetics 
of epic poetry, a metaphorical holder of the oral knowledge. Duc to his activity in the collective, he becomes 
«a cultural type» in the process of oral communication, a specific «social institution» of oral culture.

Чим визначається суспільний ідентитет певної спільноти? Мовою? Культурою? Колек-
тивною свідомістю? Колективною підсвідомістю? Міфами? Традицією? Вірою? Суспільною 
та політичною системами? Яку роль відіграють у цьому епічні співці як носії традиції?

Питання людського ідентитету ще в античний період сформулювалось як техніка пізнання 
самого себе або «необхідність дбати про себе». Формула «займатися собою», яка включає й дель-
фійську сентенцію «пізнати самого себе», від Платонових діалогів (Алькібіяд) пов’язана з отри-
манням та збереженням знань. Хто вони, ті, що турбуються про здобуття і формування знань в 
античному світі? Ось як на це питання відповів Мішель Фуко: «Людина не подбає про себе, якщо 
не піде до вчителя, не піклуватиметься про себе без участі вчителя. Те, що визначає становище 
вчителя, про що він піклується, – це турбота, яку отримує той, ким він опікується. На відміну від 
лікаря і батька сім’ї, він піклується не про тіло, а про отримання учнем певних знань. На відміну 
від викладача, його не хвилює те, щоб навчити того, кого він веде, управності й дати йому певні 
навички, він не прагне навчити, як треба говорити чи як перемагати інших і т. д. Учитель – це 
той, хто переймається тим, щоб суб’єкт піклувався сам про себе і через любов до свого учня зна-
ходить можливість змусити його піклуватися про самого себе» [27, с. 83].

Питання «іншого» в античності відповідає питанню про роль середовища у (само)визна-
ченні суб’єкта: «Питання стоїть так: у чому полягає роль іншого задля самовизначення суб’єкта? 
Як ця роль іншого вводиться як необхідний елемент у піклування про самого себе?» [27, с. 176].

Герменевтика суб’єкта обов’язково поряд з іпсеїтетом має на увазі й альтеритет, як 
це вже зазначено в назві книжки Поля Рікера: «Сам як інший ще на початку наголошує, що 
іпсеїтет самого себе означає альтеритет тією мірою, що одне не мислиться без іншого, одне 
переходить в інше, як це можна було б сказати гегелівською мовою» [25, с. 10].

Питання утвердження колективного ідентитету, основане на роздумах про певну посту-

* Дослідження включене до програми проекту «Сербська народна творчість» (Інститут літератури та 
мистецтва в Белграді, № ON 148023-D), що його фінансово підтримує Міністерство науки Республіки Сербії.
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льовану духовну, релігійну чи етнічну спільність визначеної групи людей, завжди є певною 
мірою питанням етнічності. Інакше кажучи, «етнічність як суспільний ідентитет є колек-
тивною та індивідуальною, екстернаціоналізованою в суспільній інтеракції та інтернаціо-
налізованою у власній ідентифікації» [29, s. 27]. У період глобального входження людини в 
систему, яка її всмоктує і контролює, людська особистість не звільнена від досвіду суспільно- 
політичної та культурної нівеляції, що реалізується за критеріями подібності в мисленні, на 
основі штучно (через ЗМІ) індукованих настроїв і почуттів.

Коли мова йде про самого себе й альтеритет у сучасних общинах, то виникає парадок-
сальна ситуація. Ніколи надто багато не писали, не дискутували чи полемізували про люд-
ські права, про іншого, про свободи й права, та й ніколи не існувало спільноти, асоціального 
суспільства з високим ступенем відчуження й відсутності будь-якого спільного знаменника 
сучасного соціального ідентитету.

Культура – це, безсумнівно, інтегральний чинник суспільного ідентитету. Для оцінки цін-
ності певної культури вирішальною є категорія тривалості, крізь призму якої дана культура 
визначається як вартість чи її брак. Ставлення до традиції – це ключовий ідентифікаційний 
код, візитка певної культури як складника загальної культури на теренах Європи чи поза нею: 
«оскільки в найширшому значенні цього слова традиція вважається тим, що переноситься з 
минулого в сьогодення, то ставлення до традиції є одним із ключових посилань при форму-
ванні конкретних ідентитетів; колективний, індивідуальний і суспільний ідентитет у цьому 
розумінні репрезентують консенсус між сучасними й минулими поколіннями» [13, с. 137].

Чи обов’язково традиція обмежує людські індивідуальні можливості, загрожує творчій сво-
боді, звужує вибір? Однозначно відповісти не можна, адже «тривалий час уважали, що традиція 
обмежує свободу, і щоб виявити індивідуальність, потрібно порвати з традицією. Однак ближ-
чою до реальності видається думка про те, що традиція тільки окантовує індивідуума, створює 
умови для активності, впливає на визначення потенціалу та його реалізацію» [13, с. 138].

Традицію, з погляду Еліота, можна розглядати як низку виняткових творінь, нашарованих 
у пам’яті представника однієї культури, як ланцюг варіантів одного й того самого твору, середо-
вище вияву людського духу в часі 1. Вона виявляється як єдиний духовний прошарок серед безлі-
чі варіантів і різноманітних мотивів: «Важливо підсумувати: у народному співі немає усталених 
мелодій, скільки є співців, стільки існує й варіантів. Отже, тут потрібно шукати не той чи інший 
окремий твір, а ототожнену природу нашарування в усьому розмаїтті мотивів» [19, с. 43].

Традиція, безсумнівно, є динамічною одиницею: «Вона є такою в значенні, яке від на-
писаного відрізняється тим, що передбачає не стабільність, а динамічну мінливість групи; 
ідея безпосереднього (і можливого усного) відношення замінюється ідеєю безпосередньо 
важливого й вітального відношення; відношення передається не в ситуації зміни генерацій, 
а в ситуації співця чи генерації співців, які протистоять єдності живого минулого; відношен-
ня, буквально, не є породженням традиції, що передається як діяльність того, хто має до неї 
стосунок» [22, с. 77–78].

Традиція з’являється з поєднання окремого індивіда з колективом, епохою, суспільним 
регулюванням і мовою, які її остаточно визначають. Сам колектив при цьому визначається 
як індекс яскравих окремих індивідів, які в певний момент узяли на себе турботу про тра-
дицію. Особливо це стосується усної культури, у якій особистість-творець одночасно є і ви-
конавцем, і одержувачем інформації, яку реалізує в безпосередньому контакті з публікою за 
визначеними й чітко прописаними правилами.

В усній культурі традиція – це певна ментальна чаша, яку час наповнює духовним 
змістом завдяки піклуванню колективу й творчості талановитого співця. Колектив визна-
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чає постать співця, і навпаки – співець репрезентує суспільні погляди спільноти, архівує 
колективну пам’ять, елементи якої складає в мотиви, перейняті з традиції в поєднанні 
зі специфічною поетикою усного співу. Він є носієм успадкованих знань, творцем, який 
свій талант утілює в суспільному контексті. Він – творець і носій традиції одночасно [15, 
с. 38]. На відміну від писемної літератури, яка легітимно визначає правила для нових лі-
тературно-історичних оцінок, допускаючи іноді прочитання закинутих, забутих чи навіть 
незрозумілих геніїв у новому ключі, в усній традиції діє правило: якщо талант оцінений 
суспільством у даний момент, то він буде визнаним і продуктивним [26]. В іншому випад-
ку усний твір не пройде «превентивної цензури» оточення [11, s. 17–31], не буде оцінений 
як культурний чинник, вартий запам’ятовування, і, зрештою, упаде в забуття як альтерна-
тивна пам’ять традиції.

Епічну традицію усної культури творить низка виняткових варіантів, колективний ін-
декс яскравих діячів. Максиміліан Браун дійшов висновку, що в героїчному співі «між спів-
цем і поетом не може бути чіткої межі». Св. Петрович рішуче відстоює подолання межі «між 
вивченням усної й писемної літератури», стверджуючи, що «не існує істотної різниці між 
усним і писемним твором, коли йдеться про спосіб творення», оскільки в обох випадках це 
«плід індивідуальної творчої діяльності в певному соціальному контексті й у межах певної 
літературної традиції» [22, с. 133].

Творчий внесок епічного співця в традицію, «увагу до пісень» недвозначно утвердив ще 
Вук Караджич. Термін «співати пісню», по суті, належить саме йому і не пов’язаний з мело-
дією: «Цікаво, що створення нової пісні народ називає “завести пісню” або, як зауважив ще 
В. Караджич, “співати пісню”, але це не стосується мелодії, яку співець “запозичує” з якоїсь 
відомої пісні, переносячи її на новий текст» [6, s. 14–15].

Коли йдеться про епічного співця, то в минулому все було зрозумілим. Знання про 
епічний спів було загальним, але володіли епічним співом лише обрані, а виконавець епіч-
ної пісні мав беззаперечний авторитет серед людей: «Для читання чи виконання епічної 
пісні потрібний спеціально навчений і обраний співець. На відміну від народної пісні, не 
кожному під силу виконати героїчну пісню; це особливе вміння, яке доступне лише обра-
ним. […] Тому й епічний співець має високу репутацію. І сам про це знає. Творча гордість 
і творча заздрість – не невідомі співцеві речі; деякі з них поводяться як справжні зірки, але 
слухачі через це їм зовсім не дорікають» [5, с. 70].

В. Караджич на прикладі Тешана Подруговича заснував ідеальний концепт співця-опо-
відача. Передмови В. Караджича до лейпцизького видання народних пісень «демонструють 
найнадійніші джерела, які в дев’ятнадцятому столітті створила наука про писемну традицію 
для з’ясування питань індивідуальності епічних співців» [20, с. 136]. Проте навіть «увага до 
пісень» не виокремила співця як індивідуального митця так, як він цього заслуговує: «Не 
можна сказати, що Вук ще із самого початку не помітив ролі окремих співців у створенні 
й остаточному оформленні епічних пісень: у передмові до першої книги лейпцизького ви-
дання (1823) він чітко про це говорить, – але ні він, ні ще меншою мірою його помічники 
індивідуальному внескові окремих співців у створенні епіки не надавали такого значення, 
як ми це робимо тепер» [14, с. 47].

Усвідомлення В. Караджичем значення й комплексної ролі співця в оформленні епічної 
пісні зростало разом з формуванням його ідеї про створення збірника героїчних пісень, які 
Європі й світу продемонструють «колишнє сербське буття й ім’я»: «І незважаючи на те що 
В. Караджич має найбільшу заслугу в збиранні та публікації сербської епічної традиції вза-
галі й пісень сліпих гуслярів зокрема, його зацікавлення спільнотою виконавців жебрацької 
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пісні в Сербії містить у своїй основі інтерес до людини і пояснюється, на думку Св. Матича, 
тим, що він передусім був упорядником антології» [17, с. 29].

Саме завдяки Вуковим збірникам істотно змінилася ситуація, коли «народ не виявляв 
свого власного темпераменту, а пропонував уже перероблений певною вищою силою ма-
теріал, зрілість свого генія» [21, с. 317]. Заслугу Вука в цьому процесі зростання не можна 
зводити до ролі «упорядника антології», вона була значно вищою. 

За результатами формульної теорії Перрі–Лорда, у сучасних дослідженнях епічної поезії 
акцентовано на ментальних процесах, які супроводжують процес перенесення формули на 
епічний «текст». Центр уваги переноситься з усного твору на його носіїв, співців-виконавців: 
«Сучасні дослідження “живої” усної епіки з підкресленою вимогою про розуміння текстуалі-
зації як динамічного процесу привели до переорієнтації з концепту формули на концепт мен-
тального тексту й епічного діалекту, визначаючи цим і зміщення центру уваги дослідницько-
го зацікавлення носіями традиції як активних суб’єктів, що традицію засвоюють, переносять, 
створюють і презентують у конкретній комунікативній ситуації» [9, с. 110].

Роль усної традиції нині змінюється, особливо з погляду на активізацію засобів масо-
вої комунікації, на розвиток Інтернету й електронних ЗМІ. Одним з наслідків глобалізації 
є нівелювання регіональних і локальних рамок, якими обмежувався фольклор більш ран-
ніх епох, стирання мовного бар’єру й національних ознак, знищення кліше й розпорошен-
ня змісту [4, с. 66]. Потужні процеси поєднання і нівеляції, які з позиції фольклору є не 
лише легітимними, але й необхідними в модерному й постмодерному суспільствах, уносять 
фольк лорні передумови в течії й напрями світової глобалізації та зразки горезвісної уніфі-
кації цінностей: «Один потужний рух за уніфікований спосіб життя і необхідність ідентифі-
каторів спрямований на пошук різних видів “тотожності” – ідентичності, яка виводить на 
перший план проблему фольклору й сучасних його іпостасей» [4, с. 64].

Поза сумнівом, у сучасних суспільствах «інформативний тип культури» переважає над 
«фольклорним типом культури». Проте не лише це: інформативна культура переймає досвід 
фольклорної культури на певному технічному спрощеному рівні. Агресивні реаліті-програми, 
які нас оточують, прагнуть на медіа-привабливому рівні знівелювати глобальний людський до-
свід і повернути процесові комунікації між людьми первісну легітимність, пряму безпосеред-
ність і неегоїстичну взаємність. Усе це ЗМІ мусили спершу запозичити з фольк лору як комуні-
кативного акту. У концепті мас-медіа реаліті-шоу навмисно прагнуть індукувати фольклорну 
комунікативну ситуацію. Необхідна роль механічного посередника (медіа, зображення, звук, 
Інтернет) маскується й зводиться до мінімуму. Медіа послуговуються завісою, камуфляжем.

У реаліті-шоу насправді спеціально провокують людську цікавість, яку намагаються 
реалізувати приземленим представленням життя, недоречним обговоренням і цинічною 
простотою. Тріумфують банальність і кітч як носії квазімистецьких культурних смислів. 
Збочення, наруга над людяністю, які стають помітними через посередництво камери будь-
кому, здійснюються нібито з гуманною метою. Вони спричинені спробами компенсувати 
безпосередність і близькість, що їх передбачає жива комунікація між людьми. Такі шоу-про-
грами псують і людину, і ЗМІ. Простір мас-медіа намагається досягнути людської життєвос-
ті. Реаліті-шоу – це вияв глобальної порожнечі медіа-простору, байстря всезагальної і (не)
досяжної проекції бажань мільйонів, відформатоване в медіа-маркетинговому глянцевому 
вигляді. Воно дає людині кітч замість ілюзії. Фальшиву дійсність замість марення. По суті, 
віддає все, що має, оскільки не має нічого.

Епічний спів з культурно-історичного, функціонального та семантичного погляду тіс-
но пов’язаний з інструментальним виконанням. Як правило, епічний співець є водночас 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



333

Сербська етнокультура  
і проблеми національної ідентичності

виконавцем-гуслярем. Ідеться про архаїчний спосіб виконання на гуслях, який передбачає 
особливе «налаштування» та специфічний «звукоряд»: «Саме тому, що гуслярі й сьогодні 
співають і грають на гуслях з характерними інтервалами, які в них лишилися ще від ста-
рих слов’янських звукорядів, не можна сказати, що гусляр співає в мажорній чи мінорній 
тональності, оскільки жодна з наших мажорних чи мінорних гам не те саме, що звукоряди 
гуслярів, тому що жодна з наших тональностей не має таких інтервалів» [12, с. 17].

Безумовно, епічний спів під гуслі нині зазнав значних змін у способі й манері вико-
нання, репертуарі, сценічності виступу, способі комунікації з аудиторією, адже змінилася 
і сама аудиторія [7, с. 56]. Акцентовано на святковому способі виконання епічної пісні, 
серйозності гри та на необхідності постійного підтвердження відкритості комунікативного 
коду в сучасному фольклорі, що пов’язано з потребою в культурній верифікації, ритуальній 
ідентифікації виконавця з традицією: «Сприйняття гри на гуслях як “святковості” вказує 
на потребу в збереженні традиції, через яку виховується повага, а спосіб виконання стає 
одним з факторів поєднання групи зі спільною культурною традицією, при цьому, здавало-
ся б, неритуальний контекст інтерактивної комунікації того, хто виконує пісню, і слухачів, 
поряд з тимчасовим виявом чуттєвого розуміння пісні (І навіть старі, люди старші, одразу 
почнуть плакати), ритуалізує й відокремлює від “мирського”; … пошук етнічного й куль-
турного ідентитету є важливим чинником виконання усної епіки» [9, с. 114].

Спів у супроводі гусел у минулому мав потужний суспільно-політичний і національний 
резонанс. У романтичну добу на спів у супроводі гусел накладалися елементи традиції серб-
ської національної общини. Гуслі сприймали як вінок духовного зростання сербського на-
роду. Як у Філіпа Вишнича, так і в Петара Негоша. У П. Негоша так само, як і в Лази Костича: 
«Ця епічна доба, яка, безумовно, має тривалу історію й сягає глибокої давнини, оточує й 
наповнює Негошеве дитинство й першу молодість. Тут, безперечно, схований корінь його 
дуже ранніх поетичних спроб. Відомо, що він гарно й залюбки співав під гуслі. Вук Врче-
вич пригадує, як у владики Петара І, під час навчання в початковій школі Негоша в Цетині 
(1824–1825), було десяток учнів з різних куточків Чорногорії, які в монастирі навчалися 
писемності, і кілька хлопців, що пасли худобу, а ввечері біля вогнища постійними забавами 
були гра на гуслях, перекази й анекдоти» [16, с. 141].

Ким були гуслярі в минулому? Суспільно інституціоналізованим культурним артефак-
том, який інтегрує общину, поєднує її з корінням, наповнює змістом існування? Історичним 
нагадуванням, яке фіксує найдраматичніші миті в житті людей і наголошує на найважливі-
ших подіях? Усним підручником людства й героїзму, з якого виносили уроки для позбавлен-
ня майбутнього від такого сумного досвіду?

Що становлять собою гуслі в сербському суспільстві сьогодні? Це синонім відсутності 
будь-якого політичного прагматизму й суспільної реальності; алібі національного (само)
вигнання з європейських течій на світанку третього тисячоліття, у час, коли ми, як народ, 
були виключені з європейських процесів та із сучасних спільнот світу; чи все ж вартий по-
ваги артефакт минулого, на якому спочиває біблія сербського героїзму – сербська класика?

За словами Чолича, можна вести мову про політично-символічне (зло)вживання цим 
інструментом, що триває останні два століття: «З роками зміст гуслярських пісень, роль 
гуслярів і символічне значення гусел і гуслярів змінювалися залежно від історичного й по-
літичного контексту. Ці зміни стосувалися місця, що посів цей інструмент у політичному 
й культурному житті окремих балканських країн, у їхніх мас-медіа, школі, армії, потім ці 
зміни пов’язувалися із цілями політики, яким слугували гуслі. Але й досі в політиці гуслі є 
символом кількох балканських країн» [28, s. 134].

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



334

Сербська етнологія

По суті, гуслярська традиція нині перебуває на периферії сербського культурного про-
стору, який у свою чергу відсунутий на периферію культурного простору світу. Зміну етно-
культурної позиції епічного співця розглядають як тенденційне винесення гуслярської прак-
тики виконання на маргінеси суспільних подій. Змінюється не лише концепт виконання й 
виконавця, але й концепт слухача.

У сучасній гуслярській практиці помітні зміни в репертуарі, сценічному виступі, стилі, 
тематиці, а також у версифікації, особливо якщо мова йде про використання рими в струк-
турі трохейської епічної десятистопної строфи. Сучасна десятистопна строфа переважно 
римована: «Десятистопні вірші, новішого типу, здебільшого римовані. Якщо рима йде лег-
ко, якщо в ній слова природно поєднуються, тоді вона цікава й близька слухачеві. Вада біль-
шості таких віршів – у бідності змісту, слабко вираженій фабулі. […] щоправда, є і хороші 
десятистопні й восьмистопні вірші, їх можемо віднести до антологічного вірша, особливо ті, 
у яких простежуються історичні події, як більшість пісень Радована Бечировича, де історії 
стільки ж, скільки й поезії» [1, с. 61].

У сучасному виконанні на гуслях разом з ритмічними відбулися й деякі мелодичні змі-
ни [6, s. 14]. Зокрема, змінюються соціальні компетенції виконавця, що стосуються інших 
його соціальних ролей: «Оскільки описані ситуації здебільшого стосуються гри на гуслях у 
межах знайомого, “свого” колективу, де виконавець розділяє спільний культурний і локаль-
ний макроідентитет зі своїми слухачами, логічно очікувати, що оцінка компетенції вико-
навця не може повністю відокремлюватися від ставлення до його інших соціальних ролей 
(статус у родині, локальне оточення і т. п.)» [9, с. 115].

Щодо використання гусел у сучасній епічній поезії, то їх навмисне намагаються зобра-
зити як символ поділу етнічних общин на території колишньої Югославії, як синонім двох 
непоєднуваних систем цінностей. Політично індукованим і суспільно інституціоналізова-
ним є штучне «стирання» традиції, виразником якої був епічний співець як носій колек-
тивної пам’яті, заради так званих європейських цінностей: «Зміни в ставленні до гусел, які 
походять з національних або релігійних “відміностей”, вочевидь є спадщиною нового часу. 
Чогось такого, що символізує рівність, гуслі стали синонімом різноманітності, поділу су-
часного населення. Поділ на окремі території, якого колишня Югославія зазнала після її 
розпаду в дев’яностих роках, відбувся в національній і релігійній сферах, і це стало при-
чиною того, що православних почали ототожнювати з гуслями, мусульман – з турецькою 
тамбурою, найчастіше зі сазою, її міським варіантом, а католиків, як уже згадувалося, – із 
тамбурою паннонського типу» [7, с. 53].

Що не так з гуслями, якщо від них майже всі народи колишньої Югославії, а особливо ті, 
які гуслярську традицію найстійкіше зберігали, експліцитно відмовляються? Можливо те, що 
гуслі – символ подібності, взаємних зв’язків, спільної традиції, укорінення в ту саму матрицю, 
яку сьогодні за будь-яку ціну хочуть викоренити, подати як небажану, ретроградну і чужу. Гуслі 
як символ «похмурого національного минулого на Балканах», як правило, належать іншому: 
«Причина того, що сьогодні творці національних ідентитетів на Балканах уникають у своїх про-
ектах гусел, – у їхній теперішній, здобутій в останніх війнах, загальнопоширеності. Без сумніву, 
нині у виборі символів балканських націй насамперед прагнуть до уникнення конгруентності зі 
символікою, що її використовують сусіди, незважаючи на те, про яку символіку йдеться. В очах 
теперішніх балканських ідеологів гуслі слід розглядати з негативного боку, тому що вони нага-
дують про подібність між балканськими народами, подібність, яку очільники цих народів стра-
шенно не люблять. Оскільки останніми роками серби асоціювалися з гуслями, то боснійцям і 
хорватам рекомендували забути про цей інструмент і в музичній спадщині Балкан чи навіть де-
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інде пошукати якийсь інший інструмент, що залишився, якщо так можна висловитися, вільним 
від символічного навантаження» [28, s. 166–167].

Якщо гуслі в Сербії витісняють і оцінюють як щось анахронічне й ретроградне, то в «ко-
лисці» цієї музичної традиції – Чорногорії – стан ще гірший. Димитріє Големович із цього 
приводу висловився про більш ніж цінний особистий досвід на одному з виступів у Чорно-
горії: «У виступі “Фольклор у Чорногорії сьогодні” про гуслі і їхнє місце в нашій культурі я 
говорив позитивно і в цьому був одиноким, а моя доповідь супроводжувалася рядом не-
гативних висловлювань щодо гусел та співу під їхній супровід. Дійшло до того, що гуслі, як 
символ примітивізму, а також і сербства, потрібно “знищити, бо поширюється халтура”, а 
тому з ними не можна “ввійти в Європу”. Кілька учасників дискусії навіть відмежувалися 
від сучасної гуслярської практики, від гуслярів, які її підтримують, зі словами “ці, ваші”, 
що звучало трагікомічно, оскільки більшість гуслярів, про яких дискутанти говорили, хоча 
переважно і жили в Сербії, народилися в Чорногорії» [7, c. 50].

І в Сербії, і в Чорногорії гуслі стають штучною межею між європейськими й традицій-
ними цінностями. Начебто забулася мудра настанова Момчила Настасієвича, сформульова-
на в його програмному есе «За рідну мелодію»: «Жодна із загальнолюдських цінностей не 
з’явилася з огляду на випадковий збіг обставин. Доленосний обман є посередником. Нале-
жить тільки тим, хто корінням глибоко проник у рідний ґрунт. Оскільки загальнолюдське у 
творчості є не лише цвітом над національним, але й коренем під національним» [19, с. 44]. 
Тому в Сербії автохтонним національним інструментом, що слугує передаванням традиції, 
є труба, у Чорногорії – тамбура: «Вона настільки стала домінуючою у всіх музичних/куль-
турних подіях, що той, хто не обізнаний із ситуацією в національній музиці, може подумати, 
що так було і в минулому, про що у своїй статті вичерпно розтлумачила етномузикознавець 
Йованна Папан. Причину згаданого розповсюдження тамбури Йованна Папан вбачає в “ба-
жанні” Чорногорії “відкритися” Європі, тим самим “відгородитися” від гусел, у тенденції 
Чорногорії наблизитися до Боснії та Герцеговини, а також до Хорватії, до держав з подібною 
історією і “долею”, держав, які тамбуру “вважають національним символом”» [7, с. 52–53].

Потрібно визнати, що й сам репертуар окремих сучасних гуслярів сприяє відмиранню 
традиції й спотворенню оригінальних цінностей 2 на піратських носіях звуку, які перепов-
нені кітчем і халтурою (від значущих слів і повідомлень, актуальних тем і до найприземле-
нішого політичного ангажування 3).

Якою була роль гуслярів у минулому? Без сумніву, важливою. Гусляр виконував роль мі-
фічного співця, який мусив турбуватися про епічно-історичну пам’ять общини. Інструмен-
тальний супровід не був лише декоративним явищем. Інструмент становив істотну частину 
виконавського ремесла, був вираженням творчої думки епічного співця: «Самий зміст ін-
струментальної присутності – і як частина епічного акту, і як вид інструменту й інструмен-
тальний тембр, і як музика – з найістотнішими рисами включається в цей комплекс особ-
ливо яскраво виражених відмінностей іншої обрядово-художньої практики у фольклорній 
культурі, пов’язаної зі співом та інструментом». 

Кожна пісня була неповторним виконавським творінням, і в цьому творенні співець намагав-
ся прилаштувати забарвлення й звук гусел під забарвлення й звук свого голосу: «Спів у супроводі 
гусел, по суті, є піднесеною декламацією. Гусляреві потрібно прилаштувати голос і звук гусел, а 
це мить, коли слова мають оживитися, а уявні образи перетворитися в постійні» [1, с. 28]. Гуслярі 
різнилися за тим, як ллється їхня мелодія, яку школу вони пройшли, яким голосом співають: «Гус-
лярі співають природним голосом і володіють вільною технікою. Мелодія не буває постійною. Це 
невпинна імпровізація за обраним ритмічним кліше. Кожен гусляр має власне кліше співу, яке 
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успадкував від своїх предків або сам створив. Деякі гуслярі виконують багато мелодій або одну 
мелодію багатьма способами. Мелодії деяких гуслярів завжди сприймаються як нові» [24, с. 61].

Який вплив гуслярів на сучасне сербське суспільство? Гуслярі в сучасному суспільстві 
втрачають прерогативу сили й впливу, які мали в минулому. В анекдотах про ставлення 
повстанських воєвод до Пилипа Вишнича майже відчутна та суспільна сила, яка постала із 
символічного зв’язку співця повстання та його героїв: «В огляді біографії П. Вишнича можна 
помітити ще дві, для цієї розвідки винятково важливі, деталі: установлення зв’язку співця з 
героями, про яких співає, і мотиви, що справді означають зв’язок співця з представниками 
влади. Це справжня (політична) сила, коли мова йде про сучасників П. Вишнича, з якими 
його пов’язують анекдоти, відповідно символічна сила і потенціал авторитарності тради-
ційних героїв, про яких співається» [10, с. 60].

За Й. Чоловичем, останні воєнні роки на Балканах є прикладом політичного зловжи-
вання гуслями як символічним утіленням легітимності народної влади: «Гуслі як народний 
інструмент насамперед символізують vox populi, і їхня основна функція в політичній кому-
нікації полягає в тому, щоб своїм авторитетом гарантувати, що ті, хто при владі чи хочуть 
її отримати, роблять це в ім’я народу. Оскільки в новітній історії кожна влада представляє 
себе як влада від імені народу, то гуслі опинилися в такій ситуації, що тепер вони виступа-
ють як свідчення народної легітимності найрізноманітніших режимів та ідеологій, які змі-
нювалися протягом минулих двох століть в окремих балканських країнах» [28, s. 142–143].

Вагомими є зміни в сценічному виступі гуслярів, про що дуже натхненно висловився 
Д. Големович: «Виступ гуслярів майже завжди був театральним, особливо його закінчення, 
коли після завершення співу ледве не кожен виконавець підводився, тримаючи інструмент 
обома руками, наче дитя, – спершу перед собою, а потім – підіймав його вгору, після чого 
глибоко вклонявся, спрямовуючись до публіки (!). На сьогодні поводження гуслярів на сце-
ні досить вільне, вони залишають сцену ще до закінчення концерту, що свідчить про своє-
рідну неповагу до публіки […]. Повага до гусел і того, що вони репрезентують, на жаль, 
зникла, поступаючись місцем новим звичаям і цінностям» [7, с. 58].

Особливим феноменом у сучасному суспільстві є намагання політичного зловживання гус-
лями. Спроби контролювати репертуар співця помічені ще за доби князя Милоша: «Князь Ми-
лош любив гуслі й сам на них грав, збирав гуслярів навколо себе: старого Милію, уже згаданого 
Джуру Милутинового Чорногорця та інших, але не дозволяв співати пісень про Перше сербське 
повстання, особливо тих, у яких згадували Карагеоргія. Виконання таких пісень у Сербії суворо 
карали» [8, с. 43]. Про це явище писав в іншому контексті Матія Мурко [18, s. 41].

Повернімося до початку розмови. Техніка самості в Стародавній Греції пов’язана зі здо-
буттям і збереженням знань. Людина, яка не зберігає власної традиції і не турбується про 
особистий культурний ідентитет, займатися собою і піклуватися про себе не здатна. У цьо-
му розумінні співець як виразник інституціоналізованої та колективної пам’яті славного 
минулого більше не існує, оскільки в сучасному суспільстві, у змінених обставинах, з ін-
шими культурними функціями, у ньому більше немає потреби. Але існує інше: усне епічне 
слово, на якому ґрунтується сербський національний і культурний ідентитет, не повинне 
зазнати девальвації в шаленому прагненні всіма силами перевиховати самих себе і стати 
тим, ким ми, як народ, ніколи не були і не могли бути. Постійне намагання стерти сербську 
традицію під приводом того, що в ній криється зародок націоналістичних, ірраціональних 
і небезпечних думок, демонструє разючий приклад зловживання «банальним націоналіз-
мом» [3]. Навіть усі ідеологічні цензори сучасного сербського суспільства разом узяті, що 
наполягають на відмові від власної традиції й культури, не можуть подолати свіжої і життє-
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ствердної народної епічної традиції, а також перекреслити те важливе значення, яке вона 
мала у формуванні сербського культурного ідентитету.

Примітки
1 Освіта, за Еліотом, виходить за межі національних кордонів, «оскільки класик для нього – насам-

перед гарант спільного ідентитету, історії й переказів, які виходять за міжособистісні кордони. Для на-
ціональних класиків Еліот, як випливає зі сказаного, цим не особливо переймався, бо “велике в кожній 
літературі не полягає в її особливості, а в певній більшій матриці, а цю матрицю дав Рим”» [2, с. 103].

2 Якщо вести мову про деепізацію як важливий поетичний чинник формування репертуару епіч-
них співців сьогодні, то потрібно мати на увазі, що в минулому репертуар сліпих мандрівних співців- 
жебраків був від соціальних компетенцій виразно функціоналізованим, створеним здебільшого з релі-
гійних пісень, аніж із героїчних [17, с. 14].

3 Мова йде про нові пісні, що відображають помітні події з останніх воєнних років: «Ој, Србине, проклета 
нацијо», «Романијо, горо одјунака», «Срби, браћо, да запјевам и ја», «Имам брата, јелика га крије» і т. д.
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ЖАРКО ТРЕБ’ЄШАНИН

ПЕРЕДБАЧЕННЯ СТАТІ ДИТИНИ

Постоји обиље поступака чији је циљ да се још у току трудноће одреди пол детета. Најчешће су то знакови 
прорицања засновани на посматрању спољашњег изгледа трудне жене. Правила декодирања ових знакова су 
основана на митско-магијско логици и културној традицији. Објекти и делови тела који се користе при 
прорицању пола детета имају значење мушких/женских симбола. Мушки симболи су: оружје, нож, нос, а жен-
ски су: маказе, уста и сл. Атрибути примењивани у гатању о полу детеета су повезани са опозицијом мушко/
женско. Мушки су: десно – горе – усправно – дугачко – оштро, женски су лево – доле –положено – округло итд.

There are a lot of acts which the Serbians used to predict the sex of a child during pregnancy. The most 
frequent signs for the practice of the sorcery are founded in monitoring the changes in the external image and 
behavior of a pregnant woman. The rules for decoding of these signs are based on the mythical-magic logic and 
the cultural tradition. Objects and parts of a body used to guess of child sex, have the meaning of male/female 
symbols. Male symbols are: arms, knife, nose etc; and female symbols are: scissors, mouth etc. Attributes employed 
into the practice of sorcery of child sex are connected with opposition male/female. Male are: right-up – vertical – 
long – pointy etc.; and female are: left–down–lay–round etc.

Усі люди намагаються передбачити, що їх чекає в майбутньому. Чоловік хоче знати, чи 
врожайним буде рік, дівчина – чи вийде заміж, старий – як близько його смерть і т. д.

У сербському суспільстві існує безліч різних способів, метою яких є передбачити ще 
під час вагітності, хто народиться – дівчинка чи хлопчик. Зрозуміло, що ознаки, на основі 
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яких прогнозується стать дитини, найчастіше стосуються певних змін у зовнішньому ви-
гляді жінки. Правила дешифрування прикмет, за якими визначають стать ще ненародженої 
дитини, хоча й можуть здаватися довільними, загадковими й дивними, насправді є строго 
детермінованими й заснованими на міцній міфічно-магічній логіці. А саме, і приклади це 
найкраще засвідчують, через різноманітні правила тлумачення «незрозумілих» ознак від-
криваються певні основні опозиції: лівий–правий, округлий–загострений, внизу–вгорі, які 
символічно пов’язані з жіночим і чоловічим началом.

Якщо у вагітної округлий живіт, народиться дівчинка, якщо ж опуклий і посередині за-
гострений, тоді на світ з’явиться хлопчик, вірять у Болевачкому районі. Якщо дитина в лоні 
частіше й сильніше ворушиться з правого боку – буде хлопчик, якщо ж слабше й рідше з 
лівого боку – дівчинка 1. Більша верхня губа у вагітної свідчить про народження хлопчика, 
нижня – дівчинки 2. У Чорногорії вірять, «якщо вагітна жінка втрачає на вроді, народить 
хлопчика». А в Болевці кажуть: коли у вагітної рябе обличчя, народиться хлопчик, якщо ні – 
дівчинка 3. Проте подекуди вважають, що жінка, яка «спала» на лиці, носить дівчинку – це 
вона забрала в матері вроду 4. Якщо в жінки перед пологами болить поперек, найвірогідні-
ше, народиться хлопчик, живіт – дівчинка. Якщо у вагітної набрякають ноги, а брови та вії 
опадають, тоді народиться дівчинка 5. 

Для передбачення статі майбутньої дитини дуже важливо, коли й де вона вперше за-
ворушилася в животі, тобто та мить, коли це відчула вагітна. Якщо жінка відчує, що перший 
раз дитина «затанцює» з правого боку, народиться хлопчик, якщо з лівого – дівчинка. У Хо-
молі вірять: якщо вагітна відчує дитину в середу, п’ятницю, суботу чи неділю, буде дівчинка, 
якщо ж у понеділок, вівторок чи четвер – хлопчик. Вагітна вперше відчує дитину вдома – 
буде хлопчик, поза домом – дівчинка. Якщо дитина вперше поворухнеться в животі на чет-
вертому місяці, вірять, що народиться дівчинка, а якщо це станеться на п’ятому місяці, то, 
імовірно, буде хлопчик 6. 

Крім зовнішнього вигляду, для передбачення статі дитини важливою є й поведінка ва-
гітної. Якщо їй важко вставати, буде дівчинка, коли ж піднімається легко, без підтримки, – 
хлопчик, вірять у Поповці. Якщо вагітна до роботи неохоча, повільна, народиться дівчинка, 
якщо беручка буде хлопчик, вважають у Хомольському районі. У Плевській долині вірять: 
коли вагітна зазвичай спить на правому боці, народиться хлопчик, якщо на лівому – дівчин-
ка. І навіть за тим, які сни вона бачить, можна з’ясувати стать дитини в лоні матері 7. Якщо 
вагітній сниться зброя, їй провіщають народження сина 8.

Під час вагітності в жінки змінюються смакові відчуття, і навіть це, за віруваннями, є 
ознакою статі дитини. У Чорногорії, де вважається, що коли вагітна жінка спротивила мо-
локо, то з’явиться син, вагітні кажуть: «Мені молоко противне, наче це отрута» 9.

За тим, як довго вагітна носить дитину в утробі, також можна вгадати, народиться хлоп-
чик чи дівчинка. Люди в Герцеговині, Чорногорії, Кордуні та інших місцевостях вірять, що 
дівчатка народжуються раніше, до настання терміну, у той час як хлопчики переношуються.

Як зазначалося, стать дитини передвіщають за певними ознаками, що з’являються самі 
по собі, спонтанно, але з метою віщування можна навмисно створити ситуацію, яка стане 
своєрідним випробуванням. Це означає, що допитливі вагітні або ж хтось з їхніх близьких 
з метою розпізнавання статі ще ненародженої дитини проводять певні обряди, результат 
яких може вказувати на хлопчика або дівчинку. Ось один з таких обрядів, записаних Мили-
чевичем: «Якщо вона (вагітна) хоче дізнатися, носить хлопчика чи дівчинку, тоді знаходить 
у саду дві довгі й однакові травинки, призначає одну за хлопчика, а іншу за дівчинку, а по-
тім під корінь обидві відщипає. Коли наступного дня приходить, то яка виросте більшою – 
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чоловіча чи жіноча – такої статі й буде дитина» 10. У Косово вагітні просовують яйце крізь 
сорочку й дивляться, як воно впаде на землю: якщо на гострий край народиться хлопчик, а 
якщо ні – дівчинка 11. 

«Тестування» статі дитини подекуди відбувається ще під час весілля. Наприклад, у 
Джевджелійській Казі, коли свекор, танцюючи коло, входить у дім, той, хто б’є в бубон, під-
кидає палицю й каже: «Серік вінчання – нарік хрещення!» Якщо палиця падає «насторч» 
(вертикально), народиться хлопчик, якщо ж упаде горизонтально, буде дівчинка 12. Коли 
хтось запитає, якої статі дитину носить вагітна жінка в животі, і вона почервоніє, значить 
дів чинку, якщо ж ні – хлопчика 13. У Чорногорії також кидають риб’ячий міхур у вогонь: 
якщо він трісне, вважають, що буде хлопчик, а якщо ні – дівчинка 14. У тому ж краї вагіт-
на собі ворожить, виливаючи розплавлене олово на тарілку: якщо воно розіллється вздовж 
(у вигляді змії) – буде хлопчик, ушир – народиться дівчинка 15.

Дуже часто на стать дитини ворожать так: «Коли вагітна жінка вийде з кімнати на вули-
цю, хтось із домашніх кине на лаву або ліжко під покривало або килим з одного боку ніж, а 
з другого – ножиці, але так, щоб вагітна про це не знала. Потім покличе її і попросить сісти. 
Якщо вагітна жінка сяде на ніж, тоді за повір’ям народиться хлопчик; якщо сяде на ножиці – 
дівчинка». Тут також проводять і такий обряд: «Прийде сусідка до вагітної жінки й непоміт-
но кине їй трохи солі на голову і спостерігає, за що схопиться вагітна – за рота чи за носа. 
Якщо спершу схопиться за рота, народиться дівчинка, якщо візьметься за носа – хлопчик» 16.

У Крушевацькому краї чоловік підсипає трохи солі дружині під подушку, а вранці сте-
жить, яке ім’я першим назве: якщо чоловіче, народить сина, якщо жіноче – дочку. Крім ва-
гітної та її чоловіка, у цьому ворожінні значна роль належить і комусь із їхніх дітей. Так, 
спостерігають, що дитя спершу скаже: якщо мама, то отримає сестру, тато – брата. У Чор-
ногорії, «коли жінка вагітна, потрібно спитати в дитини, хто народиться, як відповість, так, 
імовірно, і станеться». У Джевджелійській Казі дитині кладуть у зуби прутик (який випадає, 
коли жінка дотче полотно) і кажуть, щоб вона із заплющеними очима вийшла надвір. Якщо, 
відкривши очі, дитина першим побачила чоловіка, тоді вагітна, для якої проводять це воро-
жіння, народить хлопчика, а якщо жінку – дівчинку 17. 

Цікавим є вірування в те, що за певними ознаками, які примічають за чоловіком під час 
вагітності його дружини, можна передбачити стать дитини. У Поповці вірять, що якщо чоло-
вік за період вагітності його дружини погладшав, жінка матиме хлопчика, якщо ж схуд, на-
родить йому дівчинку. У чоловіка довші вуса справа – народиться хлопчик, зліва – дівчинка 18. 

Певні містичні зміни, що вказують на стать дитини, відбуваються і з родичами вагітної. 
Скажімо, якщо в когось із них вискочить ячмінь на верхній повіці, вагітна народить хлопчи-
ка, а якщо на нижній – дівчинку 19.

Отже, виділивши опозиції, які є основою різноманітних обрядів передбачення статі ди-
тини, отримаємо два види ознак як ключ до дешифрування. Чоловічі ознаки: вправо–вгору–
вертикально–вздовж–всередині (у домі), товсто–загострено–неспокійно і т д.; жіночі: вліво–
знизу–горизонтально–широко–зовні (поза домом) –округло–схудло–спокійно і т. д. 20 Предмети 
або частини тіла, на основі яких відгадується стать, також мають значення чоловічого чи від-
повідно жіночого символу. Наприклад, чоловічі символи – зброя, ніж, ніс і т. д., а жіночі – но-
жиці, рот тощо 21.
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ЛІЛЯНА ПЕШИКАН-ЛЮШТАНОВИЧ

ЛЯЛЬКА ТА ОБРЯД

У првом делу рад се бави различитим формама обредног коришћења лутке у традиционалној култури 
балканских Словена. Поред лутке, која се користи у погребним обредима, као ритуална замена за трећег 
мртваца, када у истој породици умру два члана за редом (потрећавање), и лутке која се сахрањује / иско-
пава да би изазвала / спречила кишу, предмет испитивања су поједине маске у обредима плодности које 
се препознају као лутка коју оживљава онај ко ставља маску на себе (оале, додоле). Као лутка разматра се 
и мртви вук, вучина, којега ловци носе и у његово име траже дарове у новцу и храни као цену за будућу 
заштиту.

Други део рада показује како се ова обредна пракса из 19, па и прве половине 20. века рефлектује у 
модерном српском театру у вишеструко награђиваној луткарској представи Славољуба Станковића 
«Митови Балкана».

The first part of this article is devoted to different forms of the ritual folklore and the use of the doll in the 
traditional culture of the Balkan Slavs. Apart the doll which was used in the funeral rituals as the substitute for 
the third dead, if one family lost more then one member (the doll is being hidden in the ground), and apart from 
the dolls which are used in the ceremonies in order to attract the rain or  the harvest, we also look at the masks in 
the harvest rites. Those masks considered to be alive dolls at the hands of the person who puts the mask on. The 
dead wolf is also considered to be a doll (vuchyna), if he is brought by the hunters, who are on his behalf  asking 
for money and food as the price for the future protection. The second part of the article analyzes  how this ritual 
practice of the 19th-first half of the 20th century   is reflected in the contemporary Serbian theatre and particularly 
in the puppet play “The Myths of the Balkans” ( by Slavolyub Stankovych), which received many awards. 
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Лялька загалом і сценічна зокрема асоціюється насамперед з дітьми й лише потім – з 
окремими театральними експериментами або культурою, віддаленою від нас у просторі та 
часі, як-от карнавальні ляльки та маски з театральними формами Далекого Сходу або на-
родного сатирико-гротескного лялькового театру на кшталт Панча або Петрушки. Імовірно, 
рідше ляльку «для дорослих» шукають у давній культурі, в обрядовій практиці традиційних 
спільнот. Саме на Балканському півострові за збігом специфічних історичних обставин ці 
обряди в різноманітних формах існували на широкому просторі протягом ХІХ ст., а деякі з 
них і до середини ХХ ст.

З використанням ляльки та маски пов’язані обряди, що їх в період від зимового до літ-
нього сонцестояння виконували для того, аби забезпечити успішний початок та розвиток 
річного циклу «людської, тваринної та земельної» плодючості, а також низка інших обрядів, 
які супроводжували важливі починання в житті окремої людини і спільноти або здійснюва-
лися задля їхнього захисту. При цьому важко визначити, де в цих обрядах межа між маскою 
та лялькою і чи можливе це розмежування взагалі.

Часом застосування ляльки в обряді відіграє дуже важливу роль. Наприклад, у Східній 
Сербії та подекуди в Болгарії під час засухи ховали ляльку з ганчір’я, печеної землі та суше-
них плодів – Герман – для закликання дощу. (Якщо після цього дощ ішов безперестанку, то 
Герман викопували). Тому ляльку використовували не лише в магічно-обрядових маніпуля-
ціях, але й для того, щоб викликати або зупиняти дощ.

Також лялька фігурує в «потроєнні» (серб. потрећавање) – звичаї, який виконують, 
коли двоє членів родини помирають один за одним, а замість третього, який за віруван-
нями мав би померти після них, ховають ляльку. Лялька, використана таким чином, є не 
лише предметом, який віддають, жертвують замість людини, а й може бути її підміною в 
царстві мертвих.

Дещо подібну роль виконує і вбитий вовк. Аж до середини ХХ ст. на території Косова 
та Південної Сербії зберігався звичай, коли молоді люди збиралися «на вовчище» (серб. на 
вучину), тобто носили мертвого вовка або набиту соломою його шкуру на палиці, обходячи 
хати, і з піснею просили:

    Дайте вовкові всього вдосталь,
    Щоб не кусався біля мосту.
Або:
    Дайте вовкові сальця,
    Щоб з гір не спускався.
Або:
    Дайте вовкові пару,
    Щоб кіз не гриз.

Отже, вовчу шкуру або забитого вовка носять не лише як доказ того, що треба дати 
винагороду мисливцям, які його вбили, але і як символічний знак посередника, захисни-
ка того, хто, будучи здоланим, захистить людей, які його вбили, допоможе їм встановити 
складне відношення дарунку та відповіді дикої природи.

У всіх наведених випадках лялька є предметом обрядово-магічної маніпуляції, що засно-
вано на анімістичних уявленнях про її природу. Вона одночасно і мертва (шматки тканини 
та сушені плоди, шкіра або тіло вбитої тварини), і жива. Якщо обряд або магічна маніпу-
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ляція правильно виконані, лялька залишається живою, цього достатньо для встановлення 
безпечного комунікативного зв’язку з надприродними силами – із силами дощу, зі світом 
мертвих, світом лісових демонів.

Складнішим є відношення маски – ляльки – людини. Воно встановлюється під час 
обрядових процесій: на Різдво (коледари), у Лазареву суботу (лазарице, краљице), для 
викликання дощу (додоле). Скажімо, молодий чоловік у масці тварини з рогами, пов-
ністю вкритий вивернутим хутром, озброєний торохкалами та дерев’яною зброєю, 
або роздягнена «гола до сорочки» дівчинка, покрита гілками, лозами, квітками, і обра-
зом, й іменем («оала» 1, тобто «додола» 2) стають носіями, аніматорами ляльки, мають 
у межах обряду своє значення та відповідно встановлену роль. Під час Різдвяних свят 
колядники за допомогою оали розганяли злих демонів (нечисту силу), робили безпеч-
ним народження малого Бога (серб. Божића, на Різдво) та ритуальне поховання старо-
го (серб. Бадњака, на Святвечір). Так само вона сприяла благополуччю та успішному 
початку річного циклу врожайності, у той час, коли додоли своїм танком, іграми в полі 
та поливанням за принципом наслідувальної магії мусили викликати хмари та початок 
дощу. Цю силу оала чи додола (або ж будь-яка інша фігура обрядової процесії) має саме 
через природу своїх аніматорів: маски колядників мають носити молоді чоловіки; додо-
ли, як і лазариці, мають бути сексуально незрілими дівчатами (дівчинка три рази мала 
йти в лазариці 3, поки не вийде заміж), а дівчата кралі 4 мали бути готовими до заміж-
жя. Знищення сили маски, ляльки та її аніматора могло породити щось третє – медіума, 
який у потрібний час («гожої години») за необхідністю встановлює міст між людьми 
та потойбіччям, тобто співвідношення джерела народження, благоустрою, достатку, 
здоров’я зі смертю, горем та хворобами.

Маска та лялька, обрядова практика традиційних культур пропонується ляльковому те-
атру не як можливий предмет реконструкції, копіювання, а передусім як джерело багатої 
образності, музичних ритмів, танцю і як привід для «усерйознювання» ляльки, для зустрічі 
віч-на-віч зі складністю її генези та значень, якими вона наділена.

Це підтвердила вистава «Міфи Балкан», яку за сценарієм та режисурою Срболюба 
Станковича представили на сцені Народного театру ім. Т. Йовановича в м. Зренянин. 
Саме ця постановка була першою на наших теренах і показала, які можливості надає 
архаїчна обрядова практика балканських народів ляльковому театрові. Водночас під-
літковий характер та відступ від усталеної практики не були єдиними та першочерго-
вими якостями цієї вистави. Виходячи з календарних обрядів урожайності, міфів про 
створення світу та створюючи своєрідну міфологізацію робочого повсякдення людини, 
Станковичу вдалося здійснити оригінальну, естетично-натхненну виставу. Саме заміна 
міфообрядової оповіді, як і танцю, наприклад, додоли сучасними сегментами людської 
буденності, такої як, ліплення снігової баби, надає виставі точного ритму та значеннєвої 
цілісності. Щоденна людська праця сакралізується та навантажується складними симво-
лічними значеннями. Так, реквізит на сцені з’являється і як продовження людської руки, 
і як втілення її творчої сили, а вивищення житнього поля та косовиці, зрештою, стає од-
ним з найзахоплюючих фрагментів постановки, сформованих як кульмінація релігійної 
та практичної діяльності колективу – традиційної спільноти, яку ця вистава надихала. 
Переплітаючи різноманітні життєві лінії традиційної спільноти, Срболюб Станкович 
у «Міфах Балкан» поєднав космічні та соціальні ритми: натхненно окреслюючи одну з 
можливих позицій людини та суспільства в природі, формуючи сутнісне переплетення 
та взаємообумовленість природних і соціальних ритмів та способів, якими вони між со-
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бою поєднуються. Отже, ця вистава відкриває як огляд давніх обрядів, зразок для окре-
мих втілень лялькового театру, так і огляд можливої генези ляльки та її різноманітних 
функцій, у тому числі театральних.

Примітки
1 Оала означає ала – демонічна істота, що також виконує роль одного із членів різдвяної процесії.
2 Очільниця жіночої обрядової процесії, яка викликає дощ.
3 Дівчатка, які йшли на обрядову процесію на Лазареву суботу, тиждень перед Пасхою.
4 Кралиці – жіноча обрядова процесія, яка обходила село та сільські землі Поминальної неділі че-

рез сім тижнів після Пасхи.
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ДЖОН-МАЙЛЗ ФОУЛИ

УСНА ТЕОРІЯ: ПІДХІД ДО СТУДІЙ У ЦАРИНІ УCНОЇ ТРАДИЦІЇ

The Oral Theory was initially created to solve the Homeric question. M. Parry proposed that the «author» of 
the «Iliad» and «Odyssey» was actually the poetic tradition, as represented by long series of individuals who owned 
the technique of oral-formulaic composition. Through the fieldwork conducted with A. Lord he aimed to check up 
his hypothesis using the living South Slavic epic tradition. The Oral Theory was formulated by A. Lord. It quickly 
became popular in different countries. Just as the Oral Theory has helped to explain how preliterate singers 
composed their works, so now it will help to become better audience to those compositions using the concept of 
traditional referentiality.

Витоки підходу
Усна теорія, започаткована північноамериканськими дослідниками Мілменом Перрі та 

Альбертом Лордом, виникла передусім як сучасний відгук на давні проблеми 1. Принаймні 
за 500 років до Різдва Христового коментатори наполегливо шукали відповідь на так зване 
гомерівське питання, прагнучи зрозуміти, ким був Гомер. Розгляньмо те, що фрагментарно 
відомо й не викликає сумнівів. Епічні поеми, знані як «Іліада» й «Одіссея», загадково поста-
ли в Стародавній Греції; відомості про автора, Гомера, сягають найдавніших часів, проте ця 
інформація надто суперечлива й відверто легендарна. Так, віками вченим лишалося тільки 
здогадуватися, як і ким ці дві величезні поеми (їх обсяг сягає 28 000 рядків) були створені, 
та вирішувати, що дає «гомерівське питання» для розуміння цих найстаріших і найвизнач-
ніших творінь західної літературної традиції.

Коли у 20-х роках ХХ ст. М. Перрі розпочинав свої дослідження, на «гомерівське питан-
ня» існувало переважно дві відповіді. Так звані аналітики вважали, що поеми неспростовно 
демонструють те, що вони є скомпонованими творами, тексти яких були редакційно поєд-
нані шляхом складання багатьох менших поем. Прихильники таких поглядів стверджували, 
що для того, щоб належним чином зрозуміти «Іліаду» й «Одіссею», критики мають «аналізу-
вати» їх за складовими частинами. Натомість «унітаристи» пропагували думку про єдиного 
автора-творця обох епічних поем та намагалися применшити істотність виявлених «аналі-
тиками» сюжетних і стильових невідповідностей. Жодну з позицій не було одностайно при-
йнято, тому дослідження зайшло в глухий кут з «багатьма Гомерами» та «єдиним Гомером».

М. Перрі довів, що не мали рації представники жодної зі шкіл. Він розглянув поеми як 
результат тривалої поетичної традиції, яка налічувала багато сторіч. Те, що збереглося до 
наших часів, – навряд чи одиничний неповторний текст, імовірніше, це останні та найкращі 
версії пісень, які співали багато поетів перед численними слухачами протягом значного іс-
торичного періоду. Незабаром дослідник збагнув, що така традиція виконуваної епіки могла 
бути лише усною, що Гомер і його колеги були епічними співцями, які створювали та перетво-
рювали «Іліаду» й «Одіссею» впродовж тривалого часу. Ключовим для М. Перрі було розумін-
ня того, що Гомерові поеми слід розглядати як тексти лише в останню чергу, а їхню справжню 
природу можна осягнути лише через усну традицію, у творенні під час виконання.
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Польова робота: жива усна епічна традиція у Югославії
Віднайдення усної традиції в гомерівських текстах було сміливою гіпотезою, яка ґрунту-

валася винятково на писаних текстах. М. Перрі усвідомив, що для того, аби надати приваб-
ливості й переконливості теорії, він має перевірити свою гіпотезу в живій лабораторії усної 
епічної традиції. Для цього він і його колега А. Лорд незабаром вирушили до колишньої Юго-
славії, де така традиція ще активно побутувала. Там вони мали змогу вивчати, як реальний ви-
конавець епіки (гусляр) створював епічні поеми в процесі виконання. У 1933–1935 роках уче-
ні подорожували країною, використовуючи спеціальний апарат для запису таких виконань. 
Працюючи в шести різних районах (найуспішніше – у Центральній Герцеговині), М. Перрі 
й А. Лорд проінтерв’ювали сотні неписьменних гуслярів. За сприяння місцевого переклада-
ча Ніколи Вуйновича дослідники повернулися до Сполучених Штатів з тисячами акустичних  
записів або надиктованих виконань епосу – вагомими зразками південнослов’янської традиції, 
щоб порівняти їх з двома текстами, що вціліли від часів Давньої Греції.

Компаративний розвиток усної теорії
М. Перрі помер 1935 року, незадовго після повернення до своєї професорської діяльності 

в Гарвардському університеті, проте А. Лорд продовжив їхню спільну роботу низкою праць, 
статей і публікацій 2. Завдяки порівнянню двох традицій – живої епіки з колишньої Юго-
славії та епіки усного походження з Давньої Греції – ці публікації сформували усну теорію 
як науковий напрям, що застосовується нині при вивченні більше ста різномовних фольк-
лорних традицій усього світу. Своєю плідною працею 1960 року «Епічний співець» («The 
Singer of Tales») А. Лорд започаткував процес розширення меж теорії (включаючи староан-
глійську, старофранцузьку, візантійсько-грецьку традиції). Зазначаючи, що ці рукописні у 
своїй основі традиції структурно близькі до південнослов’янської усної поезії, учений таким 
чином доводив їх усне походження. Навіть до 1960 року основне спрямування усної теорії 
було зрозумілим: не маючи базової аналогії з південними слов’янами, дослідники прагнули 
продемонструвати уснотрадиційну природу багатьох давніх і середньовічних текстів.

Проте розростання теорії не обмежилося власне рукописними традиціями, а поширилося на 
вивчення живих усних традицій. Нині такі різні ареали, як африканський, азійсько-індійський, 
корінний американський (кожен з яких включає значну кількість окремих традицій), так само, 
як і аборигенний австралійський, центральноазіатський (турецький), а також півдня Тихого 
океану й десятки інших мовних ареалів, потрапляють під вплив усної теорії. На думку більшості 
дослідників, це плідний напрям розвитку теорії: лише шляхом зіставлення усних та похідних від 
них творів можна оцінити важливість і розмаїтість усних традицій, поширених у світі.

Серед впливових англомовних видань, що засвідчують поширення усної теорії, – жур-
нал «Oral Tradition» («Усна традиція»), заснований 1986 року. Його публікує Центр дослі-
джень усної традиції (Center for Studies in Oral Tradition). Журнал «Oral Tradition» має на 
меті інформувати фахівців різних галузей про дослідження та студії, які здійснюються в су-
міжних царинах, заохочуючи обмін між дослідниками, котрі зазвичай не мають можливості 
спілкуватися через відмінність дисциплін, і намагається розвинути міжнародну дискусію.

Головні особливості усної теорії
Які ж головні особливості усної теорії? Як здійснюється порівняння в різномовних тради-

ціях? Щоб відповісти на ці питання, звернімося за допомогою до самих південнослов’янських 
співців. Коли їх, наприклад, запитували про «слово в пісні» («реч у песми»), то епічні співці 
жодного разу не відповідали посиланням на тип лексичної одиниці, що її можна знайти в 
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словнику, чи на типографську одиницю на друкованій сторінці. У кожному прикладі вони 
пропонували щонайменше весь поетичний рядок, а інколи – групу рядків як їхнє «слово». 
Наведемо уривок розмови між Н. Вуйновичем, помічником М. Перрі й А. Лорда, з гуслярем 
Муйо Кукурузовичем про особливу природу «реч» або «слова» в усній традиційній епіці:

«Нікола: Поміркуймо над цим: “Вино пиjе лички Мустаиjебеже” [“Мустайбег із Ліки пив 
вино”]. Чи це одне “реч”?

Муйо: Так.
Нікола: Але ж як? Це не може бути одне: “Вино-пиjе-лички Мустаjбеже”.
Муйо: На письмі це не може бути одне.
Нікола: Тут чотири “речі”.
Муйо: Це не може бути одне на письмі. Але тут (уявімо, що ми в мене вдома і я беру 

гуслі [акомпануючий інструмент]) – “Пиjе вино лички Мустаиjебеже” – на гуслях для мене 
це одне “реч”.

Нікола: А друге “реч”?
Муйо: А друге “реч” – “На Рибнику у njaноj механи” [“У Рибнику в п’яному шинку”] – 

тут».
Отже, гусляр М. Кукурузович визначає «слово» як одиницю висловлювання, одиницю, 

що виконує структурну функцію у творенні південнослов’янської усної епіки. Для М. Куку-
рузовича та всіх співців найменше «слово» – це поетичний рядок. Більші «слова» також були 
одиницями висловлювання, вони складалися з однієї репліки (з багатьох рядків), повторю-
ваних або типових сцен (озброєння героя, подорож до міста, збір війська тощо) і епічної 
оповіді в повному обсязі. Тобто для гусляра «слово» може означати виконання в цілому чи 
будь-яку його значущу частину, від одного рядка до всієї оповіді, створеної шляхом нарощу-
вання. Таке розуміння «слова» докорінно відрізняється від нашого, коли йдеться про друко-
вані посередники, пов’язані з текстом.

Головні особливості усної теорії можна стисло й легко продемонструвати тим, що три 
структурні одиниці, окреслені М. Перрі й А. Лордом, по суті є тим самим, що й «слово» в 
співців. Формула, визначена М. Перрі як «група слів, що постійно використовується за тих 
самих метричних умов для висловлення певної істотної думки» [10], на рівні фразеології 
рівнозначна «речі» або слову. Будь-яка щоразу повторювана фраза, як, наприклад, ім’я ге-
роя або назва місця («прудконогий Ахілл» або «Пілос піщаний» у Гомеровому епосі), може 
кваліфікуватися як формула. Необхідною умовою є те, щоб фраза повторювалася як цілісна 
одиниця і щоб для поета, який творить усно в процесі виконання, вона була корисною. Такі 
повторювані фрази, на думку М. Перрі, сприяють вільному й легкому творенню епосу не-
грамотним бардом без допомоги письма.

Це ж стосується і тем або типових сцен, описаних А. Лордом. Такі наративні одиниці, ви-
значені ним як «групи думок, що регулярно використовуються у формульному стилі оповіді тра-
диційної епічної пісні» [7, p. 68], також сприяють усній епічній композиції, постачаючи поетові 
готові групи типових описів, що можуть бути видозмінені залежно від їхнього специфічного 
місця в епічному сюжеті. Так, для змалювання різних ситуацій бенкетування в Гомерових по-
емах використовується тема учти: Телемах розважає перевдягнену Афіну (перша книга), Цир-
цея звеселяє Одіссея (десята книга) тощо. Приклади звернення до теми учти мають певні сталі 
характеристики, зокрема, церемонія обмивання гостям рук перед трапезою, певні страви та 
особи, які прислуговують під час гостини, і заключне зауваження про задоволення присутніх. 
Однак кожен зразок розробки теми водночас має щось відмінне. У першій книзі Телемахові не 
зовсім комфортно у власному домі, бо його господу заполонили женихи-суперники, а в десятій 
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книзі Одіссей відмовляється їсти із Цирцеєю, доки вона не зніме власного чаклування й не по-
верне його товаришам, перетвореним на свиней, людської подоби. А. Лорд доводить, що теми 
необхідні усному поетові передусім для того, щоб удаватися до варіювання в певних межах і 
мати змогу змалювати своєрідну ситуацію засобами традиційної структури.

Найбільше за розміром «слово», яке вирізняє усна теорія, – сюжетний зразок, або сю-
жетний тип. Ця структура утримує форму всього наративу від початку до кінця згідно з 
передбачуваною послідовністю дій. Сюжетний тип, так само, як і менші відповідники цієї 
структури (формула й тема), є основою, яка потрібна поетові для творення в процесі ви-
конання. Водночас сюжетний тип у певних межах піддається варіюванню, що необхідно 
для розрізнення ситуативно відмінних деталей у рамках загальної композиційної послідов-
ності. У давньогрецькому епосі «Одіссея» сюжетний тип повернення є саме такою супер-
структурою. Він відомий на всій європейській території від давнини до сучасності й тисячі 
разів фіксувався на різних теренах – від давньої Греції та середньовічної Англії до сучасної 
Росії, Болгарії, Албанії, Туреччини та ін. Згідно із цим сюжетним типом, героя покликано на 
далеку битву напередодні весілля або ж одразу по одруженню. Його повернення на батьків-
щину, що завжди відбувається під машкарою жебрака чи в’язня, надовго затримується, бо 
йому перешкоджають вороги. Коли ж герой нарешті повертається додому, то бачить, що до 
його нареченої чи дружини залицяються кавалери, які прагнуть з нею одружитися, а його 
родина та маєтність – під загрозою. Після того, як герой долає залицяльників, перемагаючи 
їх в одному або декількох двобоях, він виганяє чи вбиває своїх суперників і відновлює лад у 
домівці. Цей тип оповідей завершується тим, що герой знову поряд із дружиною.

За допомогою цих трьох типів «слів» – формули, теми та сюжетного зразка – формуль-
на теорія пояснює здатність епічного співця безперешкодно творити під тиском традиції. 
Таким чином, теорія дає розуміння поетичної мови епічного виконавця як своєрідного 
різновиду, відмінного від щоденного мовлення, яке барди використовують у розмовах або 
спілкуванні в неформальних комунікативних ситуаціях. Залежно від традиційних структур 
на кожному рівні, від простої фрази до більших сюжетних зразків, усні поети творять свої 
оповіді згідно з простим, однак могутнім принципом варіації у певних межах 3.

Спектр від усних традицій до текстів
Особливо істотними в розвитку усної теорії є два висновки. Перший з них стосується від-

мови від надто спрощеного протиставлення «усного» й «писаного». На ранніх стадіях роботи 
в цьому напрямі доведено потребу протиставлення усності та грамотності, доцільними були й 
суперечки щодо того, чи рукописна робота раннього періоду була усною за походженням, чи 
зафіксованою писаним текстом. На підставі свідчень фольклористів і антропологів з різних 
частин світу було, однак, визнано застарілим так зване велике протиставлення усності та гра-
мотності. Нині відомо, що в тій самій країні чи спільноті писемна традиція може співіснувати 
поряд з усною і що цілком грамотні люди можуть виконувати також «усні» композиції.

Через це модель усної традиції перетворилася на спектр, на одному боці якого містяться 
культури, що функціонують зовсім без письма та писаних текстів (нині такі вкрай рідкісні), 
а на іншому – культури, залежні від письма й текстів у більшості щоденних вербальних ко-
мунікацій. У культурі з високим рівнем грамотності люди, наприклад, можуть обирати чи 
послуговуватися усною традицією як медіатором для виконання певних соціальних функ-
цій, як у випадку, коли народні пісні передаються лише усно у високоіндустріалізованому 
новітньому місті на зразок Пекіна чи Нью-Йорка. Мовець при застосуванні будь-якої спеціа-
лізованої мови з певною метою обирає регістр мовлення, придатний лише для досягнен-
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ня цієї мети. Виконавець диктує вибір каналу комунікації, так само, як обирається певна 
радіо- чи телестанція, і обмін відбувається за правилами та припустимими (дозволеними) 
відмінностями, що регулюють використання цього регістру. У випадку усного традиційно-
го регістру, як і в будь-якому іншому різновиді мови, аудиторія та виконавець мають бути 
настроєні на один і той самий канал і мусять розуміти один і той самий «спосіб мовлення».

Розгляньмо приклад. Припустімо, що ви хочете пояснити філософську проблему колезі, 
студентові та членові родини. Ви намагатиметеся досягти ідентичності змісту, проте три 
ваші пояснення матимуть відмінності. Але чому? Тому що ви неодмінно застосовуватимете 
різні регістри мовлення; бо по-різному говоритимете з колегами, студентами, членами ро-
дини. Кожна розмова передбачає різний ступінь близькості, формальності чи неформаль-
ності тощо.

Якщо усна традиція встановила регістр, відповідний її виражальним можливостям, то 
цей «спосіб мовлення» матиме тенденцію до збереження і змінюватиметься поступовіше, 
ніж різновиди мови, що постійно вживаються при щоденному спілкуванні чи в писаних 
текстах. Таким чином, «слова» усної традиції, про які вже йшла мова, витримають будь-які 
особливості їх застосування в сучасній мові й часто здаватимуться архаїчними та специфіч-
ними навіть питомим мовцям. Інший важливий результат цього процесу – регістр – збері-
гатиметься в текстуальній формі: дослідники продемонстрували, що мова усної традиції 
може використовуватися також і в писемних текстах. На ранніх стадіях розвитку усної тео-
рії це здавалося неможливим, проте нині це вже встановлений факт.

Традиційна мова та традиційне значення
Інший важливий напрям розвитку усної традиції бере початок від спроби усунення не-

відповідності. Польова й аналітична робота, здійснена М. Перрі та А. Лордом, була спрямо-
вана на те, щоб зрозуміти, як неписьменний співець може складати епічні твори значного 
обсягу і складності без допомоги письма. Коротко кажучи, вони зосередили увагу на тво-
ренні (композиції) за рахунок успадкування. Украй мало або й зовсім не приділялося уваги 
слухачам як активним учасникам обміну інформацією, людям, які спілкуються в тому само-
му регістрі, що й поет.

Аудиторії та комунікативному ланцюгу, що формується за її допомогою, нещодавно по-
чали приділяти більше уваги, і з усвідомленням їхньої важливості стала вище оцінюватися 
роль ідіоматичного мовлення. «Слова», які ми інтерпретуємо, – не прості будівельні блоки, 
що полегшують творення під час виконання, вони є також сигналами, які можуть передавати 
глибокий і складний підтекст. У Гомерових поемах, наприклад, звичайний вислів «до темної 
ночі подібний» означає набагато більше, ніж просте заповнення порожнього місця. Він резо-
нує з низкою асоціацій, зі специфічною інформацією про людей, які втягнені до виру подій і 
опиняються в обставинах, за яких відбувається дія. Усе це закодовано єдиною фразою, єди-
ним «словом». Так само замисліться над структурою жіночих голосінь у гомерівській «Іліаді». 
Через те, що форма для цієї теми наперед задана, і тому, що наративне «слово», звертаючись 
до неї, виконує функцію значно більшу, ніж просто композиційну, вона відлунює на фоні всіх 
інших випадків, коли тема голосіння постає в поетичній традиції в цілому.

Кожне «слово» в усній традиції – формула, тема чи сюжетний зразок – означають на-
багато більше, ніж це зафіксовано словником або лексиконом. Разом з буквальним розу-
мінням фрази, сцени чи поеми традиція забезпечує ідіоматичне значення, що залежить від 
того, як «слово» вжито в інших виконаннях або поемах інших митців. Лише через тлумачен-
ня традиційних значень, закладених у тому регістрі, який застосовує митець у процесі тво-
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рення і на який налаштована аудиторія, ми можемо зрозуміти усне традиційне виконання 
в усій його повноті 4.

***
Безпосереднім поштовхом до створення усної теорії була необхідність розв’язання 

складного «гомерівського питання». М. Перрі висловив ідею, що «автором» «Іліади» й «Одіс-
сеї» насправді була поетична традиція. Її репрезентувала низка особистостей, які володіли 
технікою усноформульної композиції та передавали цю техніку своїм нащадкам. Польова 
робота М. Перрі й А. Лорда в колишній Югославії мала підтвердити, що рукописні тексти 
Гомера співвідносні з живою усною епічною традицією південнослов’янських гуслярів, не-
письменних співців, які виконували поеми обсягом у багато тисяч рядків. Через це оригі-
нальне порівняння давньогрецької та південнослов’янської епічних традицій усна теорія 
швидко дала паростки в багатьох іншомовних традиціях усього світу.

Осердя роботи М. Перрі й А. Лорда – концепція структури, яку я пояснив з погляду гус-
ляра як систему речі або «слів», що застосовуються виключно з метою усної традиційної 
композиції. Таким чином, за М. Перрі й А. Лордом, формула («слово» на рівні фразеології), 
тема («слово» на рівні типової сцени) та сюжетний зразок («слово» на рівні всієї оповіді) є 
складовими частинами, одиницями виразу для епічного співця, що уможливлюють специ-
фічну мову творення в процесі виконання. До цих одиниць (а не до слів у нашому розумінні) 
Гомер і подібні йому епічні співці в інших традиціях зверталися для побудови своїх поем.

Нині ми стоїмо «на порозі нової хвилі» в розвитку усної теорії. І це спонукає до роз-
думів. З певним розумінням того, як відбувається процес творення усної епіки, можемо не 
звернути увагу на питання виникнення й зосередитися на сприйнятті, ролі аудиторії, яку 
складають і питомі слухачі, і читачі пізніших часів, коли акти виконання вже були письмово 
зафіксовані. Цей наголос на сприйнятті, рівнозначний наголосу на виконанні, дає змогу 
простежити співіснування та співдію усності та грамотності, а також визначити додаткове 
традиційне значення «слів». Натомість, не обмежуючись двочастинною схемою протистав-
лення усного й писемного, ми можемо відстоювати як нашу модель думку про наявність 
широкого спектра усних традицій і текстів.

Інший, зроблений наприкінці ХХ ст., крок у розвитку усної теорії бере початок від понят-
тя спеціалізованої мови (чи регістру) та типу комунікації, сформованого цією спеціалізованою 
мовою. З одного боку, регістр, що розвивається як засіб усної традиції, може не лише співісну-
вати з писаними витворами, але й бути використаним для складання текстів. Таким чином, 
«літературні» роботи авторів, які володіють грамотою, можуть походити від усної традиції, а 
усний «спосіб мовлення» можна насправді відтворювати й у формі писаного тексту. Регістр як 
живе мовлення (а не як колекція наперед заготованих частин) має залишатися в центрі уваги.

Урешті-решт, надаючи однакової важливості композиції та сприйняттю, а також добре 
усвідомлюючи, що таке регістр, можна зрозуміти більше, ніж буквальне значення тексту, осяг-
нути його ідіоматичний характер. Отже, «слова» можуть означати значно більше, ніж це фіксує 
будь-який словник або лексикон: формули, теми та сюжетні зразки функціонують як сигнали, 
спрямовуючи увагу в бік традиційних уявлень. У прості фрази іноді закладені великі й складні 
значення; типові сцени можуть спонукати слухачів згадати інші поеми чи виконання, у яких 
була ця сцена; відомий сюжетний тип може виконувати роль «мапи», що скеровуватиме слуха-
ча або читача. Саме у сфері аналізу традиційної референції, тобто враховуючи здатність «слів» 
демонструвати більше, ніж містить їхнє пряме значення, нині відбувається розвиток усної тео-
рії. Так само, як усна теорія допомогла нам пояснити спосіб, у який неписьменні співці складали 
свої твори, вона й у наші дні допоможе нам стати вправнішими слухачами цих композицій 5.
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ДЖЕФФРІ ВІЛЛС 

АЛЬБЕРТ ЛОРД ЯК ЕПІЧНИЙ СПІВЕЦЬ

Although Albert Lord was well-versed in dispassionate scholarly prose, he had also been a field-worker and collector 
of epics, who was acutely aware of his role in the audience. Like other modern anthrophologist, he knew that the observer 
is also always being observed. And so here I want to observe Albert Lord as a scholar. Не is also our tale singster.

«Ця книжка про Гомера. Він наш епічний співець», – цими простими словами почина-
ється відома праця Альберта Лорда. Найменше поміченим, проте, мабуть, найістотнішим 
у цих рядках є слово «наш». Гомер – видатний рапсод не лише минулого, але й сучасності. 
Мілмен Перрі та Альберт Лорд повернули до життя епос, «познайомили» нас зі співцями, 
яких особисто знали. А. Лорд був майстром позбавленої пристрастей наукової прози і зби-
рачем епіки, працював, як то кажуть, «у полі», та водночас був свідомим своєї ролі в аудито-
рії. Як і будь-який сучасний антрополог, він знав, що кожен, хто спостерігає, виконує також 
роль спостережуваного. У цій статті ми розглянемо образ А. Лорда як ученого, оскільки вва-
жаємо його нашим епічним співцем.

Звісно, є певна різниця між Гомером та А. Лордом: Гомер був неписьменним епічним 
пое том, тоді як А. Лорд – високоосвіченим вченим. Головними жанрами А. Лорда були ака-
демічна доповідь та монографія. Утім, він був і виконавцем. Як професор Гарварда він що-
річно читав лекції для тисяч студентів в одному з найпопулярніших класів коледжу. Предмет 
занять був досить цікавим – фольклор та епіка від Гомера до голлівудських фільмів.

А. Лорд щороку залучав до класу більше тисячі студентів. Він був управним і досвідче-
ним оповідачем, зазвичай використовував записи балканських співців, хоча міг також за-
грати на гуслях, щоб продемонструвати своє уміння.

Ми розглянемо декілька способів зіставлення ідей А. Лорда щодо епічних співців та його 
власної діяльності. Зокрема, обговоримо приклад дійства, виконавцем якого був А. Лорд, 
при дослідженні однієї з його улюблених тем – Матен Перрі. 1990 року, документуючи фо-
тографії з колекції М. Перрі у Гарварді, я зібрав певну кількість непаспортизованих світлин, 
зроблених ним або А. Лордом у 1930-х роках, і попросив останнього описати їх. Результатом 
стала сорокахвилинна розповідь, записана на плівку. 

А. Лорд ілюстрував теоретичні питання, що їх він сформулював як композиція у вико-
нанні, рекомпозиція, взаємодія з аудиторією і диктування. Розглянемо його власну вико-
навську свідомість.

Композиція у виконанні. Фотографії, надані мною А. Лордові для опису, дають можли-
вість помітити дрібні прийоми, до яких часто вдавався він сам чи інші оповідачі. Більшість 
фотографій зроблено під час першої поїздки Перрі 1933 року. Однак, коли ви слухаєте плів-
ку, то забуваєте, що А. Лорда там не було, частково через те, що він був досить добре обізна-
ним з історією, але ще й тому, що він був досвідченим і впевненим «співцем», який легко 
переймав традицію.

Найістотнішим було те, що А. Лорд знав, як подати матеріал у наративній формі. Ми мали 
на меті зафіксувати ці зображення та коментарі до них на компакт-диску і кожну світлину по-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



355

Народна епіка та питання виконавства

дати окремо, сподіваючись, що митець додасть до кожної з них коментар. Проте він вчинив 
по-іншому. Спершу він розклав двадцять чотири знімки так, щоб вони відтворили певний сю-
жет. А. Лордові було потрібно лише декілька хвилин, аби переглянути ці зображення і швидко 
скласти їх в оповідь з чіткою структурою та зв’язками, що включала епізоди, яких насправді 
ніколи не було. Якщо журналіст чи редактор, який робив підписи під малюнками, може одразу 
розповісти, що на них зображено, і вже потім звернутися до канви подій, то А. Лорд як оповідач 
чинив зовсім інакше. Здавалося, що він повністю ігнорує зображення, роблячи вступ, перш ніж 
перейти до історії, відтвореної на фотографії. Водночас митець робив перехресні зауваження, 
рухаючись вперед і назад від однієї ілюстрації до іншої, наприклад: «За мить ви побачите інше 
фото…» або «Нарешті, я скажу набагато більше про Ніколу, тому що…» (хоча нічого більше про 
нього він не говорив). Забігання наперед та зазирання в минуле видаються ускладненими літе-
ратурними прийомами, проте значною мірою вони властиві спонтанному усному виконанню.

Рекомпозиція. Я волів зафіксувати на плівку якомога більше, тож під приводом тестування 
обладнання, розпочинав розпитувати А. Лорда про те, як він зустрів Мілмена Перрі. Обладнан-
ня спочатку не працювало, тому я попросив його повторити перші 5 хвилин розповіді. Я дуже 
шкодую, що не збереглася перша версія для порівняння, адже повторна розповідь є чудовим 
зразком стабільності й варіювання при переказуванні теми та демонструє багато з того, що 
писав А. Лорд про епічних співців. Друга розповідь була стислішою в окремих частинах, проте  
набагато розлогішою в інших. Це була людина, котра оповідала сюжет, що його вже дово дилося 
переказувати багато разів, і який водночас був новим. За словами А. Лорда, він займався «збе-
реженням традиції через постійне її відтворення» [2, р. 29]. Попри те, що польова робота на 
Балканах була спрямована на написання «Епічного співця», стало зрозуміло, що його власне 
наукове життя як лектора та оповідача також сформувало погляди на усну традицію.

Взаємодія з аудиторією. Альберт Лорд знав, що я записую його для підготовки ком- 
пакт-диска, завдяки якому можна передати його голос та деякі зображення. Він наче робив 
публічну доповідь, але знаючи мене, не втримувався, щоб не зробити принагідні відступи, 
котрі могли бути цікавими для мене. В окремих місцях він говорив: «Я відхиляюся, проте це 
неістотно, оскільки ви контролюєте стан справ»; «Ви можете вирізати це…»; «Я пригадую 
для Вас». Це вказувало на його вихованість та поміркованість, а також свідчило про те, що 
він як виконавець пристосовується до своєї аудиторії.

Диктування. У дослідженнях, присвячених Гомерові, триває дискусія щодо питання, як 
було записано усний текст [3; 4]. Ми неодмінно зіставляємо досвід А. Лорда при транскри-
буванні записів Перрі, здійснених за допомогою фонографа. Його було вперше застосовано 
для запису співців 1933 року, а згодом, узимку 1935 року, М. Перрі використав його для за-
пису своїх коментарів та польових нотаток, які, як свідчить А. Лорд, він потім надрукував «із 
цієї машини» для рукопису про Чора Гюзо 1.

Усвідомлення себе бардом. Останній пункт виділений для проведення паралелей між  
співцями та вченими. Апарат, що його застосовував М. Перрі для запису співців, було згодом 
використано для запису самого М. Перрі. Як і бард, учений передає традицію знання. У цьому 
інтерв’ю роль А. Лорда як творця традиції особливо виразна. Він не був присутній на багатьох 
зображеннях, які коментував, проте він оживив ці сцени для аудиторії більш пізнього часу. 
Сам А. Лорд писав: «Нам часом важко усвідомити, що людина, котра сидить перед нами й спі-
ває епічну пісню, є не простим носієм традиції, а її творцем» [2, р. 13]. Це особливо справед-
ливо для вченого, який сидить перед нами і розповідає про події, що не мають альтернатив. 
Більше того, історіографічна робота переконала нас, що всі історики є художниками-творця-
ми. Це особливо справедливо щодо автобіографії. Як гомерівський епос зробив Ахіллеса геро-
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єм, так учений М. Перрі зробив героєм співця Авдо Меджедовича. Так само і праця Альберта 
Лорда та численні розповіді про Мілмена Перрі зберегли пам’ять про останнього.

Нині ми також чинимо, як барди, розповідаючи правдиву історію про Альберта Лорда 
та значення його монументальної праці.

Примітки
1 Чор Гюзо – епічний співець, творчість якого вивчав М. Перрі [див.: 1; 5].
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АЛЬБЕРТ ЛОРД

ВСТУПНІ ЕПІЗОДИ ДУМ ПРО ГОЛОТУ ТА АНДИБЕРА: ВИВЧЕННЯ 
ТЕХНІКИ УСНОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ОПОВІДІ *

One of the most vexing problem in the study of oral literature is the role of memory in composition and 
transmission. The examination of variants of opening scenes demonstrate the degree of their textual 
correspondence. Nothing in the texts is rigid and fixed. The final form of any performance is unpredictable, 
although the elements that will go into it are well known. The survey of Ukrainian dumy provide an illustration of 
fundamental principles of Oral Theory. Not memory, but the natural process of language itself is the basis of 
traditional composition and recomposition. 

Одна з найбільш актуальних і важливих проблем у вивченні усної літератури – роль 
пам’яті в її творенні та передачі. Безперечно, невеликі жанрові форми, такі як прислів’я, за-
гадки, замовляння, навіть ліричні та молитовні пісні, запам’ятовуються легше, особливо ж, 
коли метою є запам’ятовування фіксованого тексту. Думка, що всі тексти літературної приро-
ди – незмінні сутності, настільки закорінена в літературознавчих дослідженнях, що коли вчені 
стикаються з традиційними усними текстами в декількох варіантах, то вони намагаються по-
яснити варіації зміною «оригіналу» в ході усної трансмісії. Прихильники цієї концепції вважа-
ють, що усна трансмісія починається з передачі усталеного оригіналу, який більш-менш до-
бре запам’ятовується; обстоюється думка, що оригінальний текст інколи видозмінюється, бо 
інакше неможливо було би пояснити наявність багатьох варіантів. Більше того, вважається, 
що описаний процес деякою мірою дозволяє і творчі вправи з боку передавача.

* Статтю було надруковано англійською мовою у збірці «Harvard Ukrainian Studies Eucharistеrion: 
Essays Presented to Omeljan Pritsak on His Sixtieth Birthday by His Collegues and Students» [Harvard Uni-
versity Press, Cambridge (Mass.). – 1979–1980. – Vol. III–IV. – Part 2. – P. 569–594].
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Такий тип усної трансмісії практично не відрізняється від процесу трансмісії рукописів. 
На нашу думку, це не пояснює варіацій, які віднаходимо в насправді усних традиційних тек-
стах однієї й тієї самої пісні.

Пам’ять, здається, функціонує по-різному в наративних та ненаративних жанрах. Ідеть-
ся про те, що композиційні одиниці, що запам’ятовуються, мають різну довжину та відріз-
няються за природою. Як правило, у жанрах, яким не властива наративність, композиційні 
одиниці чи важливі ідеї мають тенденцію до лаконізму і не пов’язані між собою, або мають 
афористичну чи ліричну природу.

У наративах істотним є сюжет (або частина сюжету), окремі одиниці якого значно ва-
ріюються за довжиною. 

Композиція та процес трансмісії строфічної поезії може відрізнятися від таких са-
мих рис поезії нестрофічної. Те, що властиве баладам, не обов’язково характерне для 
епічних творів. Українські думи, на відміну від більшості балад, мають станси різної 
довжини. Правильніше називати їх строфами *. Вони подібні до «лес» (Laisses) у старо-
винних французьких «шансон де жест» (chansons de geste) 1, а в слов’янській літературі до 
них найближчими є болгарський епос 2 та румунські балади 3. Ці три традиції фактично 
формують ізоглосу цієї риси від України до Болгарії. Думи дають надзвичайно цікавий 
матеріал для вивчення композиційної структури та трансмісії усних традиційних стро-
фічних епічних пісень.

У цій статті ми пропонуємо аналіз варіантів частин двох дум з метою визначення сту-
пеня їхньої текстуальної відповідності. Під час аналізу ми ставимо запитання: чи якийсь із 
цих варіантів виник як наслідок запам’ятовування іншого? І навпаки, чи обидва варіанти 
є результатом запам’ятовування певного оригіналу? І якщо ці твердження не відповідають 
дійсності, то якою ж мірою вони співвідносні чи взаємозалежні?

***
Дума «Козак Голота» (№ 14 у класичній колекції Катерини Грушевської 4) представлена 

у п’яти варіантах **. Якщо порівняти вступні рядки цих варіантів і запитати, де «оригінал», 
що підлягав передачі, то ми не знайдемо відповіді. Можна лише охарактеризувати зміст і 
загальну думку вступних рядків оригінального тексту, але неможливо їх навести.

Найдовший варіант (Ґ), зафіксований у 1852 році та надрукований у 1856-му, має 99 
рядків. Найдавніший варіант (А) походить із третьої чверті XVII ст. і має 46 рядків; це най-
давніший зафіксований текст думи, що є в нашому розпорядженні. У 1874 році П. Куліш 
видав складений текст, у якому використано частини з варіантів Ґ, В та Б, але оскільки для 
багатьох дослідницьких завдань цей текст непридатний, бо був сформований П. Кулішем, а 
не традиційним виконавцем, то ми не брали його до уваги.

Як підкреслювала К. Грушевська, варіанти так різняться, що важко визначити «власну 
фізіономію» думи. Цей висновок унаочнюється, якщо порівняти уривки з А (рядки 1–22), 
Б (рядки 1–24), В (рядки 1–21), Г (рядки 1–18) та Ґ (рядки 1–59); стає очевидним, що вис-
новок Грушевської є певним перебільшенням. При зіставленні текстів одразу вражає, що 
чотири з п’яти варіантів приблизно однакові за обсягом, тоді як п’ятий майже вдвічі дов-
ший. Жоден з них не є копією чи результатом прямого запам’ятовування іншого, але всі 
вони – одна й та сама пісня (ідеться не про текст, а про загальний зміст оповіді).

* В українській фольклористиці утвердився термін «уступи» [прим. перекладача].
** Через значний обсяг додатків надрукувати їх не було можливості, тому відсилаємо читачів до 

збірника К. Грушевської «Українські народні думи» (Х.; К., 1931) [прим. редактора].
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Крім вступних рядків, у наведених уривках присутні два «усталені фрагменти». Пер-
ший – це опис козака [А (рядки 1–7), Б (рядки 15–23), В (втрачені), Г (рядки 3–7), Ґ (ряд-
ки 6–19)], другий – розмова між татарином та козаком [А (рядки 10–23), Б (рядки 12–23), 
В (рядки 8–?), Г (втрачені) та Ґ (рядки 46–59)]. Кожен з них пропущений принаймні в од-
ному варіанті, а другий навряд чи присутній у варіанті В. Інакше кажучи, не лише тексти 
варіантів нестабільні, але й тематична сутність також може варіюватися, проте пісня зали-
шається тією самою. 

Опис козака з’являється в А, Г та Ґ як другий фрагмент пісні, відразу ж після згадки про 
подорож козака полем Килиїмським. У цих трьох варіантах він супроводжується картиною 
появи татарина. Варіант Б має деякі відмінності. Перші чотири рядки зображають козачень-
ка, який шукає та не знаходить ніякого дива, і, звертаючись до долини-Ялини, скаржиться 
на свої марні тривалі пошуки. Цей уривок не має ніяких аналогій в інших варіантах. У Б 
після цього опису йде згадка про Килиїмське поле, з чого починаються А, В та Ґ, та за допо-
могою заперечного порівняння вводиться образ козака Голоти: «в чистім полі не орел літає, 
то козак Голота добрим конем гуляє». Татарин наближається до нього, і Голота запитує, чого 
він хоче: його шлик, його чоботи та ін. – тут з’являється опис козака. В А – це також козак 
(безіменний, хоча в першому рядку він характеризується як нетяга), який відразу починає 
розмову (але це вже початок другого «усталеного фрагмента»). Деякі моменти опису козака 
в Б починаються сполучником «чи», так само, як і звертання козака до татарина в А та Ґ. 
Згадування деталей одягу козака в розмові між козаком та татарином у Б цілком прийнят-
не, але воно видозмінює пісню, чи принаймні одну з її частин, на гумористичну. Варіант Б 
закінчується двома рядками, які кореспондують із чотирма вступними: герой звертаєть-
ся до Савур-могили та каже, якого добра він набрав, маючи на увазі, зрозуміло, татарина. 
Ця версія, яка датується 1836 роком, – справжня усна традиційна форма основного сюжету 
боротьби між бідним козаком і татарином, у якому козак полонив татарина. Перший уста-
лений фрагмент (опис козака) не лише наявний у цьому варіанті, але й відіграє подвійну 
роль: він одночасно репрезентує другий «усталений фрагмент» (чи його частину, оскільки 
цей текст фрагментарний), до складу якого входить перша частина розмови між козаком і 
татарином. 

К. Грушевська вказує, що різниця між варіантами А та В менша, ніж між усіма іншими 5. 
Оскільки обидва усталені фрагменти втрачені у В, але в «ідеальній» формі наявні в А, то 
твердження цієї дослідниці викликає сумнів. У В дія розпочинається з Килиїмського степу * 
(перший рядок) або з міста Кілії, що відповідає першим трьом рядкам в А. Опис козака, 
який можна побачити в А (рядки 4–6), відсутній у В. З міста Кілії татарин бачить набли-
ження козака та сідлає пару коней, щоб наздогнати його (рядки 2–7). В А татарин (старий 
та з бородою, як у В та Б, чи сивий та бородатий, як у Г) переслідує козака на двох конях.  
У В сюжет розвинутіший: татарин каже козакові, що впіймає його та вороного коня і продасть 
у Кілії за срібло (рядки 8–12). Ці рядки відповідають другій частині усталеного фрагмента 
(розмова між татарином та козаком). Перша частина, пов’язана з описом козака, відсутня 
у В, тоді як в А його відтворено повністю.

До цього моменту варіанти В та А не виявляють близької текстової відповідності.
В А та В розмова продовжується після того, як татарин говорить, що саме він хоче (тоб-

то козака). У В козак (який тут не названий, як і в А) відповідає, що татарин умом небага-
тий, не знає козацького життя й обіцяє йому дати «гостинця». Цей монолог переривається 

* Тут і далі йдеться про місцевість біля сучасного міста Кілія [прим. перекладача].
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вчинком козака, що спричинив падіння татарина з коня. Потім козак каже знову: татарин 
не лише не піймає його і не продасть у Кілії, навпаки, він сам продасть одного з вороних 
коней татарина та проп’є гроші в шинку, а на другому вороному коні поїде до Кілії: «Ой 
гуляти, гуляти, гуляти, / Да єдиного Бога споминати!». Структура цієї частини, яка є двома 
звертаннями козака до татарина, що перериваються дією козака, схожа на варіант А. На 
наш погляд, саме це мала на увазі К. Грушевська, коли зауважувала, що А наближено до В 
більше за інші. Однак окремі деталі цих двох варіантів не збігаються.

Перше звертання козака до татарина в А займає лише три рядки, порівняно із сімома 
рядками у В (козак радить татаринові впіймати його до того, як він сам зловить татарина). 
Між двома репліками козака відбувається найбільш важлива дія. В А, коли головні герої наб-
лижаються до річки Вітки, козак скидає татарина та забирає його коней. Ось текст уривка:

    Do ryczky do Witki przymykaie,
    Nakoliszki prypadaw,
    Semipiadnyi piszczał z plezy zdyimav,
    Dwoma kulkami nabywaw,
    Z Tatarynow zartowaw,
    Zoboch koni pozbywaw,
    Slowami promowlaw.
Відповідна дія у В зображена двома рядками:
    Якъ став ёму гостинцû посылати, 
    Ставъ Татаринъ, зъ коня похиляти.
В обох варіантах у цьому епізоді татарина подолано, але деталі опису та обробка значно 

відрізняються.
Обидва варіанти закінчуються досить тривалим монологом козака – тринадцять ряд-

ків у А та одинадцять у В. В А козак вихваляється, що татарин, який хотів його впіймати та 
привезти до Кілії, щоби продати, був скинутий з коня, і вже не може нікого налякати. Козак 
каже, що зараз він забере його скарб до козацького війська, де він буде пити, пишаючись 
перемогою. Монолог козака в А значно відрізняється від проаналізованого раніше (В), хоча, 
як уже було підсумовано вище, загальна думка досить подібна.

Тепер стає очевидним, що не існувало стабільного тексту, який був основою для А, Б 
та В. Не можна також стверджувати, що А «розвинувся» в Б або В. Варіант В не має навіть 
двох «усталених фрагментів», які є в інших. Проте ми помітили досить багато подібностей, 
щоби визнати, що ці три варіанти є однією й тією ж думою. Фактично ми потроху почина-
ємо помічати: те, що традиційними виконавцями, а відповідно й у «традиції», вважається 
«однаковим», не відповідає нашому уявленню про цей термін, адже ми маємо на увазі то-
тожність тексту, тоді як виконавці – сюжетну тотожність.

Останні два варіанти № 14 – найкоротший (Г – вісімнадцять рядків) та найдовший (Ґ – 
дев’яносто дев’ять рядків). У варіанті Г нема відомих подій на Килиїмськім полі в ролі вступу, 
текст просто починається словами: «Був соби козак Голота». Другий рядок відповідає тексту Ґ 
(безумовно, не дослівно): «Не боявся ни огня, ни воды, ни лыха, ни всякого болота». Інша час-
тина варіанта Г – це «сталий» опис Голоти, який охоплює в тексті п’ять рядків. Дія пісні почи-
нається від сьомого рядка. Татарин приходить до Голоти під місто Тягиню, на Черкеню-долину. 
Він зупиняє коня, дає йому попастися та вигукує голосно й зухвало, що хоче побороти козака 
Голоту: «Що я козака Голоту пойду войоваты, / И буду жывцем його браты». Козак Голота, гуля-
ючи на Черкені-долині, забирає татарина та його дружину в полон і татарина «келепом у груды 
потягае…». Як бачимо, текст незакінчений, тож можна очікувати ще одного монолога козака.
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Незважаючи на те що це, безумовно, той самий твір, що й варіанти А та В, він навряд 
чи має хоча б один спільний з ними рядок. У ньому трапляється ім’я героя – Голота, як у 
варіантах Б та Ґ, та характеристика козака як «безстрашного», спільна з варіантом Ґ. Деякі 
«сталі» описи, зокрема шапки, спільні в ньому з Б та Ґ, опис дружини та булави – з Г, але цим 
обмежуються відповідники. Отже, можна стверджувати, що варіант Г викликає інтерес не 
через ті елементи, які є і в інших текстах, а через ті, які присутні лише в ньому.

Варіант Г у свою чергу має всі елементи, що характерні для інших, та навіть деякі до-
даткові. Цей текст був перекладений Джорджем Тарнавським і Патрицією Кіліною та над-
рукований, разом з оригіналом, Канадським інститутом українознавства та Українським 
дослідницьким інститутом Гарвардського університету (1979) 6. Цей варіант відрізняється 
від інших більш детальною розробкою сюжетних елементів, у зв’язку із чим і сюжет має 
більш розлогий характер. Варіант Г поширений завдяки характеристиці дружини татарина 
й діалогу між нею та чоловіком, коли татарин помічає Голоту. Ця розмова є преамбулою до 
«усталеного» діалогу між татарином і Голотою (у цьому разі сполучник «чи» другого діалогу 
є відгомоном такого ж із попереднього).

Після розмови між татарином та його дружиною описано дії татарина. Він убирається в 
дорогі шати, взуває чоботи, одягає шлик на голову та сідає на свого коня. Цей опис татарина 
співвідносний з описом Голоти. У цьому тексті є ще третій елемент, відсутній у ранніх варіан-
тах, а саме: Голота вбирається в одяг татарина після того, як його супротивника подолано. Ви-
конавець варіанта Г був талановитим. Він професійно володів мовою, формулами, образами та 
тематичними одиницями тієї традиції, до якої належав. Розмови татарина з дружиною та обмін 
одягом додають багато до пісні, але це – традиційні елементи, а не особистий внесок виконав-
ця. Наприклад, звертання татарина до дружини є традиційним образом, широковживаним є 
заперечне порівняння «въ чи́стімъ по́лі не оре́л літае: / То коза́къ Голо́та до́бримъ коне́м гуля́е». 
Форму того самого заперечного порівняння ми помічаємо у варіанті Б: «то не ясный соколъ 
лѣтае, – / То козакь Голота, сердечный, добрымъ конемъ гуляе». Б. Кирдан у своїй надзвичай-
но корисній монографії «Украинские народные думы» 7 особливу увагу приділяє порівнянню 
варіантів А та Г, тим самим зіставляючи найдавніший і найпізніший варіанти. Більшість його 
коментарів добре обґрунтована, але ми маємо сумнів щодо двох його тверджень. Перше по-
лягає в тому, що текст думи мав одну форму наприкінці XVII ст., яка в ХIХ ст. перетворилася на 
варіант Г. Друге – це його інтерпретація опису козака у варіанті А. Почнемо з розгляду другого.

Б. Кирдан стверджує, що іронія цілковито відсутня в описі козака у варіанті А, що для 
співця та його аудиторії «шати дорогиї» буквально означали «багате вбрання» 8. На наш по-
гляд, опис серм’яжини як грубої ноші, бобрових постолів та онуч бавельняних не свідчить 
про багате вбрання. Справді, у найдавнішому варіанті А при описі козацького вбрання не 
згадується шапка з дірками, тоді як варіант Г має всі три елементи одягу, присутні у варіан-
ті А. Кафтан та постоли (але без онуч) трапляються у варіанті Б, а у варіанті Г з’являється 
додатковий елемент – волоки. У варіанті Г є лише натяк на шапку з діркою – елемент, при-
сутній в усіх варіантах, крім варіанта А. Дозволимо собі схематизувати ці елементи з метою 
полегшити їхнє порівняння, враховуючи, що опис вбрання козака взагалі відсутній у варі-
анті В:

   А     Б
  1. sermiazina po kolina   1. сермяга семилатная
  2. postoły bobrowyi   2. постолы бобровы
  3. onuczy bawełnianyi   3. шовковы волоки
       4. шапка бирка
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   Г     Ґ
  1. шапка-бирка   1. три семирязі лихиі
       2. постоли вязові
       3. унучи китайчані
       4. волоки шовкові
       5. шапка бирка

Якщо вважати «волоки шовкові» частиною опису постолів, то шапка-бирка стає єдиним 
елементом, не зафіксованим у тексті XVII ст. Але це не означає, що цей елемент не існував у 
традиції опису того часу. Причиною того, що елемент «шапка-бирка» (або овеча шапка) ми 
визначили нарівні з кафтаном та постолами, є те, що в кожному з варіантів цей опис супро-
воджується трьома (а інколи й більше) додатковими рядками:

   Б     Ґ
  Чи на свою шапку бирку,  А на йому шапка-бирка,
  Що шовком шита,   Изверху дирка,
  Вѣтром подбита,   Соломою шыта,
  А сверху дирка?   А витром пидбьгга
       А коло око́́лыци ничогосенько катмае...
   Ґ
    Правда, на козако́ві шапка би́рка,
    Зве́рху дірка,
    Траво́ю поши́та,
    Вітромъ підби́та,
    Куды́ віє, туди́ й повіва́е,
    Козака молодо́го прохоложа́е.

Ці рядки формують тісно пов’язані текстові одиниці, які базуються на римах: бирка (дірка, 
шита) підбита. Інакше кажучи, принизливий коментар, який супроводжує опис шапки, є важ-
ливим моментом її характеристики. Шапку в цих текстах, безсумнівно, охарактеризовано не-
гативно. Можливо, невизначеність характеристики кафтана та онуч дає можливість Б. Кирдану 
висувати власну інтерпретацію вислову «шати дорогиї». Користуючись лінгвістичною терміно-
логією, можна сказати, що шапка чітко «маркована», а інші елементи – ні. Їхня наявність у тек-
стах може свідчити про те, що їм дається знижена характеристика. На нашу думку, відсутність 
опису не означає, що інші елементи неодмінно позитивно охарактеризовано.

Якщо б від ХІХ ст. зберігся лише варіант В, можна було б твердити, що у варіанті А опис 
втрачено. Якби зберігся лише варіант Ґ, можна було б сказати, що елементи опису козацько-
го вбрання у варіанті А були втрачені, а нові елементи додавалися. Варіанти Б та Ґ свідчать, 
що обидва ці твердження помилкові. Якщо не вважати іронічним опис у варіанті А лише 
через те, що в цьому тексті відсутні явно іронічні елементи, то запропоноване Б. Кирданом 
трактування (правильне для нетрадиційних пісень) у цьому разі звучить непереконливо.

Розглядаючи п’ять варіантів пісні № 14, ми можемо переконатися, що хоча всі вони, по 
суті, мають один сюжет, проте не походять від одного оригіналу. Більше того, неможливо 
стверджувати, що зміст одного з попередніх варіантів міг програмувати зміст котрогось із 
наступних з будь-якою мірою точності. Коли ми зауважуємо, що ці п’ять варіантів – варі-
анти однієї епічної пісні, то маємо на увазі не конкретний текст, або навіть певну версію, а 
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пісню як наратив, певний сюжет, який виконується в традиційній манері з використанням 
традиційних формул, тем, розміру та тематичних груп. Як підкреслював Б. Кирдан, тради-
ційна манера та розміри в другій половині XVII ст. були ті ж або дуже близькі до тих, що іс-
нували в середині XIX та навіть у XX ст. Історія епічних пісень у питомій усній традиції має 
двоїстий характер: це і історія сюжетів, і історія традиційного стилю. У певному сенсі тек-
сти не мають історії, бо ніяк не фіксувалися до моменту письмового запису чи фонофіксації. 
Історія тексту – це історія його частин та їхніх попередніх форм.

Нам відомо, що в другій половині XVII ст. хтось проспівав, продиктував чи записав піс-
ню про сутичку між козаком та татарином. Ця пісня могла виконуватися багато разів до 
цього, проте ми не знаємо нічого про неї до того, коли певне виконання було зафіксовано. 
Нам надзвичайно пощастило, що цей момент виконання української пісні зберегла пись-
мова фіксація. Десь близько ста п’ятдесяти років по тому ще чотири пісні на цю саму тему 
було записано від традиційних виконавців чи ними ж самими *. Яка залежність між текстом 
XVII ст. (варіант А) та чотирма варіантами XIX ст. (Б, В, Г, Ґ)? На це питання можна було б 
відповісти, здійснивши безпосередній опис подібних та відмінних елементів у текстах, що 
уможливило б висновок про елементи, наявні в найдавнішому тексті та відсутні в пізніших, 
і визначення їх як таких, що були втрачені під час «усної трансмісії», і навпаки, – про ті еле-
менти, що присутні в новіших текстах та відсутні в старому, як про елементи, котрі додава-
лися виконавцями під час «усної трансмісії».

Ці твердження видаються настільки логічними, що їхнє заперечення розцінювалося б 
як ігнорування здорового глузду. Якщо б ми мали справу не з традиційною піснею, а з напи-
саною автором у межах літературної традиції, то описана вище методологія була би придат-
ною. Але тексти, котрі ми розглядаємо, – це окремі моменти життя традиційної літератури, 
і це не одне й те саме. Залежність між варіантом А та пізнішими є більш складною, ніж та, 
що виникає при усній передачі літературного тексту. І це ускладнення особливо помітне 
при зіставленні спільного й відмінного.

У перших рядках варіанта А зображено козака, який їде Килиїмським степом, «рукою 
махає, ні о чим не дбає». У варіанті Б ідеться про козака, який гуляє Савур-могилою, нічого 
дивного не бачить і звертається до долини-Ялини зі словами: «…скôлько я на тобъ гулявъ, / 
Да не якого дива не видавъ/». Як бачимо, ці рядки у Б не мають майже нічого спільного 
з першими рядками варіанта А. Наступні рядки у Б такі: «Ой на полє на Киліянськôмъ, /
на шляху на Ординськôмъ: / То не ясный соколъ лътае, – / То козакъ Голота, сердечный, / 
добрымъ конемъ гуляе». Із цих рядків перший: «Ой на полъ на Киліяньскôмъ» – спільний 
для варіантів А та Б, а також повторюється в інших трьох.

Образ козака-нетяги відповідає образу бідного козака Голоти у Б, але їхнє словесне вті-
лення різне. З позиції розгляду усної трансмісії літературного тексту неможливо пояснити 
варіант Б через варіант А. За текстом – це різні пісні, однак в усній традиції це – одна пісня.

Варіант В починається так: «Ой де́-сь, ой де́сь за Килимомъ-городомъ козаченько гу-
ляе; / А зъ Килима-города Татарин поглядае». Отже, варіант А пов’язаний із варіантами Б 
та В образом козака, який наближається до Кілії. У перших двох рядках варіанта Г згадано 
лише Голоту й нічого не сказано про місце дії. Але тут з’являється додатковий елемент: «Не 
боявся ни огня, ни воды, ни лыха, ни всякого болота». Цей опис можна розглядати як від-
повідник образу безтурботного козака у варіанті А, у п’ятому варіанті, Ґ, у чотирьох рядках 

* Останнє припущення видається малоймовірним з огляду на особливості української епічної 
традиції та виконавства [прим. редактора].
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зображено козака Голоту, який скаче полем Килиїмським, шляхом Гординським, «нё боітця 
ні огня, ні меча, ні третёго болота». Те саме і у варіанті Г. Можна побачити, що практично не 
існує зв’язку між вступними рядками варіанта А та жодним з варіантів ХІХ ст. Але всі вони 
споріднені загальною думкою – зображенням безстрашного або безтурботного козака. До 
того ж дія у варіанті А та чотирьох текстах ХІХ ст. відбувається неподалік Кілії.

Перефразуємо запитання, поставлене раніше: якщо ми робимо висновок, що варіант 
А – це дума XVII ст., то який із чотирьох варіантів є текстом думи ХIХ ст.? Наші висновки ма-
ють ґрунтуватися на розумінні того, що текст XVII ст. є лише однією з форм думи на той час і 
що вона існувала одночасно з багатьма іншими, про точні обриси яких ми вже не матимемо 
змоги дізнатися. Так само ми не можемо вивести текст ХІХ ст. з наявних чотирьох варіантів, 
з варіанта А або з якого-небудь сучасного тексту. «Логіка» традиційного процесу полягає 
не в русі від незмінного тексту до його варіантів зі змінами, але, якщо бажаєте, у русі від 
одного виразу головної думки в традиційному стилі до іншого її виразу теж у традиційному 
стилі. Розбіжності, які, висловлюючись точно, не можна називати варіантами, частково є 
розбіжностями в традиційному стилі, утіленому різними виконавцями в різні часи в різних 
місцях. Під стилем, між іншим, слід розуміти формульну мову індивідуального виконавця в 
певному випадку та за певних обставин.

Було б нелогічно говорити, що відсутність рядка про страх у тексті XVII ст. означає, 
що він ніколи не з’являвся в інших варіантах цього часу, або припускати, що відсутність 
прик метника «бавельняні» у варіанті Ґ означає, що він ніколи не траплявся в інших текстах 
ХІХ ст. Незважаючи на те що ми не можемо знати це абсолютно точно, для усної традиції 
більш «логічно» припускати існування цих елементів, ніж їхню відсутність. Власне кажучи, 
нам пощастило мати більш ніж чотири варіанти вступу та опису козака з ХІХ ст. Те, що да-
ний вступ «належить», а точніше, використовується у двох різних думах, також є феноме-
ном усної, а не писемної традиції.

***
Дума «Про Хвеська Кганджу Андыбера» (№ 20 у колекції К. Грушевської) та дума про 

Голоту певною мірою споріднені між собою. Ця дума також має п’ять варіантів *. Їхні вступи 
схожі та дають переважно однаковий опис головного героя. У варіанті Ґ використано ім’я 
Голота, а не Андибер. Ім’я героя «Голота» є важливим зв’язком між двома піснями. У пісні 
№ 20 героя охарактеризовано як нетягу та бідного, а ім’я «Голота» символізує ці якості. Ге-
рої цих двох дум принаймні належать до одного типу, якщо не є однією й тією ж особою. 
Сюжети ж цих дум, однак, відрізняються досить істотно. Перший – це сутичка між козаком і 
татарином, другий – суперечка між козаком та трьома багатіями в шинку.

Нас цікавить лише вступ пісні № 20, він є безпосередньою паралеллю до пісні № 14; 
обидві думи починаються з більш чи менш однакового опису козака, який гуляє Килиїм-
ським степом. Після цього тексти дум мають розбіжності. Ці дві думи є чудовим прикладом 
традиційної теми в повторюваному пасажі, уживаному не в одній пісні, з високим ступенем 
мовної відповідності. Ми проаналізували вступну частину опису козака у варіантах пісні 
№ 14. Розглянемо чотири з п’яти додаткових варіантів думи № 20.

Зв’язок між варіантами А та Б складний, але через те, що вони мають однакові вступні 
рядки, ми можемо зіставляти їх на цьому текстовому відрізку. Після чотирьох вступних ряд-
ків починається опис героя:

* Через значний обсяг додатків надрукувати їх не було можливості, тому відсилаємо читачів до 
збірника К. Грушевської «Українські народні думи» (Х.; К., 1931) [прим. редактора].
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   Ой полем, полем Кылыи́нськым, 
   Бытым шляхом Ордыи́нськым,
   Эй гуляв, гуляв козак бидный
    летяга сим год и чотыри,
    Да потеряв з-пид себе тры кони вороныи.

З інших варіантів текст Г має рядки, найбільш відповідні наведеним. Зауважимо, що в цьо-
му випадку перші два рядки об’єднано в один:

   Эй полем килиїмським, битим, шляхом Ординьським
   Гуляв козак Голота.
   Не боявся вуон ні огню, ні води, ні болота.
   Гуляв сім літ і чотирі
   Та потиряв спуд себе чотирі коні воронії.

Крім розташування рядків, головні відмінні елементи у варіанті Г такі: 1) присутня думка 
про безстрашність козака (на те саме ми натрапляли в думі № 14, у варіантах Г та Ґ); 2) від-
сутня характеристика козака як «летяги». Але ця думка виникає у зв’язку з ім’ям «Голота». 
Натомість у варіанті А ім’я героя не називається до 126-го рядка, а у варіанті Б – до 99-го, та 
в обох варіантах це не Голота, а Андибер.

Варіант Ґ має найкоротший вступ із двох рядків:
   Полем Чигринським шляхом колеїнським, 
   Туда проєзжджав козак Летяга. Он убрани.
Відзначимо, що тут, як і у варіанті Г, ім’я козака дається на початку. Але так само, як і 

«Голота», – це не реальне ім’я, слово «летяга» у третьому рядку варіантів А та Б використову-
ється як загальне ім’я. Те, що «летяга» був «весь убраний» – додатковий елемент (відсутній у 
варіантах А, Б, В та Ґ), який вводить опис козака.

Варіант В починається не вказівкою на місце дії, а повідомленням про ім’я героя та його вчинки:
   Що козак Хвесько Дендиберя гуля й погуляє
   Сім год и чотирі,
   На дванадцятий год повертає,
   Хвесько Дендиберя по городу Черкесах гуляє,
   Ой шукає – питає
   Шинкарки Насті Горовойі,
   Кабашниці степовойі.
Після цього, як і в інших варіантах, одразу ж починається опис козака. У варіанті В дія 

пісні розгортається в шинку, про що повідомляється до початку опису. Наведемо схему роз-
глянутих вступних елементів:

Елемент А, Б В Г Ґ № вип.
1. Місце дії Х — Х Х 3
2. Козак гуляє Х (1) Х Х Х 4

а. нещасний Х — Х Х 3
б. безстрашний — — Х — 1
с. 7 плюс 4 роки Х (2) Х Х — 3
d. 12-й рік — (3) Х — — 1
е. загнав 3 або 4 коні Х — Х Х 2

3. Опис козака Х (5) Х Х Х 4
4. Друга вказівка на 
місце дії Х (4) Х Х Х 4
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Арабські цифри в дужках означають порядок елементів у варіанті В. Таблиця показує, 
що важливими елементами у варіантах виступають: 1) «козак гуляє», 2) «опис козака». На-
ступний елемент – «козак в’їзджає до міста» – власне є початком дії твору.

Головна думка кожного сегмента може бути висловлена по-різному, залежно від вико-
навця, музичного чи ритмічного ряду та інших причин. Слова в рядку можуть повторюва-
тися, або думка може розгортатися у двох рядках. Усе це елементи виконання. Додаткові 
елементи (у схемі вони позначені номерами 2а –2е) також можуть видозмінювати твір.

Продовжуючи розгляд вступних рядків п’яти варіантів № 14, ми можемо більш докладно 
проілюструвати деякі особливості усного стилю. По-перше, один з варіантів (Г) не має вказівки 
на місце дії. Це ж стосується і пісні № 20 (варіант В). Найдавніший варіант пісні № 14 (А) по-
чинається словами: «Ой од поля Килиїмского ідет козак нетяга». Цей рядок містить дві важливі 
думки цієї сцени. Те саме стосується і варіантів Б та В № 14, але не властиве жодному з варіантів 
№ 20. У двох випадках, коли відсутня вказівка на місце дії (№ 14, Г та № 20, В), образ козака- 
мандрівника з’являється в першому рядку, який цілком йому присвячений. З іншого боку, у 
найпізнішому варіанті (№ 14, Г) характеристика місця дії дається у двох рядках: «Ой по́лемъ, 
по́лемъ Килиїмськимъ, / Та шляхомъ битимъ Горди́нськимъ», що також властиве варіантам А 
та Б № 20. Водночас варіанти Г та Ґ № 20 подають опис місця дії в одному рядку: «Эй полем ки-
лиїмськім, битим шляхом Ординьськимъ» (Г) та «Полем Чигринським шляхом колеїнським (Ґ). 
Не дивно, що у випадку, коли характеристика місця дії подана в першому та другому рядках, 
образ козака-мандрівника з’являється в третьому рядку (№ 14, Г; № 20, А та Б), а коли місце дії 
характеризується в першому рядку, то цей образ з’являється в другому (№ 20, варіанти Г та Ґ).

Яких же варіативних форм набуває опис козака? Коли він обіймає весь рядок, знаходимо:
(1) Був соби козак Голота (№ 14, Г).
(2) Що козак Хвесько Дендиберя гуля й погуляє (№ 20, В).

Це перші рядки варіантів. Зауважимо, між іншим, що у варіанті Г (№ 14) козак взагалі 
не «гуляв», він просто «був».

У текстах, де козак з’являється в другій частині першого рядка (по вказівці на місце дії), 
знаходимо:

   (1) …ідет козак нетяга (№ 14, А)
   (2) …гулявъ козаченько, гулявъ (№ 14, Б)
   (3) …козаченько гуляе (№ 14, В).

У другому рядку образ козака-мандрівника набуває такого вигляду:
   (1) Гуляв козак Голота (№ 20, Г)
   (2) Туда проєжджав козак Летяга. 
    Он убрани (№ 20, Ґ).

І, зрештою, у третьому рядку ми маємо:
   (1) Ой тамъ гуля́въ коза́къ Голот́а (№ 14, Ґ)
   (2) Эй гуляв, гуляв козак бидный
    летяга сим год и чотыри (№ 20, А та Б).

Залишається розглянути лише варіант Б № 14. Як ми пам’ятаємо, він становить особливий 
випадок, бо має два вступи. Перший:

    Да на Савуръ могилъ, гуляв
     козаченько, гулявъ.

У наступних трьох рядках варіант формується у своєрідний традиційний твір. Козак скаче на 
коні, не бачить нічого дивного та каже про це Ялині-долині. Після цього йде перерва в тексті. 
Виконавець, власне, починає нову думу. Від п’ятого рядка починається дума про Голоту:
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    Ой на полъ на Киліяньско́мъ, 
    На шляху на Ордыньско́мъ: 
    То не ясный соколъ лътае, – 
    То козакъ Голота, сердечный 
    добрымъ конемъ гуляе.

Тут ми маємо тепер відомий дворядковий вступ у формі традиційного заперечного порів-
няння, у якому характеризується образ козака-мандрівника. Цей текст є цікавим з кількох 
поглядів. Він починається тим, що історія про Голоту (№ 14) обрамлюється розповіддю про 
героя, який скаче на коні та шукає якогось дива, а завершується звертанням до того ж об-
разу. Після того, як Голота впіймав татарина, дума закінчується словами Голоти, відлунює 
вступними рядками. Ось рядки 2 та 4:

    Да не якого дива не видавъ:
    «Ой долино-Ялино! скôлькô я на тобъ гулявъ,
    Да не якого дива не видавъ!»
А ось останні два рядки:
   «Ой ты Савуръ могило! скôлькô я гулявъ, 
   Да такои добычи не добувавъ!»

Виконавець, незважаючи на другий вступ, показав, що пісня про Голоту може бути вставле-
на до іншої традиційної рамки. Ця традиційна рамка легко могла стати спільним обрамлен-
ням для образу Голоти. Чи стала, цього ми не можемо сказати, бо не маємо жодного іншого 
тексту із цією конструкцією. Але, як нам тепер відомо, відсутність зафіксованого тексту зо-
всім не означає, що не існувало інших варіантів такого типу. Більше того, запереч не по-
рівняння, як ми вже відзначали, також є традиційною фігурою. Таким чином, і незвичайне 
обрамлення, і заперечне порівняння є прикладом постійної зміни тексту традиційної думи, 
динамізму та перекомпонування традиційної композиції.

Так само, як ми знайшли декілька елементів, згрупованих навколо образу козака в 
№ 20, віднаходимо їх і в № 14. Найдавніші з них наявні у варіанті А № 14 (рядки 2 та 3):

    Рукою махає
    Ни о чим не дбає.
Якщо цей рядок і має відповідники в інших варіантах, то це ті, котрі показують, що 

він не має страху (№ 14, Г, рядок 2; Ґ, рядок 4; а також № 20, Г, рядок 3). Єдиний інший 
елемент, наявний у № 14 та відсутній у № 20, можна знайти у варіанті Б, де козак характе-
ризується як «сердечный», та в тому ж варіанті в рядку «добрымъ конемъ гуляе». Додаткові 
елементи, які ми відзначали раніше у схемі, специфічні для надрукованих варіантів № 20.

***
Наш огляд вступних рядків двох споріднених дум є наочним прикладом традиційної 

композиції. Головна думка і головний елемент вступу – мандри козака. Більшість текстів 
має вказівку на місце, але не завжди це одне й те саме місце. Навколо головного елемента 
групується значна кількість змінних елементів, таких як: мандрівник – безстрашний козак; 
він гуляв сім і чотири роки; козак загнав чотири коні. У цих текстах нема нічого постійного 
та незмінного. Остаточна форма кожного з виконань непередбачувана, навіть якщо еле-
менти, що її складають, добре відомі.

Так само, як ми не можемо передбачити, який вигляд матиме текст при наступному 
виконанні, ми не можемо реконструювати жодне попереднє або «оригінальне» виконання. 

Це називається «плинністю» усних традиційних текстів. Їхні сюжети переказуються 
багато разів, а їхні тексти завжди перекомпоновуються. Не пам’ять, а природні мовні про-
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цеси – динамічні, творчі, щоразу зумовлені моментом – основа традиційної композиції та 
рекомпозиції. Українські думи є чудовим прикладом цих фундаментальних принципів.

Примітки
1 Дискусію щодо природи старих французьких laisses див.: Rychner J. La chanson de geste: Essai sur 

l’art epique des jongleurs. – Geneva; Lille, 1955.
2 Назважаючи на те що болгарські епічні пісні надруковано в нестрофічній формі, у дійсності вони 

співались як станси різної довжини.
3 Тексти румунських балад у строфічному розмірі, так, як вони виконувалися, див.: Amzulescu Al.-І. 

Cîntece bătrîneşti. – Bucharest, 1974.
4 Українські народні думи / під ред. К. Грушевської. – Х.; К., 1931.  – Т. 2. 
Ця робота необхідна при дослідженні дум. У ній наведено не лише варіанти, але й повну історію 

кожного з текстів. В  отриманні копії цієї публікації завдячуємо професору О. Пріцакові та Українсько-
му дослідницькому інституту Гарвардського університету.

5 Українські народні думи. – С. 5.
6 Ukrainian Dumy / trans. by G. Tarnawsky and P. Kilina. – Toronto; Cambridge, 1979. 
Нам було дуже зручно та приємно мати тексти дум англійською мовою з оригіналом на першій 

сторінці. Передмова професора Н. Мойл-Кононенко до цього тому також надзвичайно придалася.
7 Кирдан Б. П. Украинские народные думы. – М., 1962.
8 Там само. – С. 225.

ЛІНДА ДЕГ

У ЦЕНТРІ УВАГИ – МИТЕЦЬ: ТВОРЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ 
ТРАДИЦІЙНИХ КАЗОК

Telling stories is a traditional skill. The study of folk narratives has a big diversity of approaches, yet the 
ethnographic observation-based study of creative process of narration has barely begun. Folklorists experimented with 
borrowed methods focusing mostly on texts, without building a systematic research approach for their discipline. 

The tale exists only when it is told, and it is told differently every time someone tells it. Still, scolars rejected 
the idea to listen to tellers, they prefer to use the reworked texts. 

I am one of few who builds theory of oral narration on the basis of narrator’s creativity, the artist at the center.

Здатність оповідати – традиційне вміння, оскільки впродовж усієї історії цивілізації зміст 
оповідей був частиною людського життя. Казковий світ здійснення бажань та світ суворої ре-
альності прямують паралельними, невіддільними та взаємозалежними шляхами. Люди готові 
зустрічатися з реаліями повсякдення, проте вони здатні й полегшувати труднощі щоденного 
буття, мріючи та фантазуючи. Так ці реалії стають прийнятнішими. Психоаналітик Бруно Бет-
тельгейм зауважив, що діти потребують казок, аби стати здоровими підлітками, потрібні вони 
й підліткам, щоб зберегти здоровий дух та набратися сил для боротьби й виживання. Ми не мо-
жемо існувати без оптимізму, яким постачає нас світ магії, не можемо не сподіватися, що жит-
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тєва подорож матиме щасливе завершення. Саме тепер, коли надо кучлива реальність загрожує 
світові чарівної казки так наступально, як ніколи, ми маємо краще це усвідомлювати. Повсюд-
на присутність засобів масової інформації розширює обрії нашого бачення та мобільність, і ми 
вже не можемо зручно й безпечно послуговуватися однозначними традиційними приписами. 
У той час, коли культури зближуються, тяжіючи до глобалізації, розбита дорога веде крізь від-
чуження, дестабілізацію, втрату міцних норм, загрожує нашій національній та місцевій іден-
тичності. Зростання популярності інсценованих фестивалів, присвячених оповіданню в сучас-
них західних містах, є реальним підтвердженням потреби повернення до колишньої безпечної 
спадковості традиційних надбань, втрата якої лише частково відшкодовується «функціональ-
ними еквівалентами» видовищ, що їх продукують високотехнологічні сценарії індустрії розваг.

Досить цікаво, що фантастична казка може бути стисло визначена як життєва історія, 
що включає мандрівку з пригодами від дитинства до зрілості, структуровану етапами на-
буття нових можливостей через трансформації. Ця оповідь була однаково популярною се-
ред багатих і бідних, можновладців і позбавлених будь-якої влади, водночас вона ніколи 
не сягала престижу героїчної епічної поезії. Як і містична та кримінальна белетристика в 
середовищі буржуазної еліти, вона залишалася способом приватних вечірніх розваг і у вузь-
кому колі в королівських замках, і в перенаселених міських помешканнях, і в таборах праці 
сільськогосподарських трударів. Соціальним призначеням казкарів було зробити ці оповіді 
складовою середовища, проте так само нешанованими залишалися і виконавці, і їх оповіді.

Утім, протягом XIX ст. відбувалися драматичні зміни. Заспокійливі історії старих нянь, 
неймовірні пригоди штукарів-солдатів почали застосовувати як зброю політичної боротьби 
за національну незалежність. Окремі групи населення розглядали свої фольклорні надбання 
як особливий маркер національної ідентичності, що виправдовував заклики до незалежнос-
ті від країн, які домінували над ними та контролювали їх. Наївні «дитячі» усні казки здобули 
визнання як релікти колективної мудрості, віри та героїзму колись могутніх націй, що були 
збережені лише селянами – найчистішими людьми, проте неграмотними, пригніченими, 
витісненими на узбіччя нації. Селяни, які щоденно постачають нас хлібом, поціновувалися 
своїм середовищем як носії доброчинності, правдиві, але несвідомі носії національних цін-
ностей, акумульованих їхньою усною поезією. Фольклористика – нова, політично вмотиво-
вана дисципліна – мала аналізувати та відновлювати первісне значення інколи незграбних 
усних висловів. Від Гердера до Грімма ця ідеалізація селянства як узагальненого колектив-
ного представника нації (народу) розвивалася й ускладнювалася і в певному сенсі частково 
збережена й до наших днів філологічною та формалістичною дослідницькою традицією. За 
іронією долі, літературні переробки текстів нерідко супроводжувалися ідеалізованим опи-
сом белетризованої оповіді та оповідачів (мати Гуска, Шахеризада, дядечко Ремус), та це 
значною мірою були лише абстракції – уявні стереотипи, а не етнографічні реалії.

Упродовж двох сторіч дослідження фольклорних наративів застосовувалися численні 
підходи, проте студії, що ґрунтуються на етнографічному спостереженні творчого процесу 
оповіді, нині лише розпочинаються. Політичну мету дисципліни заступили порівняльно-фі-
лологічні, еволюційні, лінгвістичні, історичні, антропологічні та інші наукові цілі. Фолькло-
ристи експериментували із запозиченими методами, переважно концентруючи увагу на тек-
стах, не вибудовуючи систематичного підходу для власної дисципліни. Це справедливо для 
більшості нещодавно ще популярних підходів до вивчення структури, значення, символіки 
та виконавства, які раніше займалися мовною діяльністю та механізмами комунікації, а не 
особливостями розуміння, безпосередньою проекцією світогляду, що в процесі спілкування 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



369

Народна епіка та питання виконавства

контекстуалізується* окремими індивідами та їхніми спільнотами. У своїй критичній оцін-
ці новітньої виконавської школи (performance school) Дональд Вард зазначає, що уявлювана, 
проте ніколи не досліджувана належним чином «подія оповідання» («storytelling event») [4], 
заснована тільки на усній нарації, «була від самого початку міцно закорінена в романтичному 
баченні оповідачів». <...> «Модель події оповідання сама була фантастичним уявленням, яке 
не відповідало фольклорній реальності в час науки, індустрії та технології» ... і «давно мала 
бути відкинута» [8, p. 35–37]. Суть полягає в тому, що вчені досліджували наявні тексти та 
інтерпретували значення казок з огляду на власний культурний досвід, а не розпитували на-
род. Звідси постає питання, як, розглядаючи глибинні психологічні універсалії, ми можемо 
збагнути світову популярність казок про Попелюшку (Cinderella), тварину-нареченого (Ani-
mal Bridegroom), змієборця (Dragonslayer), коли люди, які слухають оповідача, не обов’язково 
прагнуть усвідомити свою приховану агресію чи бажання, а хочуть лише почути хорошу іс-
торію про винагородження та покарання, що так рідко трапляється в реальному житті.

«Homo narrans» – культурна універсалія [7, p. 1–12]. Люди думають, працюють, грають 
та розповідають. Кожен має знати принаймні одну оповідь, а хто не знає, того примушують 
це зробити, як в ірландській казці ([6], тип 2412/b). Однак справжні оповідачі є не в кожній 
країні. Видається, що традиція помирає, якщо нема тяглості генерацій оповідачів. Це лег-
ко простежити в невеликих спільнотах, але чим пояснити бідність казки в більшій частині 
світу порівняно з багатством ірландсько-шотландської, російської, угорської, турецької, ін-
дійської, арабської та перської казкових традицій. Як можемо пояснити майстерність опо-
відачів, попри їхні культурні та ідеологічні відмінності? Нині оповідається більше, ніж будь-
коли раніше: справа фольклористів – пояснити, чому це відбувається.

Я ніколи не розуміла, чому наші попередники, академічні прихильники казок, так мало зва-
жали на людей, котрі розповідали казки. Чому вони вірили, що казки є спільним витвором, що 
походить від метафізичного національного генія, рудиментами якого послуговуються неосвіче-
ні індивіди? Чому вони почуваються цілком нормально, переробляючи та реставруючи уявні 
оригінали, які видаються їм такими, що втілюють національні естетичні норми? Таке непра-
вильне поводження з питомими джерелами від самого початку підриває віру в те, що зібрання 
дають вірогідний матеріал. Коли науковий інтерес спрямовувався на вивчення походження та 
поширення казок, за основу ідентифікації та типологізації казкових сюжетів взяли літературні 
збірники (тому всі ці типи отримали літературні назви) і їх досліджували як питомі моделі «не-
досконалих» варіантів. При цьому зовсім забувалося, що аналітичні конструкції існують лише 
на папері та у свідомості вченого, а варіанти є життєздатними, постійно оновлюваними орга-
нізмами. Казка існує лише тоді, коли розказується, і вона оповідається по-різному щоразу, коли 
її хто-небудь розказує, і ніхто не може розповісти її двічі однаково. Проте вчені відмовляються 
слухати казки від оповідачів, без яких казки не існують. Їм видається, що оповідачі руйнують 
модель, несучу конструкцію [2, p. 5–19], особливо ж їх лякає, коли оповідач занадто балакучий, 
повторюється та «наповнює водою» літературну модель, хоча для виконавця усної прози роз-
роблення деталей є єдиним способом утілення художніх образів.

І нині автори/виконавці рідко репрезентуються в казкових збірках. Навіть ті, хто виріз-
няють окремих оповідачів за іменами, віком, оточенням та місцем проживання, рідко йдуть 
далі й досліджують оповіді як їхні власні витвори, що пов’язані з їхнім життєвим досвідом, 
знаннями, фантазією, технікою композиції та стилем виконання. Частіше виконання та 
зміст текстів інтерпретується на підставі записів, а не формується із спостережень над опо-

* Утілюється в певному контексті спілкування [прим. перекладача].
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відями в процесі виконання та слухання того, що кажуть виконавці. Лише невеличка група 
фольклористів працює інакше. Я одна з тих, хто вибудовує теорію усної нарації на ґрунті 
творчої активності оповідача, з митцем у центрі уваги, з творцем, який/яка пропускає крізь 
себе свою версію, проектуючи його/її особисті погляди на неї.

Оповідачі існують і в наш час і вік. Політичні зрушення після Другої світової війни та колапс 
Радянської імперії змінили світ. Постсоціалістична трансформація в процесі поступу привела до 
зрушень і поповнила культурні надбання народів наративними сюжетами. Важко передбачити, 
що трапиться згодом, однак те, що ми бачили протягом останнього десятиліття ХХ ст., свідчить 
про можливу наступну хвилю міграцій. Міжкультурні зіткнення, злиття і змішування, субкуль-
турні перегрупування засвідчують прихід нової ери відродження фольклорних оповідей у новій 
Європі. За технологічної ери міське та сільське оповідання поєднуються, взаємодіють, вплива-
ють одне на одного, розвиваються нові місцеві варіанти та регіональні екотипи. Це початок, що 
може спричинити рішучі зміни в жанровому розподілі, соціальному статусі та практиці оповідан- 
ня. Час готувати наші інструменти для нового дослідження. Нещодавно* вісімдесятисемиріч-
ний шотландський оповідач та мандрівник Віль Мак-Пі дав мені надзвичайно надихаючий урок. 
На единбурзькому зібранні оповідачів, різних за походженням, освітою та віро сповіданням, він 
вразив аудиторію ніколи досі не фіксованою версією класичної казки давніх кельтів. Коротка 
фантастична історія «Дарунок карликів» (AT 503) спалахнула новими кольорами, удвічі пере-
вищуючи обсяг попередніх версій. Соціальний стан оповідача та інституалізація оповідання в 
Шотландії та будь-де в західному світі переконали мене в нагальній необхідності детального 
вивчення цього явища. Кожне дослідження сучасного оповідання має ґрунтуватися на нових 
принципах, похідних від зосередження уваги на оповідачах. 

Мій підхід до вивчення фольклорної нарації етнографічний у своїй основі, це дослі-
дження виконавства, у центрі уваги якого перебуває оповідач. Я бачу основну перевагу та-
кого зосередження уваги на індивідуумах, на людях, котрі розповідають, у тому, що опис 
спостережуваної етнографічної реальності може розглядатися як гідне довіри підґрунтя 
для творення культурно-зумовлених варіантів. Унікальне виконання окремого оповідача, 
культурно зумовлене та ad hoc контрольоване аудиторією, є першим кроком до багатови-
мірного дослідження казки. Такий процес оповідання має бути зафіксований та описаний 
якомога уважніше, щоб будувати не на піску, а на твердому ґрунті та надати більшої ваги 
подальшим дослідницьким пошукам. Без оповідача виконання не може бути поставлене в 
синхронічний та діахронічний контексти, аби вирізнити його самобутність порівняно з по-
передніми та наступними варіаціями. Тільки тривалі та повторювані довготривалі етно-
графічні студії дають підстави для оцінювання виконання. Другим кроком є визначення 
репертуару спільноти, який складається з матеріалів оповідачів, котрі нині практикують у 
міжособистісній та міжпоколінній взаємодії. Оповідачі одного осередку формують складну 
мережу. Розгляд територіального розповсюдження та варіації текстів, що засвідчує процеси 
взаємодії та обміну, спонукає дослідника до третього кроку: порівняльного вивчення поши-
рення, варіювання, стабілізації, оновлення та створення екотипів казки.

Оповіді в їхньому природному стані є белетристичними прозовими наративами, які мають 
розказуватися (чи читатися?) аудиторії, що спостерігає. Уже від самого початку, який закликає 
до уваги: «Одного разу…», і до кінця, що всіх задовольняє: «…І жили вони щасливо довіку», 
звучить людський голос, який промовляє слова казки, що магічно відрізняються від звичайного 
мовлення. Акт оповідання відбувається одночасно з творенням. Процес оповіді є драматичним 

* Ідеться про ситуацію кінця дев’яностих років минулого сторіччя [прим. перекладача].
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актом – гучний голос, що супроводжується невербальними діями: жестами, мімікою та «мо-
вою» тіла. Складання оповіді виконавцем знаходить підтримку, корекцію чи й критичну оцінку 
з боку аудиторії, висловлену усно або жестами. І цей відгук також є складовою творчого проце-
су. Традиція визначає лише загальний начерк складного багатоепізодного сюжету, проте опо-
відь, що включає епізоди, мотиви, послідовності формул, так само, як і індивідуальна розробка 
деталей та складання й структурування цілого, є наслідком ім провізаційної роботи оповідача. 
Казкознавці визначають якість варіанта за його повнотою, звіряють, чи всі епізоди та мотиви, 
загальновживані формули були застосовані в належних для відповідного сюжетного типу обри-
сах без змін порядку або чи була оповідь «контамінована» шляхом запозичення епізодів з інших 
казкових типів. Цей тип пуризму викликаний нехтуванням природи усного творення (як уже 
відзначали Антті Аарне та Аксель Ольрік) і, здається, більше пов’язаний з реконструкцією літе-
ратурного «першовзірця», ніж із творчою адаптацією сюжетних схем. Ще гірше, коли казки роз-
глядалися як послідовність усталених формул, зареєстрованих у сюжетних покажчиках, ігно-
руючи імпровізовані зв’язки, додатки, описи ситуацій, характеристики ландшафту, душевних 
станів, умотивувань та описів дійових осіб. Ці елементи важливіші, ніж формули, бо є джерелом 
несподіваних поетичних знахідок, що надають нового значення схематичним абстракціям, пе-
реданим оповідачеві. Оповідь багата на підтексти та натяки на сучасні проблеми, реалістичні 
епізоди, що стосуються приємних, неприємних, веселих та безвихідних ситуацій щоденного 
життя. Усе це сплітається в цілісну сюжетну оповідь лише завдяки індивідуальній майстернос-
ті оповідача. Відтоді, як стенографія та електронні пристрої уможливили досконалу фіксацію 
текстів, збирачі мали відзначити, що частіше можна почути довгу магічну казку, яка поєднує 
епізоди та мотиви кількох сюжетних типів, аніж таку, що наслідує модель казок братів Грімм 
чи будь-який інший літературний взірець. Насправді оповідачі руйнують неприйнятні схеми та 
вибудовують нові, прийнятні, оповіді з традиційного матеріалу [1, p. 33–46 ].

Творення/оповідання найдовшого прозового наративу, казки, не наслідує техніки епіч-
них співців у способі послуговування формулами для побудови монументальних віршованих 
епічних творів. Є дуже довгі казки, проте їх обсяг залежить від можливостей та потреб (допо-
мога в спільній роботі, коли не можна заснути, під час чекання, коли треба якось змарнувати 
час, чи навпаки, коли треба когось приспати). Казка може тривати ніч у ніч два чи три тижні, 
проте ми маємо лише словесні свідчення оповідачів, які змінюють місце свого перебування, 
та не маємо записів, здійснених безпосередньо в процесі оповідання. Однак навіть найдовші з 
них видаються створеними шляхом поширення ритмічного повторення пригод, комбінацією 
споріднених казок, яка ніколи не сягає довжини віршованого епосу. Відомо, що казки опо-
відаються прозою, без обмежень метра, рими, наростаючих повторів, які організують сюжет 
і обмежують можливості виконавця епічного твору, окреслюючи події, подвиги, дії та роз-
мови; оповідачі ж почуваються повновладними. Це відрізняє їх від менестрелів, які є слухня-
ними зберігачами пам’яті про величні історичні події. Казкарі не повинні оповідати правду, 
навпаки, вони вільні імпровізувати, шукати та відхилятися від загальних обрисів оповіді, до-
зволяють собі не погоджуватися з правилами та вводити нові епізоди, як їм заманеться. Вони 
розглядають казку як вигадку – найбільшим визнанням для оповідача є те, коли вважають, 
що він є страшним брехуном, котрий може збудувати розповідь так, як він або його аудиторія 
того забажає. Я слухала багато майстерних оповідачів, які пояснювали хитрощі свого ремесла 
та побудови оповіді на основі опорних слів. Усна композиція в рецитуванні казок не вимагає 
запам’ятовування та повторювання римованих формул для того, щоб виграти час або при-
гадати наступний епізод, вона вимагає здатності до імпровізації та вміння прилаштуватися, 
а згодом виправити помилку, якщо епізод видається неправильно обраним та вимагає змін. 
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Схема оповідання (культурно-специфічна та орієнтована на наратора) зосереджена на само-
му оповідачеві, його біографії, вона наслідує етапи його життєвого шляху. У цих межах ритм 
прози створюється завдяки збалансованому набору повторюваних та постійно нарощуваних 
пригод, які оповідач може обирати зі значної кількості споріднених та альтернативних мож-
ливостей. Техніка майстерного оповідання дає великі можливості, і спосіб їхнього застосу-
вання цілком індивідуальний. Одні поширюють оповідь, інші роблять її стислою, окремі ство-
рюють безлад та невідповідність, але навіть фрагментарні версії, так само, як і ті, що мають 
багато відхилень, все-таки дають змогу зрозуміти способи творення традиційних казок.

Приклад побудови оповіді в природному процесі нарації допоможе зрозуміти те, що я 
оминула в цьому стислому викладі.

Я ніколи не забуду того полудня, коли випадково зайшла з коротким візитом до тіточки 
Сюзен, шанованої у своєму осередку оповідачки. Я навіть не принесла свого магнітофона, я 
просто хотіла дізнатися, як почувається її хвора дочка. Тіточка Сюзен поралася вдома: шесте-
ро дітей, домашні птахи, корова, молода кобила та пилка й город, а її зять у цей час працював 
у полі. Коли я відчинила двері, вона сиділа біля вогню поміж онуків. Поряд стояла колиска з 
дитиною. Дві сусідки сиділи навпроти за столом. Тіточка Сюзен однією ногою час від часу по-
гойдувала колиску та підкидала у вогонь торф і оберемки соломи. Ритмічно рухаючись, вона 
зверталася до своїх зачарованих слухачів. Тіточка Сюзен розповідала складну довгу казку, ві-
дому фахівцям як «Безручка» (AT 706). Кілька версій основного сюжету відомі в цьому регіоні, 
однак тіточка Сюзен демонструвала його незвичайні риси. Вона значно розширила основний 
сюжет, запозичила елементи кількох близьких за сюжетом казок і додала глибоко особистих, 
емоційно сповнених деталей. Її казка (25 друкованих сторінок) [5, p. 223–248] демонструє 
творчу індивідуалізацію традиційного тексту оповідачкою, яка оновлює його значною мірою 
завдяки захопленню двох жінок-слухачок. Тіточку Сюзен як майстра розлогих пригодниць-
ких оповідей радо слухали при нагоді, коли не можна було спати, адже вона могла допомогти 
людям долати сон упродовж 48 годин сидіння біля мерця. Ось стислий сюжет її оповіді:

Батьки вигнали своїх дванадцятьох синів, коли нарешті в них народилася дочка. Тільки-
но їй виповнилося чотири роки, вона вирушила на пошуки своїх братів, розбійників, котрі 
жили в лісі. Вона доглядала їхній дім, і брати її любили та пестили, поки не втрутилася за-
здрісна невістка. Вона вбила улюбленого коня свого чоловіка, собаку і навіть власного сина, 
аби звинуватити дівчину й примусити братів знищити її. Дівчину скалічили і покинули. 
Мисливець-принц знаходить її та одружується з нею. Покликаний до війська, король зму-
шений залишити вагітну дружину на свою матір. Листи матері й короля було підмінено, 
бо посланця приспали дружина та дочка господаря, які мріють про одруження з королем. 
У фальшивих листах героїню звинувачують у тому, що вона народила двох песиків, а під-
мінений лист-відповідь наказував знищити матір і дитя. Мати короля не дозволила її вби-
ти, проте не могла перешкодити її вигнанню. Завдяки божественному чуду, у героїні відрос-
тають руки, син і матір оселяються в чарівному замку. Тим часом повертається король 
і дізнається про зраду листоноші. Він та дванадцять братів чудом проходять золотим 
мостом до замку королеви, де їх зустрічають як гостей. Сина просять розважити гостей 
і розповісти їм історію. Хлопчик повторює всю казку від початку до кінця, включаючи впіз-
нання, прощення та щасливе возз’єднання розлучених.

Цей незвичайний варіант відомої традиційної казки багатий на епізоди, описи природи, 
образи, зображення всього діапазону людських почуттів (радості, любові, злості, болю, заздрос-
ті, ненависті) та типів людських характерів і втілює реальний життєвий досвід не освіченої опо-
відачки. Вона жила поміж сільських трударів у своєму селі та переїжджала до маєтку господа-
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рів разом із групами робітників (sharecropper) на період сезонних робіт. Вона ніколи не бачила 
великих міських центрів, не знала звичаїв та звичок вищого світу. Вона не бачила краси й по-
творності, доброчинності й злих витівок персонажів своїх казок. Те, про що вона розповідає 
(люди й місця, суб’єкти й об’єкти), їй зовсім чуже, знайомі лише емоції, найпростіші почуття. 
Вона засвоїла символічну мову казки, зростаючи разом зі своїми однолітками. Фантазія, уява та 
мова спільні й зрозумілі всім. Версія цього міжнародного сюжету, розказана тіточкою Сюзен, 
може розглядатися і як джерело етнографічного опису особистості в контексті її соціокультур-
ного становища. Вона не єдина, хто має таку здатність. Знання казок та їх складників поширене 
в її середовищі, воно спільне для оповідачів та слухачів, обдарованих виконавців та пересіч-
них переповідачів. Тільки збирач, який виступає як сторонній спостерігач, може це помітити. 
Я мала вдатися до поглибленого опису особистості оповідачки, збираючи її казковий репертуар 
в контексті її культури, щоб зрозуміти творчий процес і з огляду на індивідуальність, і на нара-
тив. Текст не може досліджуватися поза контекстом, а контекст не може вивчатися без тексту. 
Але, зрештою, все-таки найпоказовішим є текст. Люди розповідають історії, бо співвідносять 
себе з ними, а не тому, що прагнуть вести дискурс, спілкуватися, співдіяти, виявляти себе, звіль-
нятися від напруження, грати ролі чи ще через якісь інші другорядні причини, що є спільними 
для виконавців, котрі люблять світло рампи. Усі вони екстраверти, усі прагнуть самовиразу, та 
цим ще не пояснюється майстерність оповідача. Слухачам не буде цікаво, якщо казка не за-
хоплюватиме. Потяг до сентиментальних, трагічних, таких, від яких холоне кров, страшних, 
романтичних чи гумористичних оповідей, вигаданих чи реальних природній для Homо narrans. 
Способи оповідання, переказування, нарації та відтворення реального чи уявного досвіду від-
різняються, як і особистості. Сюжет існує, проте не кожен може розповісти його так, щоб задо-
вольнити аудиторію. Кожне суспільство формує розуміння того, як це має відбуватися, зразок 
має бути підтверджений слухачами. Маргінальних оповідачів може сприйняти збирач, проте не 
спільнота. Циган, нічний сторож, розповів фольклористові понад чотириста казок, проте він не 
був популярним серед односельців через абсурдні перебільшення, що руйнували логіку казки. 
Семи- чи двадцятиодноголовий дракон був у межах прийнятного, але хто ж погодиться з тисячо- 
головою потворою, яка викрадає царівну [3]. І як може цей надзвичайний казковий дракон 
проковтнути пасажирський поїзд із сотнею вагонів? Текст є основою, однак, аби примусити її 
працювати, необхідний творчий індивід, який знає закони оповіді.

У той час, як тіточка Сюзен говорила, обличчя двох жінок-гостей були зосереджено уваж-
ні. На їхніх обличчях відображалися емоції, реакції на події відповідно до їх розгортання. На-
пруга, злість, полегшення почергово змінювалися у виразах їхніх облич, у їхніх стиснутих у 
відчаї через підміну листа в кулак пальцях (тіточка Сюзі точно переповіла зміст шістнадцяти 
листів: чотири правдиві й чотири фальшиві від матері до сина та чотири правдиві й чотири 
фальшиві від сина до матері, у яких вирішувалася доля героїні). Вони висловлювали задово-
лення з приводу того, що маленький принц був так гарно вихований, що він міг добре читати 
й писати, був кмітливий та чемний з гостями, гарно вмів говорити й поводитися. З їхніх очей 
потекли сльози, коли Господь втрутився й повернув втрачені руки матері та побудував палац 
і золотий міст. Утім, вони водночас настирливо повторювали, кваплячи, соваючись на стіль-
цях і зав’язуючи й розв’язуючи хустки на головах: «Про довжуй, тіточко Сюзі, продовжуй!». 
А коли оповідь було завершено, обидві вибігли. Тільки тоді я усвідомила, що впродовж двох з 
половиною годин сусідки були так захоплені оповіддю, що навіть не помітили, як промайнув 
час відтоді, як вони залишили своїх малих дітей самих замкненими вдома. Потім я запитала, 
чи це вперше вони почули цю казку, чи була вона новою для них. – «О ні, – відповіли вони, – 
ми любимо цю історію і просимо хрещену розповідати її знову і знову».
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ЕЛІЗАБЕТ С. ФАЙН

«ЛЕДАЧИЙ ДЖЕК»: КОДУВАННЯ ТА КОНТЕКСТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРУ 
В ЖІНОЧИХ ОПОВІДЯХ АППАЛАЧІ 

This article examines the dominant motifs and related versions of tale «Lazy Jack» to appreciate the changes 
Carter-Sexton has brought to her telling. The author of the article analyzes the implicit coding strategies of 
appropriation, juxtaposition, and incompetence used by Carter-Sexton to subvert male dominance, and links her 
coding strategies to those used by other female storytellers in her family. The article explores the metanarrative 
and metaperformative techniques the author uses to recontextualize the tale.

Джек – типовий американський герой, як правило, бідний, але дотепний і хитрий пер-
сонаж, що може перехитрити злодіїв і велетнів [20, p. XXIII; 21, p. 36]. У казках про Джека, 
що найчастіше записувалися в регіоні Аппалачі, жінок зображують другорядними героями, 
скажімо, дружина чи матір Джека, і вони рідко наділені сильним характером або ініціатив-
ністю, на відміну від їхніх колег-жінок в шотландській традиції [16, p. 1]. Проте в особливій 
розповіді, що називається «Ледачий Джек», оповідачка зі штату Кентуккі Беверлі Олівія Кар-
тер-Секстон перероблює історію про Джека і вводить у її сюжет канібалізм та самопоїдання, 
що кидає виклик традиційним гендерним та економічним відносинам, які вона спостеріга-
ла у своєму рідному Роккасл Каунті, штат Кентуккі 1.

У статті аналізується її виступ у трьох вимірах, для того щоб зрозуміти, як Б. Картер-Сек-
стон створює розповідь і перформативний простір для своєї аудиторії, уявляє нетрадиційні ген-
дерні та соціально-економічні ролі, метафорично зображає злидні й апатію такими сильними, 
що буквально поїдають. У першому вимірі вона розглядає основні мотиви й пов’язані версії цієї 
розповіді, аби оцінити зміни, які Б. Картер-Секстон внесла до неї. У другому вимірі Беверлі Олі-
вія використовує концепцію «прихованих стратегій кодування» Джоан Раднер і Сьюзен Лан-
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сер [22], щоб зрозуміти деякі приховані методи, що їх вона використовує для того, аби підірвати 
чоловіче домінування в розповідях апалачі. Стаття пов’язує стратегії кодування Б. Картер-Сек-
стон з тими, якими послуговуються інші жінки-оповідачки у її сім’ї. Нарешті, виходячи за рамки 
оповідання, аналізується взаємодія Б. Картер-Секстон з її безпосередньою аудиторією. У статті 
розглядаються метанаративні і метаперформативні методи, які реконтекстуалізують розповідь, 
пов’язуючи її з аудиторією яскравими й сильними способами, що змушують цю аудиторію ба-
чити «істину» очима автора [2; 5; 4]. Багато реконтекстуалізаційних методів авторки закріплю-
ють її закодоване повідомлення про жіночу силу і перемогу над чоловічим домінуванням. Для 
того, щоб дослідити ці методи, необхідно прочитати оповідання. Стаття починається з розкрит-
тя обставин життя оповідачки та її спільноти і представляє авторський текст «Ледачого Джека».

Оповідачка та її спільнота
Беверлі Картер-Секстон є оповідачкою і вчителькою фізичного виховання з Роккасл Ка-

унті, штат Кентуккі. Вона народилася 20 грудня 1953 року в Цинциннаті, штат Огайо. Її бать-
ко працював у хімічній компанії і не мав атестата про закінчення середньої школи, a мати 
покинула школу в п’ятому класі, щоб працювати на фермі. Оповідання історій було їхньою 
розвагою; по суботах вони не спали всю ніч, займаючись цим. Коли Беверлі було дев’ять ро-
ків, помер її батько, і вона з родиною повернулася в Роккасл Каунті, щоб жити поруч з ро-
диною матері. Там Б. Картер-Секстон пішла до школи, що мала лише дві кімнати. Оскільки 
школярі не мали обладнаних ігрових майданчиків, вони сідали в коло й розповідали історії. 
Беверлі мала репутацію хорошого оповідача. Вона розповідала: «Я завжди могла розказати 
найстрашнішу історію і змусити їх плакати» [10]. Багато страшних історій або розповідей про 
примар вона почула від дідуся, розповіді про реальне життя брала від матері та бабусі [12].

В історіях, узятих від матері та бабусі відображалося життя її сім’ї в бідному сільському 
окрузі. Багато історій, що розповідала їй мати, оповідають про голод, відображають часи 
її дитинства в 1920-х роках, коли не вистачало їжі. Сім’я матері була фермерською. Дід по 
материнській лінії працював на лісозаготівлях та вугільних копальнях і доповнював свій 
дохід продажем самогону. Дід по батьківській лінії походив з Вайс Каунті, штат Вірджинія. 
Він працював у вапняковому кар’єрі. Батько Беверлі пішов у торговий флот, коли йому було 
14 років, а згодом почав служити на військово-морському флоті. Він працював чинбарем та 
в хімічній компанії в Цинциннаті, де й помер у віці 49-ти років.

Роккасл Каунті є частиною Центрального регіону Аппалачі, як визначено Регіональною ко-
місією у справах Аппалачі, з населенням 15 417 осіб станом на 1995 рік. Від 1994 року середній 
дохід на душу населення становив 12 340 доларів США. У порівнянні із середніми по США 21 696 
доларами, округ мав високий рівень бідності. У 1995 році 30,7 відсотків населення округу біду-
вало [1]. Основними роботодавцями в цьому окрузі були два невеликі заводи, Міністерство охо-
рони здоров’я, лікарня і школи. Багато людей змушені були шукати роботу поза межами округу.

Навчаючись у Береа-коледжі, де Беверлі здобувала освіту у сфері фізичного виховання, 
вона відвідувала заняття з мистецтва розповіді історій професора Гаррі Робі, котрий запро-
понував їй виступати перед аудиторією. Вона стала першою студенткою Береа-коледжу, яку 
запросили виступити на одному із зібрань – культурному заході, організованому коледжем. 
Відтоді Беверлі виступала на кількох фестивалях із переповідання історій, зокрема на фес-
тивалі в Джонсборо, штат Теннессі, під егідою Національної асоціації професійних заходів; 
зробила аудіозапис циклу своїх розповідей про Джека і в 1990 році брала участь у конферен-
ції, присвяченій дослідженню Аппалачі в Береа, штат Кентуккі. Б. Картер-Секстон має дочку 
і сина. Вони із чоловіком усиновили ще одного хлопця.
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Репертуар Б. Картер-Секстон складається з майже 500 історій, які вона може розповіс-
ти по пам’яті. Половину з них становлять страшні історії, а решта є розповідями про Джека, 
особистими, сімейними, гумористичними і підбадьорювальними історіями. Б. Картер-Сек-
стон, як і багато корінного населення Аппалачі, претендує і на американо-європейську тра-
дицію, і на спадщину індіанців Черокі, оскільки її прабабуся по материнській, як і прабабуся 
по-батьківській лінії була Черокі. Тендітна жінка з високими вилицями, темним волоссям і 
темними очима, Б. Картер-Секстон демонструє свою належність до черокі. Вона хоча й роз-
повідає історії черокі своїй родині, проте не робить цього для широкої аудиторії, позаяк є 
чудові виконавці, корінні американці, які розказують такі оповіді [12].

Б. Картер-Секстон не може пригадати, від кого вона почула історію про «Ледачого Дже-
ка», але зазначає, що, можливо, їй розповіла мати. Вона чула, як літній чоловік в Береа-ко-
леджі на ім’я Фред Паркс розповідав історію, і згадала, що вона вже знає цю оповідь. Вона 
також попередила мене, що історію індіанців Крі, яка називається «Жінка-скелет» – з ана-
логічним мотивом про самопоїдання, розповідає Гейл Росс. Незважаючи на те що розповідь 
пана Росса містить деякі деталі, які дуже подібні на її історію, Б. Картер-Секстон зауважує, 
що вона не чула її до того, як дізналася про «Ледачого Джека», і що це ніяк не вплинуло на її 
власну манеру оповіді.

Я вперше почула, як вона розповідає свою улюблену історію «Ледачий Джек» у 1990 році на 
конференції з дослідження Аппалачі. Була заінтригована шокуючим портретом Джека-людоже-
ра і авторським зображенням дружини Джека як сильної людини. Я приїхала до Береа-коледжу 
в січні 1993 року, щоб зафільмувати її розповідь «Ледачий Джек». Вона розповідала цю історію 
фольклорному класу професора Лояла Джонса, який відвідує десять студентів.

Текст виступу-розповіді «Ледачий Джек»
Наведений текст виступу-розповіді «Ледачий Джек» передається не тільки словами роз-

повіді, але й динамічністю Б. Картер-Секстон, естетичністю використання нею голосу й 
тіла, а також взаємодією з аудиторією. Оскільки люди часто кодують свої соціальні повідом-
лення невербально, особливо коли вони чинять опір домінуванню, то такі тексти дуже не-
обхідні для аналізу жіночого дискурсу. Слова, надруковані жирним шрифтом, указують на 
те, що їх необхідно інтонаційно виділяти; дефіси між літерами передбачають сповільнену 
вимову звуків. Перехід на інший рядок супроводжується невеликими паузами між фразами. 
Коли фраза не вміщається в одному рядку, то підкреслення означає її продовження в іншо-
му. Паралінгвістичні модифікатори розміщено зліва та виділено курсивом. Жести й міміку 
позначено курсивом справа від тексту або в самому тексті. Дефіси в дужках указують, що 
невербальна поведінка, описана в попередньому рядку, повторюється.

Підкреслення акцентують метанаративні й метаперформативні коментарі виконавця і 
позначають рух оповідача в напрямку аудиторії. Щоразу, коли оповідач безпосередньо звер-
тається до аудиторії, щоб прокоментувати історію, рядок або рядки підкреслено. Ці підкрес-
лення показують, як оповідач традиціоналізує та реконтекстуалізує історію [5, p. 112–114]. 
Реакцію аудиторії наведено в дужках 2.

«Ледачий Джек» Беверлі Картер-Секстон
Історію, яку збираюсь вам розповісти, я розказувала на зібранні, тому ви вже могли її 

чути. Я знаю, що Бред чув її, бо я розповідала її йому в рамках програми «Верхня межа», 
коли брала участь у цьому заході. Це історія про Джека. Я завжди мала спершу одягнути 
свої маленькі рукавички (одягає чорні рукавички з відрізаними кінчиками пальців). Я ви-
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росла в Роккасл Каунті. Хто з вас із Роккасл Каунті? Добре. У Роккасл Каунті розповіда-
ють багато історій. Я росла на Браш-Крік, на гірському хребті, де й почула багато історій 
спершу від мами та дідуся, а потім, коли пішла до школи. Це була дійсно школа, яка зай-
мала лише дві кімнати. Спершу я розповідала про школу, яка займала одну кімнату, але 
насправді їх було дві та ще й з ґанком. І там я теж почула багато історій. Отже, історія, яку 
я хочу вам розповісти, є оповідь про Джека, і я розповім її на своєму діалекті. Я поступо-
во, дедалі більше заглиблююсь у діалект і часом забуваю про це, тому можуть виникнути 
проблеми з розумінням деяких слів, які я зможу пояснити вам згодом. Гадаю, проблем не 
виникне. Гаразд. [пауза]

Отже, було це давн- -им-давно.
Була собі жінка.
І вона мала маленьку дитину.
Вона казала: «Бо- -же, хай моя дитина буде мені подарунком».

5 Вона помили- -лась.
Вона отримала свого нікче- -му. [сміх]
Вона назвала його Джек.
А тепер із самого початку.
Вона знала, що Джек був ледачим немовлям.

10 Він навіть не хотів смоктати материнське молоко.
Вона змушена була тримати його біля грудей і бризкати молоком (уявно тримає дитину 
біля грудей і бризкає молоко йому в рот). [сміх]
Він справді був ледачим.
Мати завжди носила його на руках,
коли він навіть навчився вже й ходити.
Справи не покращились, навіть коли Джек став старшим.

15 Коли він став достатньо великий, він сів у крісло-качалку,
витягнув його на середину кімнати,
усівся в ньому
і почав гойдатись. (туди-сюди)
Він почувався дуже добре, коли робив це. Він подумав:

20 «Проведу залишок свого життя тут, у цьому кріслі».
Спробуйте й ви. [сміх]
Гойдався й гойдався.
Він спав у тому кріслі,
Він їв у тому кріслі.

25 Він сидів там і волав:
«Мамо, мамо, 
Принеси мені сендвіч з ковбасою, мамо.
Поклади мені гірчиці на нього, цибульки,
Дай мені кока-коли».

30 Боже, ну він був і ледачий.
Уявіть, що він насидів яму на своєму стільці, (окреслює коло на уявному сидінні стільця)
сидів на сидінні стільця й робив свою справу. [сміх]
Він не хотів навіть ходити на двір до вітру, він такий жалюгідний. [сміх]
Це, звичайно, дуже не подобалося його мамі. 
І вона намагалася зняти його із цього крісла. 
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35 Проте марно, він сидів, як скеля. 
Спав, їв, 
але пройшли роки. 
Джеку виповнилося вісімнадцять років. 

40 Це саме той вік, коли вас можуть позбутися, якщо цього захочуть.
Я одного вже позбулася. [сміх] 
Вона сказала: «Джеку, маю кілька пропозицій до тебе»
«– Перша: Ти можеш піти працювати прямо туди, на ту ферму. 
Я буду продовжувати годувати тебе. 
Ти працюєш за їжу, я буду тебе годувати. 

45 Пропозиція друга: – Ти можеш піти в інше місце, 
знайти роботу, приносити якийсь дохід, щоб купити їжу. 
Я буду тебе годувати. 
Третя: – Якщо не хочеш виконувати жодної, 

50 ти просто підеш геть, Джеку». [сміх] 
Джек подумав трохи і сказав:
«Ну, мамо, якщо я піду працювати на цю ферму, 
то я можу натерти мозолі на руках (показує долоні рук),

55 але в мене ніколи не було мозолів. 
Мамо, вони можуть лопнути. 
І туди може потрапити інфекція,
що може призвести до зараження крові, 
вона дійде до мого серця і вб’є мене, мамо. 

60 Ти ж не хочеш, щоб я помер, чи не так?
І мамо, 
якщо я піду в інше місце на роботу, 
чому я мушу працювати до сьомого поту?
Якщо я працюватиму до сьомого поту, я ослабну.

65 І можу захворіти на пневмонію, можу померти, мамо.
Ти ж не хочеш, щоб я помер, мамо?»
Вона вигнала його з дому стусанами.
Так Джек опинився на вулиці.

70 Він подумав: «Що я тепер буду робити?».
Він повинен був знайти їжу.
І він почав казати:
«Я знаю, що я буду робити.
Я знайду собі жінку, щоб піклувалася про мене.

75 Вона буде готувати мені,
ставитиметься до мене добре.
Ось що я зроблю.
Я знайду собі жінку».
І він почав пошуки.

80 Він відвідав усіх дівчат в окрузі Роккасл, що хотіли вийти заміж.
Проте вони чули про старого ледачого Джека.
І жодна з них його не захотіла.
Отже, він пішов до іншого округу – Медісон.
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Почав ходити до дівчат там.
85 Проте його репутація була відома й там.

Жодна із тих дівчат не захотіла одружуватися з ним.
Вони знали, що він був ледачий.
Він відправився на північ до округу Фейєт, що в Лексінгтоні.
Він подумав: «Тут дівчата не чули про мене».

90 Він помилявся. [сміх]
Вони чули про нього.
Якось він просто повертався з побачень геть засмучений,
почуваючись кепсько. 
Коли раптом
якась дівчина підбігла до нього й сказала:
(кричить) «Почекай, Джеку. Зачекай хвилину. (працює мімікою, піднявши обидві руки
над головою)
Я вийду за тебе».
Він просто зупинився.
І запитав: «Ти вийдеш?»

100 (голосно) Вона відповіла: «Так, я вийду за тебе, Джеку».
Проте було щось, що він не знав про неї.
Вона була така ж ледача, як і він.
Мама вигнала її з дому.
Вона подумала: «Я знайду собі чоловіка, щоб піклувався про мене».

105 Так вони зустрілись.
І одружились.
Оце так пара.
Жоден з них не буде працювати.
І що, ви думаєте, вони зробили?

110 Те, що більшість старих жалюгідних ледарів роблять.
Вони почали ходити по своїх родичах.
Вони відвідували їх
і залишалися в них,
і залишалися в них,

115 і залишалися в них,
аж поки ті в буквальному сенсі не виштовхували їх з будинку.
І вони йшли вже до когось іншого
 і залишалися в них,
і залишалися в них,

120 і залишалися в них,
аж поки, нарешті, 
вони не обійшли таким чином усіх своїх родичів.
Ніхто більше не хотів їх терпіти.
Родичі не хотіли їхніх візитів.

125 Вони знали, що ті просто приходять, щоб їсти і спати в них,
не маючи бажання працювати.
Отже, вони знову опинилися на вулиці.
І вони думали: «Що ми будемо робити?».
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У Джека був дядько,
130 який був, справді, м’якосердий,

і він запропонував:
«Джеку, тут є невелика ділянка землі.

135 Там будиночок. 
Якщо ви будете обробляти землю, це дасть вам можливість жити.
Достатньо, щоб прогодувати себе.
Бери її собі.
Просто переїжджай туди».

140 Отже, Джек і його жінка переїхали туди, бо в них не було куди йти.
Це була одна кімната, маленьке гарне місце.
У ній були деякі меблі.
І з одного боку стіни був великий кам’ян- -ий камін. (окреслює руками форми каміна)
Там були також два крісла-гойдалки.

145 І Джек та його жінка розсілися на кріслах-гойдалках перед цим каміном. (вона сідає на
стілець і починає гойдатися вперед і назад)
Вони почувалися дуже добре, коли робили так. (гойдається)
Вони почали гойдатись. (- - -)
А жінка йому й каже: «Джеку, (- - -)

150 ти би пішов на вулицю й нарубав нам дров. (- - -)
Невдовзі зима.
Може бути холодно».
Джек відповів:
«Так, дійсно, треба піти.

155 Але я маю відпочити,
(позіхаючи) oх, oх, треба перекусити перед виходом.
Ох, я принесу дрова пізніше, а ти б
краще вийшла на вулицю і принесла нам чогось поїсти.
Зима йде, і ми такі голодні».

160 Жінка відповіла:
(позіхаючи) «Ох, Джеку, знаєш, я зроблю це, але
спочатку дозволь мені трохи подрімати просто зараз, і
я принесу нам поїсти трохи пізніше. О-о-о-ох». (позіхає)
(сердито) І сидять далі.

165 Жоден з них не встав і нічого не робив,
сиділи-гойдались навпроти цього (окреслює в повітрі контури каміна) 
кам’яного каміна. [сміх]
Прийшла зима.

170 Найсуворіша і найтемніша її частина.
Був січень.
Дув звідусіль вітер,
на землю падав сніг Оооооооо!
Було холодно.

175 А Джек з дружиною так і сиділи.
«Ххх-Дзз-зз-зз-зз! Дзз-зз-зз-зз!» (тремтячи, притискає руки до грудей)
Джек сказав: «Мен-н-н-і хо-ло-дно Дзз-зз-зз-зз». (----)
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Дружина сказала:
«Мен-н-н-і хо-ло-дно також, Джеку. (----)

180 Іди й принеси нам дров, щоб розпалити вогонь і зігрітися».(----)
Джек відповів:
«Але я повинен спершу поїсти. (----)
Іди знайди нам їжу».(----)
(роздратовано) І сидять далі. [сміх]

185 Отже,
так та жінка там і сиділа, 
подивилася через вікно в один бік (показує рукою вправо) –
і там стояла смерть від голоду. [сміх]
Подивилася в інший бік (показує рукою вліво) –

190 і там стоїть смерть від холоду.
І вона зрозуміла, що може померти.
І вона подумала: «Боже, я ще занадто молода, щоб помирати»,

195 і вона схопилася з того крісла і сказала: (схоплюється)
«Джеку, я збираюсь знайти щось поїсти
і поки мене не буде, нарубай нам дров і розпали вогонь».
І стрімголов вибігла на двір.
Джек сидів. (мімікою зображає Джека, котрий сидить притискаючи руки до грудей і
тремтячи)

200 «Ух-х-х-х ( - -)
Я-Я в-в-впевнений і сподіваюсь, що вона скоро повернеться. (-)
Мені так холодно, і я такий голодний. Я просто не можу витримати цього». (- - -)
Просто змерз і тремтів. (-)
Але він не встав

205 і не пішов рубати дрова.
Він сидів, просто дивлячись через вікно, (показує рукою вправо)
і він побачив смерть від голоду, [сміх]
і побачив смерть від холоду. (показує рукою вліво)

210 І він зрозумів, що може померти,
і сказав: «Боже,
Я занадто порядний, щоб помирати». [сміх]
І він зіскочив з того крісла, (схоплюється)
розбив його на кілька частин (умовно розбиває стілець)

215 і кинув у той кам’яний камін. (умовно кидає деревину в камін)
Спалахнув вогонь
Він так зм-ерз і так хотів зігрітися, 
що підсунувся до вогню так бли-зько, як це було можливо.
Засунув руки в камін, намагаючись зігріти їх. (простягає руки вперед, ніби гріє руки на вогні) 
Вони так змерзли, що аж оніміли, (- - -)

220 і він намагався зігріти їх, підсовуючи прямо в полум’я. (трясе руками, ніби вони потрапили 
у вогонь)
Засунув руки прямо у вогонь. (- - -) 
– Ах, ах! О! О! Намагається витягнути їх. (- - -)
– Ох! Ох! Ох! (засовує пальці в рот, щоб охолодити їх) 
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225  –Умм! Умм! (починає облизувати пальці)
Він почав їсти м’ясо з кінчиків своїх пальців. 
Потім засунув усю руку в камін, (умовно простягає руки у вогонь)
смажить на вогні долоню, [аудиторія стогне] 
їсть з неї м’ясо. (показує, як він їсть руки) 

230 Сунув руку в рот і обкушує м’ясо. (показує, як він їсть передпліччя) [аудиторія стогне] 
Повертає її іншим боком у вогні. (крутить 
руку, ніби хоче, щоб м’ясо рівномірно просмажилося)
Він приготував сам себе, 
дотягнувся до кожного маленького шматочка, засмажив його і з’їв.
Усе, крім невеликої ділянки, просто тут (гладить потилицю) 

235 і тут (поплескує себе по куприку), усе, чого він не зміг дістати. 
І стояв там. (показує обглодані Джекові руки й висячу голову) 
Просто купа старих кісток і зв’язок. (- - -)
Немає більше м’язів, (- - -) 
немає більше м’яса. (----) 

240 Просто все, як жмут гумових мотузок, (- - -) 
що тримали його вкупі. (- - -) 
Він був усе ще голо-дним і подумав:
«Мені треба ще щось поїсти».
Так він почав рухатись до дверей. (іде хитаючись) 

245 І ви знаєте, ви вже не зможете йти нормально. (- - -)
Якщо у вас немає ні м’язів, ні м’яса. [сміх] (- - -)
Він рухався до дверей. (- - -) 
Коли Джек проходив через двері, 
повернулася жінка. 

250 рррр ----- (показує, як відкриваються й грюкають двері),
Просто розмазало його по стіні. 
Він був справжнім скелетом – шкіра й кістки. 
І тут увійшла вона.
(кричить) Вона сказала: «Джеку, я принесла нам поїсти!» (умовно несе великий кошик)

255 Маю повну корзину їжі.
Іди сюди. Я бачу ти розпалив вогонь, Джеку». (ставить кошик додолу)
Раптом заскрипіли зачинені двері.
Рррррррр
Вона повернулася

260 і побачила його, він стояв там.
І сказала: «Аххх» (кричить, біжить назад, махаючи руками з переляку)
«Джеку! Що сталося з тобою?»
Він підбіг до неї, (показує біг)
припав до тієї корзини й почав жадібно їсти. (показує, як Джек на колінах запихає їжу в рот)

265 А вона просто відійшла вбік і дивилася на нього. (відступає назад, підіймаючи руки 
вгору з переляку)
Він встав
і дивився на неї.
Підійшов до неї (підходить до жінки в залі)
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і сказав: «Дай, дай, дай свою руку. Дай руку. (дотягується й бере руку жінки) 
270 Проте вона не була дурепою

Вона знала, що він збирався зробити.
– Не роби цього. (хитає пальцем)
Заберіть свою руку назад. (віддає жінці руку назад)
Він збирався її з’їсти, ось що він хотів зробити.

275 І вона знала про це.
І смикнула свою руку назад.
Вона сказала: «Ти не з’їси моєї руки, Джеку!» [сміх]
І почала втікати від нього.
Вони бігали по колу, по кімнаті. (малює пальцем в просторі коло) 

280 І він біг за нею, ось так. [сміх] (імітує кволий біг)
Звичайно,
він не міг спіймати її,
тому що в неї були м’язи, і вона могла 
просто стояти перед ним. 

285 Вони бігали прямо і по колу.
Він був наполегливий і не здавався. 
Так, нарешті, вона відчинила двері й кинулася бігти через 
поле.
І він біг за нею. 
Вона бігла через гори, 

290 і він біг за нею. 
Униз у долину й до наступної гори – 
і він біг за нею.
Вони бігли 
і бігли,
і бігли. 

295 Днями і ночами, днями і ночами.
Він переслідував її всю дорогу аж до краю світу.
(Інтенсивно) Там люди. [сміх] 
Вона підбігла до прірви 

300 і подивилася вниз. 
Там була річка.
А перед річкою
були скелі внизу.
Вона не могла бачити, що було на іншому боці. 

305 Вона подивилася назад. (озирнулася) 
До неї добігав старий Джек. (зображує кволий біг Джека) 
І вона подумала:
«Я мушу бігти, 
я можу зробити це –

310 перестрибнути річку 
й опинитися на іншому боці. 
Звичайно, ніхто не знає, що там». 
Але вона зна--ла, якщо вона просто стоятиме, 
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315 ста--рий ледачий Джек спіймає її. 
Вона відійшла назад (відступає до стіни позаду неї)
І розбіглась.
Люди,
вона натренувала м’язи.

320 Після того бігу на таку відстань,
справді, та жінка мала м’язи. [сміх]
І вона повернулася (повертається до стіни в кімнаті)
і побігла. (імітує активний рух)
Вона побігла і летіла над скел--ями. (показує правою рукою траєкторію польоту)

325 Упала в річку,
змусила всі м’язи працювати, випливла з тієї річки на берег. (махає руками, імітуючи плавання)
Джек подумав: «Якщо ця стара жінка може зробити це, то і я можу зробити це також».
І він відійшов назад (відходить до стіни, щоб розбігтися)
і почав бігти.

330 Але тепер у нього не було м’язів.
Від нього залишилися тільки кістки та зв’язки.
Проте він побіг. (імітує біг)
Він біг і стрибнув, (показує траєкторію польоту Джека, що є значно коротшою, ніж у 
його дружини)
і його старі кістки

335 потрапили на ті скелі,
і вони розсипались по всій тій скелі.
Ця жінка ніколи не озиралася назад,
щоб подивитися, що трапилося із Джеком.
Вона випливла з тієї річки.

340 Люди, вона пішла на роботу, почала працювати.
І їй після цього вже не був потрібний старець.
Вона жила своїм життям.
А Джек –
Ви можете стати там на краю світу.

345 і прислухатись,
і ви можете почути
клацання і брязкіт,
клацання і брязкіт.
Деякі люди кажуть,
що то річка б’ється об скелі.
Інші кажуть:
«Умм, умм», (трясе головою)
там унизу старий Джек

355 намагається зібрати себе докупи.
Я б на вашому місці
ніколи не ходила б туди,
бо старий Джек, певно, дуже голодний.
І це правда.

360 Ось і кінець цієї історії.
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Традиція відтворення образу Ледачого Джека
Ті, хто знайомі з образом Джека як симпатичним героєм-пройдисвітом, що з’являється у 

творі Річарда Чейза «Розповіді про Джека» [25], можуть бути здивовані цим ледачим, людо-
жерським антигероєм. Однак, як стверджує Карл Ліндау, є багато Джеків у народній традиції, 
і один з увічнених у роботі Р. Чейза є більшою мірою витвором самого Чейза, ніж точним 
записом живої традиції [25, p. XXII–XXXII]. Джек у варіанті Б. Картер-Секстон наділений кіль-
кома рисами типового пройдисвіта. Він брихун, спритник і діє за ситуацією. Як і багато інших 
пройдисвітів, він ледачий і має неконтрольований апетит, «вічно голодний і в пошуках їжі» 
[18, p. 42]. Згідно з Вільямом Дж. Хайнсом, пройдисвіти часто перетинають лінію між життям 
і смертю – образи «скелетів, що оживають і переслідують» є загальними [18, p. 40]. Пройдис-
віти часто отримують відплату руками інших спритників, і в цій оповіді Джек отримує свою 
пару в образі ледачої жінки, котра хоче, щоб усю роботу виконував чоловік. 

Виступ «Ледачий Джек» поєднує в собі два основні мотиви: ледачий герой і самопоїдання. 
Розповідь має деякі елементи жанру народних казок про Ледацюгу, такі, як незвично ледачий 
головний герой чоловічої статі [7, p. 270]. Однак, на відміну від казок про Ледацюгу, чоловічий 
герой Б. Картер-Секстон не може знайти багатої жінки, щоб підтримати себе або збільшити 
свій статок. Замість цього він несвідомо одружується з жінкою, яка є такою ж ледачою, як і він.

Звичайно, найяскравішим мотивом у цій розповіді є самопоїдання. Мотив самопоїдан-
ня, чи «людина їсть власну плоть» трапляється тільки одного разу у версії (G 51,) записаній 
Стітом Томпсоном у його «Індексі мотивів народної літератури» індіанців Північної Амери-
ки [26]. Казка Сенеки, записана Єремією Кертін, у деяких деталях є дивовижно подібна до 
версії Секстон. У «Жінці, яка стала монстром через собаку свого чоловіка» героїня жорстоко 
поводилась із собакою свого чоловіка, і в помсту собака закляла її, і та почала пожирати 
сама себе, свою дочку, а потім спробувала з’їсти свого чоловіка:

«Так сталося, що вона сильно порізала пальця і не змогла зупинити кровотечу. У спробі 
зробити це вона навіть засунула палець в рот і почала смоктати його. Вона виявила, що їй 
подобається смак власної крові, а потім зрозуміла, що м’ясо, яке вона готувала раніше, не 
має такого приємного смаку. Так вона висмоктала всю кров з пальця, потім порізала інший 
палець і смоктала так, що забула все про приготування їжі. Потім вона порізала одну руку і 
смоктала її, потім другу, спочатку одну ногу, а потім і другу. Нарешті, коли вона висмоктала 
всю кров зі свого тіла, вона порізала свою плоть, шматок за шматком, і з’їла її. Собака сиді-
ла й спостерігала за нею, і її маленька дівчинка теж дивилася на це. Після того як вона з’їла 
свою плоть, вона схопила свою дочку і, хоча дитина плакала і просила пощади, аномальна 
мати, не звертаючи уваги на її благання, убила й з’їла її» [14, p. 231–232].

Маленька собака застерігає свого господаря, що його дружина стала людожером, і вони 
тікають до села, щоб попередити інших. Так само, як і дружина в «Ледачому Джеку» тікає, 
стрибаючи в річку і пливучи, чоловік тікає, зробивши невеликий пліт і відпливаючи чим-
далі. Дружина-людожер у казці Сенеки намагається стрибнути на пліт, але промахується й 
тоне [14, p. 231–232]. 

В оповіді крі, що називається «Жінка-скелет», також присутня тема самопоїдання й кані-
балізму жінки, яка намагається зжерти свого чоловіка. В історії, розказаній техаським опові-
дачем Гейлом Россом (який дізнався цю історію від оповідача з крі Рона Еванса), сімейна пара 
переживає сувору зиму і має обмаль їжі. Поки чоловік полює на оленя, жінка, не послухавши 
його заборони не розводити вогню, тримає свої руки занадто близько до нього, і вони заго-
ряються. Вона кладе пальці до рота, щоб остудити їх. Їй подобається той смак, і вона починає 
їсти власне тіло. На відміну від Джека, вона не продовжує обсмажувати своє тіло, спершу вона 
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їсть себе сирою, поки не перетворюється на гримлячий старий скелет, потім ховається в кут-
ку, чекаючи чоловіка. Коли той повертається, вона прямує просто до нього, її кістки жахливо 
гримлять. Вона женеться за ним на край глибокого каньйону, з річкою внизу. Але замість 
того, щоб стрибнути туди  й відпливти чимдалі або ж знайти човен і гребти геть, чоловік зу-
стрічає маленьку літню чаклунку, яка живе в будинку на краю каньйону, і просить її про допо-
могу. Та відповіла, що він має спочатку назбирати трохи ягід для неї та нарубати дров. 

Після того як старий виконує завдання, вона йде до краю прірви і розтягує своє тіло у 
вигляді містка для того, щоб він перейшов безодню. Відтак вона повертається до нормаль-
ного вигляду. Коли Жінка-скелет приходить до чаклунки і просить переправити її на інший 
бік, стара жінка і її просить назбирати трохи ягід і нарубати дров. Жінка-скелет відмовля-
ється і погрожує з’їсти стару. Тоді чаклунка розтягує своє тіло у вигляді містка для Жінки-
скелета, але коли та досягає середини моста, старенька починає розгойдуватися і трястися, 
скидаючи Жінку-скелета зі своєї спини на скелі.

Старий живе з маленькою старенькою чаклункою на краю каньйону. І нині кажуть, 
якщо підійти до краю скелі, можна почути звук кісток старої жінки, що намагається скласти 
себе і знайти спосіб повернутися до вершини скелі. «І спаси Вас Боже, якщо вона коли-не-
будь його знайде» [23]. Як і у версії Б. Картер-Секстон, Г. Росс використовує звукові ефекти, 
щоб передати задоволення від поїдання пальців («Ам, ам, ам!»), і імітує брязкання кісток 
(«Kі!, Kі!, Kі!»). В обох версіях з індіанських культур дружини є злими й людожерками. Їх зоб-
ражено жадібними і, як в оповіді індіанців Крі, не слухають чоловіка. У «Ледачому Джеку» 
Б. Картер-Секстон, навпаки, стать людожера змінюється, і чоловік стає скелетом-каніба-
лом. Розповідь пані Секстон перетворює спочатку слабкого й лінивого жіночого персонажа 
на сильного, виваженого годувальника, який стає здатним знайти власний шлях у світі. 

Джілл Долан стверджує, що більшість виступів і представлень спрямовано на чоловічу 
аудиторію і, «як правило, змальовують жінок виконавців і глядачів жінок, як пасивних, не-
видимих, мовчазних суб’єктів». Під час перегляду таких вистав у феміністки-глядача заро-
джується «підозра, що вона стала співучасником об’єктивації або знищення свого гендеру» 
[15, p. 2]. Однак, як творчий оповідач з родини сильних жінок, які зображують сильних 
жінок у своїх історіях, Б. Картер-Секстон досить чітко формулює власний вибір відповідних 
чоловічих образів у центрі оповідання у формі, яка відображає жіночу точку зору. Її не задо-
вольняє історія з акцентом на Джека: 

«Я змінила її, я зробила це тепер. Тому що так розказана ця історія... він женеться за 
нею, а потім вона стрибає. І я не пам’ятаю, як я чула її, чи вона загинула, чи що сталося, але 
в основному це все... їй не надається більше уваги, він, як і раніше, у центрі уваги... Я хо-
тіла би почути більше. Я маю на увазі... що відбувається з нею. Це природно... вона має ці 
м’язи – звичайно, вона працює і випливе, і вона не потребує цього більше. Ідеться про те, 
що вона починає, вона прагне чоловіка. Вона думає, що вона повинна мати чоловіка, щоб 
піклувався про неї. А в мене “Ні, вона цього не робить”. Хай вона буде сильною людиною і 
вийде з цього, і вона так і робить ... Так вона йде, і вона творить власне життя, і я зробила 
це. Я хочу сказати, що я додала це» [11].

Б. Картер-Секстон підкреслює, що вона використовує історії із життя, але її коментарі 
несвідомі. Вона каже, що її розповіді відображають її життя і що вона робить жінок в усіх 
своїх розповідях про Джека сильними:

«І моє життя проявляється в цих історіях у деякому сенсі, і тому це підсвідомо... І ось чому 
жінки в цих оповідях, я думаю, відіграють помітнішу роль ніж ту, яка їм відведена традиційно. 
Я розповідаю різні варіанти оповідей про Джека, проте жінки в них – це сильні жінки» [11].
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Імпліцитні стратегії кодування в «Ледачому Джеку»
Багато феміністських розповідей у жіночих культурах є прихованими, часто тому, що 

патріархальна соціальна структура фактично не дозволяє відкритої критики. Згідно з по-
глядами Джоан Р. Раднер і Сьюзен С. Лансер, викладеними в «Стратегії кодування в жіно-
чих культурах», приховане кодування опору чи підривних повідомлень відбувається, «коли 
є ситуація гноблення, панування або ризику для конкретної людини або певної групи» [22, 
p. 9]. Д. Раднер і С. Лансер стверджують, що «це статеве домінування, яке змушує жінок 
виражати себе і спілкуватися з іншими жінками закодованим способом». Під кодом вони 
мають на увазі «набір сигналів-слів, форм, поведінки, певні позначки, що захищають твор-
ця від наслідків відкритого висловлення повідомлення» [22, p. 3]. Три із шести методів ко-
дування, які розглядають Д. Раднер і С. Лансер, займають чільне місце в «Ледачому Джеку»: 
привласнення, зіставлення і невправність [22, p. 10–23] 3.

Дослідження гендерних ролей і життя жінок Аппалачі проводилося мало. У своєму огля-
ді про роль жінок в історіографії Аппалачі Барбара Еллен Сміт уважає, що «за винятком 
кількох конкретних осіб, жіночий досвід і сприйняття були другорядними в більшості робіт 
з історії Аппалачі» [24, p. 5]. Наукові дослідження культури сільських мешканців регіону 
Аппалачі описують стосунки чоловіків і жінок як патріархальні, де жінки отримують більше 
влади у своїх сім’ях у літньому віці [6, p. 79–110; 8, p. 124–41; 19, p. 530, 331–32]. За Патрісі-
єю Бівер, «дружина рідко перериває чи перечить чоловікові на людях і підкоряється його по-
зиції, як авторитету і представнику протилежної статі» [6, p. 97]. У ситуаціях, у яких жінки 
змушені публічно підкорятися владі чоловіків, жінки використовують приховані стратегії 
кодування. 

Б. Картер-Секстон зазначає, що вона дещо додала до своєї оповіді, чого в ній не було, 
коли вона вперше її почула. Ці зміни включають взаємопов’язане використання трьох ме-
тодів кодування: привласнення, зіставлення і невправності. Привласнення є стратегією ко-
дування, яка включає в себе «адаптацію до феміністських цілей форм або матеріалів, які 
зазвичай пов’язані із чоловічою культурою або з патріархальними образами жінок» [22, 
p. 10]. Протиставлення – це «іронічне впорядкування текстів, артефактів, або дії» і в пись-
мовій літературі може бути здійснене через «назви, епіграфи, розміщення строф, голосів 
або пунктів» [22, p. 13–14]. Феміністські стратегії кодування, «некомпетентність в умовно 
жіночих справах», таких, як приготування їжі чи прибирання, є способом висловлення опо-
ру патріархальним очікуванням [22, p. 20]. Ця стратегія невправності «насправді може бути 
привласненням чоловічої позиції», оскільки чоловіки часто хизуються своєю невправністю 
в «жіночих» видах діяльності [22, p. 22]. Таке накладання на стратегію привласнення «по-
казує, якою складною може бути інтерпретація закодованої дії, у зв’язку з тим, що стратегії 
зливаються одна з одною» [22, p. 23].

Мати Джека – перша жінка, яка постає перед нами в «Ледачому Джеку». Оскільки про 
батька не згадується, ми можемо припустити, що вона виховує Джека одна. Хоча, на перший 
погляд, вона може здатися багатостраждальною матір’ю ледачого хлопчиська, виконавець 
уміло зображує її сильною жінкою, наділяючи чоловічими рисами. Знаючи «від самого почат-
ку», що Джек лінивий (він не хоче смоктати молоко), мати впорскує молоко йому прямо в рот 
(рядок 10–11). Для зображення цієї сцени Б. Картер-Секстон використовує своє тіло, щоб під-
креслити домінуючу роль матері. Коментуючи, що матері «дуже не подобалося», коли Джек 
був занадто ледачим, щоб користуватися туалетом, оповідачка зазначає: «І вона намагалася 
зняти його з крісла» роками, але безрезультатно (рядок 32–37). Після того як мати виконала 
покладені на неї обов’язки по догляду за Джеком до досягнення ним 18-ти років, на осно-
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ві соціальних вимог до всіх повнолітніх мешканців в сільських громадах Аппалачі вона про-
понує Джеку досягти добробуту працею і суспільною користю [6, p. 157, 161]. Її ультиматум 
зрозумілий: «Якщо не будеш робити жодного із цього, ти просто підеш геть, Джеку» (рядки 
49–50). Джек розраховує на поблажливість, розповідаючи про те, як робота може вбити його, 
однак Б. Картер-Секстон відкидає його прохання одним чітким рядком: «Вона вигнала його 
з дому стусанами» (рядок 67). Два сильні фізичні образи, які використовуються авторкою в 
зображенні, як бризкає молоко (паралель із чоловічою еякуляцією), та у вигнанні Джека сту-
санами, поряд з її ультиматумом, є виразними прикладами присвоєння чоловічої поведінки.

Другий жіночий образ, зображений Б. Картер-Секстон, – це дружина Джека. Усвідомлен-
ня різниці приходить тоді, коли вона вперше з’являється в гонитві за Джеком і кричить: «Я ви-
йду за тебе» (рядок 97). Тим самим привласнюється роль чоловіка в пропозиції одружитися. 
Вона також є першою з ледачої пари, що починає вказувати на необхідність почати працюва-
ти, кажучи чоловікові, щоб той нарубав дров до початку зими (рядок 150), а потім, як настала 
зима, знову наказує Джекові: «Іди знайди дров та розведи вогонь, щоб ми зігрілися» (рядок 
180). У «Лінивому Джеку» одружитися вирішує дружина Джека (вона обирає його), вона так 
само лінива, як і він. Коли він не в змозі принести дров, вона не робить нічого й сама. Вона 
відмовляється куховарити. Вона, очевидно, демонструє невправність, як дружина, відмовля-
ючись від будь-яких обов’язків. Тільки тоді, коли вона бачить смерть від голоду й холоду, див-
лячись на неї через вікно, починає активно діяти. Жінка встановлює контроль над ситуацією, 
наказуючи чоловікові принести дров, тоді як сама займається їжею (рядки 196–197). 

Приховані стратегії кодування шляхом зіставлення підкреслюють зростаючу силу дру-
жини. Зіставлення її твердження, що вона «занадто молода, щоб померти» (рядок 194), з 
думкою Джека відображає його марнославство і схожість із жінкою (викликає великий сміх 
аудиторії), що він «занадто чесний, щоб померти» (рядок 212). Коли на дружину нападає 
людожер-чоловік, вона краще бігає й стрибає, демонструючи м’язи і силу під час втечі від 
нього. Знову ж таки, тіло оповідачки стає місцем для кодування опору, тому що вона по-
рівнює сильне тіло дружини зі слабким, скелетним тілом Джека. Аудиторія сміється, коли 
оповідач ка звертає увагу на м’язи дружини в метанаративному зауваженні: «Справді, та 
жінка мала м’язи. [сміх]» (рядок 321).

Б. Картер-Секстон наділяє дружину Джека сміливістю зіткнутися з невідомим – стриб-
нути з краю скелі, а не вмерти від рук власного чоловіка (рядки 307–315). Наводячи останні 
слова дружини, Б. Картер-Секстон зауважує, що «вона ніколи не озиралася назад, щоб по-
бачити, що сталося із Джеком. Вона випливла з тієї річки. Вона пішла на роботу, почала 
працювати. І їй після цього вже не потрібен був старець. Вона жила своїм життям» (рядки 
337–342).

Надання жінкам великої сили було таким виразним у «Ледачому Джеку», що я запитала 
Беверлі, чи впливав на неї фемінізм. Ось її відповідь:

«Я не думаю, що це щось стороннє. Це просто спосіб життя, у якому я виросла, і жінки 
були традиційно дуже сильні в моїй родині. Мій батько помер, коли мені було дев’ять років, 
так що моя мати була одна... вона ніколи більше не виходила заміж. Бабуся була дуже силь-
на... вона завжди була вдома в центрі уваги. Це було просто, жінки завжди були сильними 
постатями в моєму житті, у реальному житті. Я не думаю, що фемінізм впливав. Це просто 
був спосіб життя жінки в моїй родині» [11].

До того ж, надаючи сили Джековій дружині, Б. Картер-Секстон зміщує акцент у розпо-
віді «Ледачий Джек» від голоду до апатії. Коли її мати часто розповідала про голод і каніба-
лізм, про поїдання немовлят або дітей, вона відтворювала своє реальне життя, у якому мав 
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місце голод. Однак у житті Беверлі саме апатія, а не голод мала визначальний вплив на неї. 
Джек «їв сам себе, але так нічого і не робив» [11]. Вона використовує тему самопоїдання як 
графічну метафору для злиднів, що провокують канібалізм. Коли я запитала її, чи був «Ліни-
вий Джек» критикою ліні, вона відповіла: 

«Мені дуже подобається, що через те, що ми шкодуємо людей, ви знаєте, вони не пра-
цюють, вони залишаються там, де вони є. І я не кажу про людей, які виживають за рахунок 
соціальної допомоги, я жила в бідності, змушена була отримувати талони на харчування... 
та медичну картку. Однак ми продовжували працювати... Це було, ніби ми не збираємося 
залишатися в цьому місці. ... І це важка робота. Це як велика дірка, ви знаєте, чим більше ви 
намагаєтеся вибратись, тим більше ви застрягаєте в боротьбі. І є деякі люди, які... навіть не 
намагаються вибратися назовні. Вони задоволені цим, і вони сидять там, і кажуть: “Нагодуй 
мене, нагодуй мене”, ... як робив старий Ледачий Джек... І коли я розказую цю історію, то 
бачу перед собою людей, які не намагаються вирватися вперед. Але жінка в цій історії, ... 
коли вона стикається зі смертю, зі своїм майбутнім, дійсно, те, що вона робить... вона ди-
виться в майбутнє і бачить ці альтернативи. Чи я дійсно буду сидіти тут? І вона каже: “Ні, 
я не буду”. І просто, встаючи, вона прийняла рішення, що буде щось робити ... І я думаю, 
що є так багато людей, які навіть ніколи не піднімуться, вони сидітимуть там. У них немає 
майбутнього. Саме так я бачу цю історію» [9].

В іншому інтерв’ю Б. Картер-Секстон сказала, що ця історія просто нагадала їй, як жін-
ки з усіх сил намагалися вийти зі складної ситуації. Вона нагадує їй про бідність, яку вона 
бачила в Роккасл Каунті: «... Так багато злиденних чоловіків. Жінки одружувались із цими 
злиденними чоловіками і ставали такими ж самими. Але вона вибралась і змінила ситуа-
цію. Я можу пов’язати це з моєю теперішньою ситуацією» [10].

В інших історіях Б. Картер-Секстон також є мужні жіночі персонажі, яких вона вивела із 
традиційних розповідей про жінок у своїй родині: «Жінки в історіях завжди були сильними 
в деякому сенсі. Я намагаюся думати так ще в одній історії, яку я розповідаю, історії про те, 
як Джек знайде дружину». Б. Картер-Секстон стисло визначає сюжет, як пошуки дружини 
Джеком. Це її версія записаної Річардом Чейзом народної казки “Нагальна потреба”, у якій 
чоловік одружується з жінкою, яка, здається, неправильно розуміє всі його вказівки і робить 
усе навпаки. Коли він говорить їй, що хотів би поїсти змащеної капусти, вона бере сало, 
виходить на поле і змащує всі качани капусти, від чого вони засихають. Раднер і Лансер 
стверджують, що така невправність у традиційно «жіночих» справах «є практичним свід-
ченням маскулінності, те, чим чоловіки зазвичай вихваляються, а жінка, яка демонструє 
таку невправність, може насправді намагатися привласнювати чоловічі позиції» [22, p. 22].

Незважаючи на низку комічних невдач, цій незграбній жінці вдається прогнати гра-
біжників та отримати всі їхні коштовності. Вона повідомляє своєму чоловікові, що повер-
тається до будинку, і запитує, чи він теж іде, плавно рухається, похитуючи стегнами. При-
ваблений нею, він іде слідом. Ця історія закінчується тим, що ця жінка та її чоловік прожили 
все своє життя разом і мали повну хату дітей. Однак Б. Картер-Секстон додає, що вона вже 
ніколи не повинна була робити хатніх справ: «Тепер жінці не потрібно було годувати свиней 
чи працювати на полі, тому що в неї були ті коштовності, і вона була багата. І вона найняла 
слуг, щоб ті піклувалися про неї. І це правда, ось і кінець цієї історії» [9]. З іншого боку ця 
історія може читатися як розповідь про невправну жінку, і саме ця невправність є засобом її 
звільнення від тяжкої жіночої роботи. 

Проблемним в імпліцитній стратегії кодування є те, що не всі завжди розуміють, про 
що йдеться в повідомленні. Б. Картер-Секстон пригадує, що одного разу, коли вона розпо-
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віла цю історію, то хтось в аудиторії прокоментував, що вона «змушує жінок виглядати дій-
сно неосвіченими». Однак пані Секстон відповіла, що не погоджується із цим твердженням: 
«Але ця жінка виходить уперед. Ідеться про те, що вона сильна жінка. Вона позбувається 
грабіжників, вона рятує життя Джеку, і вона отримує всі ці гроші. Отже, я думаю, що вона 
молодець – вона мені подобається». Коли її бабуся розказувала такі історії, зазначає Б. Кар-
тер-Секстон, «вона показувала, що жінки були дуже розумні. Просто з її зовнішності та жес-
тів ви дізнаєтесь, що ці жінки не потребують жалості» [11].

Стратегії реконтекстуалізації 
Відмінною рисою усного виступу є його ситуативне використання в соціальних умовах 

[3, p. 38; 5, p. 111; 4, p. 69]. Хоча історії можуть бути записані в різних середовищах, щоразу 
оповідач виступає перед живою аудиторією, він/вона мають пов’язати історію безпосеред-
ньо з конкретною соціальною ситуацією. Цей процес, відомий як «“контекстуалізація” або 
“реконтекстуалізація”, є трансформаційним, і змінює “принаймні деякі аспекти” форми, 
функції або змісту історії» [5, p. 114]. 

Коли Б. Картер-Секстон починає оповідати історію «Лінивий Джек», вона спершу ви-
користовує метанаративну формулу, яка надсилає аудиторії інтерпретативні сигнали про 
суть самої історії. Перший рядок: «Отже, це було дав--ним-давно» – є типовим для жанру 
народної казки, для художніх історій, дії яких відбуваються в історично невизначеному ми-
нулому. Заключну формулу: «І це правда, ось і кінець цієї історії» – часто використовують 
Джекі Торренс, Б. Картер-Секстон та інші оповідачі (навіть якщо історія є твором художньої 
літератури) для того, щоб підкреслити, що історія несе в собі часточку правди. Обидві фор-
мули на початку і в кінці розповіді разом з ритмом та повторами допомагають текстуалі-
зувати історію [5, p. 113]. Інакше кажучи, вони допомагають виокремити історію з одного 
контексту, у якому вона розповідалася, запам’ятовувалася і передавалася, і перенести в ін-
ший. Оскільки це улюблена історія, яку Б. Картер-Секстон часто розповідає, вона мала без-
ліч можливостей, щоб реконтекстуалізувати «Ледачого Джека» для нової аудиторії. Завдяки 
вмілому безпосередньому коментуванню для слухачів історії, її минулих розповідей цієї іс-
торії, розповідей про авторку, героїв і, власне, про аудиторію, Б. Картер-Секстон вдається 
помістити історію в актуальний контекст і подати власну інтерпретацію казки.

Спочатку Б. Картер-Секстон розповідає історію оповіді, тобто те, що Барбара Бебкок 
називає «метанарацією» або «метакомунікацією», яка встановлює «інтерпретаційний кон-
текст», або «рамку», яка обмежує розуміння і оцінку контексту цієї історії [2, p. 66]. Р. Бауман 
визначає метанарацію як сукупність «засобів, які є покажчиками чи коментарями розповіді 
(такі, як повідом лення, загальний вигляд, функція, дискурс) компонентів або розвитку подій 
під час процесу оповідання (включаючи учасників, організацію та дію)» [3, p. 98]. Повідомля-
ючи аудиторії про те, що вона розповідала цю історію в Конво, на зібраннях в Береа-коледжі, 
Б. Картер-Секстон ніби отримує повноваження на розповідь і припускає, що саму історію тре-
ба розказати в такій важливій, ритуальній обстановці. Показуючи своє знайомство з аудито-
рією, вона називає одного з присутніх по імені (Бред). Той уже чув, як вона розповідала цю іс-
торію в іншому контексті, у рамках програми «Верхня межа». Двічі наголошуючи на тому, що 
вона розповідає «історію про Джека», вона тим самим визначає її жанр – це казка про Джека. 
Дійсно, посилання на те, що Беверлі почула багато своїх історій від матері й діда, зростаючи 
в селі і ходячи до школи, яка займала лише дві кімнати, і занурення «дедалі глибше й глибше» 
в діалект, на якому вона говорить, спрацьовує як «традиціоналізація», «встановлення зв’язків 
сучасності з величним минулим, які формуються під час вистави» [5, p. 112].

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



391

Народна епіка та питання виконавства

Одним з важливих способів, яким Б. Картер-Секстон реконтекстуалізує історію, є засто-
сування авторських звернень до аудиторії, які забезпечують сприйняття культурних норм, 
за якими оцінюються персонажі історії. Коли мати Джека риторично вигукує: «Бо- -же, хай 
моя дитина буде мені подарунком», – Картер-Секстон вставляє універсальне судження: 
«Вона помили- -лась. Вона отримала свого нікче- -му» (рядки 4–6). Аудиторія показує своє 
схвалення її гумористичних вставок сміхом. Вона використовує цю саму формулу знову в 
рядках 89–91, суперечачи думці Джека про те, що дівчата у Файет Каунті «не чули про ньо-
го». Вона знову викликає сміх аудиторії, коли вставляє фразу: «Він помилявся. Вони чули 
про нього». Беверлі продовжує свої авторські судження, двічі повторюючи: «Він справді був 
ледачим» (рядок 12) і «Бо- -же, ну він був і ледачий» (рядок 30), після кожного із цих ряд-
ків вставляючи обривчасті метанаративні вислови («Ви знаєте») у приклади його ліні, щоб 
викликати діалогічну взаємодію з аудиторією. Двічі Б. Картер-Секстон вставляє свою дум-
ку, що Джек і його ледача дружина – «жалюгідні» (рядок 32), і обоє вони «жалюгідні» (ря-
док 110). У тоні її голосу зростає роздратування, коли вони, як і раніше, нічого не роблять, 
зіткнувшись з новою небезпекою, і вона повторює двічі: «І сидять далі» (рядки 164, 184).

Лише раз Б. Картер-Секстон наводить коментар про себе, однак він встановлює її авторитет 
як матері, яка вже виростила дитину і вивела у світ. Одразу ж після рядка 38 («Джеку випов-
нилося вісімнадцять років») вона каже: «Це саме той вік, коли вас можуть позбутися, якщо цьо-
го захочуть. Я одного вже позбулася». [сміх] Оскільки вона сама «позбулася» дорослої дитини, 
вона може використовувати власні дії, щоб надавати підтримку діям матері Джека.

Без сумніву, найдраматичнішим і найпереконливішим методом реконтекстуалізації Б. Кар-
тер-Секстон є її дія, спрямована на те, щоб показати спробу атаки людожера Джека на комусь 
із глядачів. Підбір нею слів і дій є символічний. У рядках 266–269 вона замінює дружину Джека 
найближчою до неї глядачкою з аудиторії і підходить до неї в образі Джека, промовляючи: «Дай, 
дай, дай свою руку». Вона тягнеться до складеної руки жінки, і жінка дає її. Витримуючи паузу, 
Б. Картер-Секстон каже, що глядачці не варто було давати свою руку і наголошує, що дружина 
Джека «не була дурепою. Вона знала, що він збирався зробити». Вона попереджає глядачку, по-
грожуючи пальцем: «Не роби цього. Забери свою руку назад» (рядки 270–273).

Розвінчення ілюзії, нібито Джек безпосередньо взаємодіяє з глядачами, відзначається 
драматичним характером. Цей метод реконтекстуалізації додає переконливості тезі Б. Кар-
тер-Секстон, що такі жалюгідні люди, як Джек, споживають і знищують інших. Рядок: «Дай 
мені свою руку» – означає пропозицію руки й серця, ніби: «Дайте мені вашу руку для шлю-
бу». Але Б. Картер-Секстон попереджає, що дати йому руку нерозумно, тому що «він збира-
ється зжерти її», або, образно кажучи, спожити життя того, хто дає йому руку. Якщо Джеку 
так легко маніпулювати жінкою в аудиторії, котра дає йому свою руку, то жінки мають бути 
попередженими, щоб не вчиняти так нерозумно.

Іншим важливим і виразним прикладом метанаративної реконтекстуалізації є рядок 298 
(«Це там, люди») і наступний: «І він переслідував її всю дорогу аж до краю світу». Інтенсивні 
вигуки Б. Картер-Секстон змушують аудиторію шукати метафізичний, символічний характер 
«краю світу». Можливо, це психологічний стан між відомим, але нестерпним минулим і сього-
денням та невідомим і загрозливим майбутнім. Якщо вона залишиться жити в сучасному сві-
ті, Джек, безумовно, пожере її, але вона не може «побачити те, що на іншому боці», і в стрибку 
з краю світу вона ризикує потрапити на «кам’яні скелі». Робити стрибок надії небезпечно, але 
залишатися з людиною, яка загрожує спожити тебе, є самогубством. 

Для того щоб підкреслити привласнення дружиною атрибутів і поведінки, які традицій-
но асоціюються із чоловічою статтю, у рядках 319–321 Б. Картер-Секстон повторює двічі, що 
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дружина «натренувала м’язи». Пряме звернення до аудиторії («Люди») підкреслює контраст 
між двома персонажами і новою силою дружини Джека. Джекові кволі, слабкі рухи роблять 
малоймовірним те, що він зможе наздогнати свою спортивну дружину. Її успіх у стрибках та 
плаванні видається вірогідним, а його кінець здається неминучим. 

Продовжуючи розвиток свого послання, що жінки повинні позбавлятися стосунків, які 
загрожують їхньому життю, Б. Картер-Секстон промовляє в рядках 340–343: «Люди, вона 
пішла на роботу, почала працювати» і «Їй після цього вже не був потрібний старець. Вона 
жила своїм життям». Із цих рядків ми дізнаємося, що дружина Джека вже не лінива й не по-
требує чоловіка для фінансової підтримки. 

Останні рядки (343–360), які адресовано безпосередньо аудиторії – це не просто закінчен-
ня розповіді. Жартуючи, що кістки Джека можуть «брязкати і дзвеніти», коли він «намагається 
зібрати себе докупи», оповідач змушує аудиторію сміятися. Хоча Джек у цій історії мертвий, об-
раз його залишається живим, як і його «неймовірний» голод. Джек ще живий, як символ руйнів-
ної апатії, яка підгодовується ізсередини і може поглинути будь-яку жінку, яка вийшла за нього 
заміж, або будь-кого, хто підійде занадто близько. Він залишається важливим нагадуванням 
про «жалюгідних» чоловіків, яких Б. Картер-Секстон зустрічала у своїй місцевості.

Висновок
Досліджуючи передісторію «Ледачого Джека» та стратегії кодування й реконтекстуалі-

зації, що їх використовує Б. Картер-Секстон, ми можемо оцінити, як один оповідач з Ап-
палачі в наділяє силою своїх жіночих персонажів. Замість того, щоб зображати безликих, 
забутих жінок, що є характерним для американських народних історій про Джека, Б. Кар-
тер-Секстон створює сильні жіночі образи, які запам’ятовуються, коментує роль жінки, а 
також соціально-економічну ситуацію в Роккасл Каунті, штат Кентуккі.

Деякі висловлювання, які надають сили жінці в «Ледачому Джеку», звучать, скажімо, так: 
«Їй після цього вже не був потрібний старець. Вона жила своїм життям». Однак ця сила вияв-
ляється завдяки використанню оповідачкою вербальних і невербальних стратегій кодування й 
посилюється їхньою реконтекстуалізацією. Б. Картер-Секстон наполягає на тому, що зміни були 
внесені несвідомо, і що вони відображають традицію жіночих розповідей у її родині. Оскільки 
традиційна культура індіанців з Аппалачів відома сильним впливом гендерного фактора і патрі-
архальним домінуванням, то зрозуміло, що мати й бабуся Б. Картер-Секстон хотіли висловити 
свої вірування в силу жінки шляхом застосування тонких стратегій кодування, таких, як при-
власнення, зіставлення і невправність. Як і її бабуся, яка «показувала своїм виглядом і манера-
ми», що жінок «не треба жаліти», жінки Б. Картер-Секстон використовують виразні жести для 
того, аби показати свою справжню силу. Коли дружина Ледачого Джека тікає, вона набирається 
сили, її міцні м’язи дозволяють їй перестрибнути скелю і не впасти. На відміну від цього, само-
поїдання та зневіра Джека зробили його таким слабким, що оповідачка відтворила його біг, як 
рух скелета. Подальші дослідження феміністських кодуваннь і стратегій контекстуалізації, яким 
послуговувалися оповідачки з Аппалачі, допоможуть нам зрозуміти, як вони можуть протистоя-
ти чоловічій гегемонії в креативних світах.

Примітки
1  Висловлюємо особливу подяку Беверлі Картер-Секстон за надані інтерв’ю. Вона використо-

вувала ім’я Олівія Секстон під час своїх виступів. Більш ранні версії цієї статті були представлені на 
конференції з дослідження Аппалачі в Ешвілі (Північна Кароліна) в 1993 році, на Третій конференції 
розмовного жанру в Кентуккі (Лексінгтон, штат Кентуккі) в 1994 році, на щорічній нараді Асоціації 
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усної комунікації (Сан-Антоніо, штат Техас) в 1995 році.
2 Детальнішу інформацію про метод формування текстів можна знайти в працях Е. Файн [17]. 

Спроба записати кожен жест, тон і вираз обличчя зробила б текст непридатним для читання, тому я ви-
рішила передавати тільки найвиразніші особливості.

3 Три інші методи кодування включають відволікання, скритність і тривіалізацію.
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ДЖОН Г. МАКДОУЕЛ

СПРАВЖНЄ ПОХОДЖЕННЯ ОПОВІДАННЯ «ХУАН ОСО»

A cohesive narrative, a tale type story «John the Bear» or «Juan Oso» is analyzed in the article of John 
H. McDowell. The author inspects the thesis that the native American narrative corpus, and the plot of «John the 
Bear» as its element, both originate in European sources. After considering presence of the same plot in two New 
World collections, Robert Lowie’s Assiniboine myths and his own Kamsá mythic narratives, the author proposes 
that «Juan Oso» is a special case in an endemic American corpus of tales featuring amorous bears.

«Хуан Осо», також відоме в англійських легендах як «Джон-Ведмідь», – це збірне казкове оповідан-

ня, безперечно, європейського походження. Проте воно набуло значного поширення серед місцевих гро-

мад Південній і Північній Америці. Ми спираємося на твердження, що антологія американської про-

зи походить з європейських джерел. «Хуан Осо» на перший погляд підтверджує цю теорію, але після  

виявлення зазначеного образу в двох збірках з Нового світу, в міфах асінібоїнів, зібраних Робертом Лоуї, та в 

опрацьованих автором міфічних оповіданнях племені камса, ми припускаємо, що «Хуан Осо» – це особливий 

випадок у місцевій американській антології казок, де йдеться про ведмедів-залицяльників. 

Усі казки інків, збережені до нашого часу, належать або до місцевих міфів, або до історичних легенд; 

жоден літописець не згадує існування оповідань про тварин, що їх нині розповідають індіанці племен айма-

ра та кечуа. Походження таких байок, імовірно, має європейське коріння, оскільки жоден з давніших авто-

рів їх не згадує, однак ми вважаємо за доцільне залишити вказане питання відкритим. 

Джон Роуї

Коли йдеться про створіння, що є напівлюдиною та напівведмедем, неминуче виникає 
питання щодо його походження. Хуан Осо, або Джон-Ведмідь, – це дитина ведмедя чоловічої 
статі й людини-жінки; він є чимось середнім між людиною та твариною, але пересувається, 
зазвичай, як сильна, але дещо незграбна людина. У цій статті нас більше цікавить значне 
поширення міфічних оповідань, що мають неоднозначне походження, ніж власне казки 
про ведмежа. «Хуан Осо» – назва, поширена в іспаномовній Америці, натомість «Джон-
Ведмідь» – у тих частинах Америки, де розмовляють англійською. Така подібність підкреслює 
взаємовплив між прототипами, що побутують у прозі європейців і корінних американців. 

Чи походить «Хуан Осо» з Європи? Якщо так, то чи є це оповідання зразком тенденції до 
запозичення європейських елементів казки, поширеної в прозі автохтонних американців? 
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Чи ґрунтується репертуар казок корінних американців на європейських засадах? Чи, 
можливо, в оповіданні «Хуан Осо» йдеться про персонажа, вигаданого в Америці? Як можна 
з’ясувати його справжнє походження? Усі ці питання буде розглянуто в цій статті.

Дослідники народних казок активно вивчають походження окремих з них. На початку 
ХХ ст. фольклористи й антропологи жваво обговорювали джерела походження оповідань, 
задокументованих у США та Канаді зі слів тубільних американців і негритянських мешканців, 
як їх тоді називали, тобто населення зі значним впливом африканського коріння. У тлумаченні 
такого явища панувала думка щодо європейського походження [19]; однак висловлювалися 
також докази того, що казки, які розповідали в місцевих громадах Америки, є більшою мірою 
переробленнями європейських матеріалів, поширених шляхом спілкування з корінними 
мешканцями та пристосованих до місцевого оточення, щоб створити європеїзовану прозу. 
Деякі авторитетні джерела висували думку, що антологія прози автохтонних американців 
має європейське коріння, оскільки «дикуни» та «примітиви» не могли створити настільки 
художні оповідання. Як свідчить цитата Джона Роуі, наведена на початку статті, припущення 
щодо європейського походження також набуло популярності поміж багатьох науковців, 
які працювали серед місцевих мешканців Північної Америки. У середині ХХ ст. було 
запропоновано зустрічні аргументи, які підкреслювали автохтонію та цілісність традицій у 
прозі Нового світу, а також висували гіпотезу щодо африканського походження [6, р. 65–71; 
8; 10]. Короткий виклад таких обговорень міститься в статті Алана Дандеса «Африканські 
казки серед індіанців Північної Америки» («African Tales among the North Fmerican Indians»), 
яка була надрукована в журналі «Southern Folklore Quarterly» 1965 року та передрукована 
в його збірці «Mother Wit from the Laughing Barrel» у 1973 році [8]. Як відмічає Дандес, 
видатний фольклорист і антрополог Франц Боас долучився до обговорень, щоб довести, що 
більшість оповідань про спритних тварин була задокументована в американських індіанців 
«іспанського походження» [4, р. 519]. Пізніше, в останніх десятиріччях ХХ ст., були поширені 
теорії, що вказували на креолізацію та культурну гібридність джерел [1; 11, р. 303–326]. У цій 
статті ми намагаємося відродити інтерес до питання щодо походження казок, беручи до уваги 
вищевказані креолізацію та гібридність.

У межах нашого дослідження ми не будемо відтворювати відомі обговорення 
стосовно походження казок у Південній та Північній Америці, які посідають вагоме місце 
в американській фольклористиці. Натомість ми зосередимося на окремій казці Нового 
світу, що тісно пов’язана з європейською традицією, – «Хуан Осо», або «Джон-Ведмідь», – 
детально пояснюючи формулювання нашого підходу до визначення її справжнього 
походження. Розглядаючи приклад в епістемології походження прози, слід обов’язково 
визначити міграційні елементи культурних матриць, зокрема при аналізі певних 
історичних і географічних взаємозв’язків. Звертаючись до внутрішньої, культурної логіки 
джерел виникнення оповідань, ми займаємо позицію, з якої можемо краще оцінити факт 
запозичення казки та її поширення в часі й просторі. Щоб надалі довести цей аргумент, 
приділимо більше уваги версії «Хуан Осо» індіанців племені камса, що у південно-західній 
Колумбії, де нами було зафіксовано цю казку як елемент наявної міфології. 

Спочатку здійснимо екскурс в історію оповідання «Джон-Ведмідь», наведеного в збірці 
Стіта Томпсона «Tales of the North American Indians» [20] та у джерелі, з якого він запозичив 
свою версію казки, а саме – в публікації Роберта Лоуї «The Assiniboine» [13]. Переглядаючи 
збірку Лоуї «The Assiniboine», ми можемо оцінити культурну логіку, згідно з якою «Джон-
Ведмідь» належить до типових оповідань про ведмедів. Такий екскурс дозволить нам пов’язати 
європеїзований варіант «Хуан Осо» з оповіданнями про ведмедів у міфології племені камса. 
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Додатково ми матимемо змогу оцінити тенденції, притаманні прозі Нового та Старого світів, 
та збагнути «концептуальну механіку», яка виникає при взаємодії чітких традицій у прозі. 

Вважаємо за доцільне від самого початку внести важливе розмежування між 
оповідальними матеріалами. У Новому світі побутують два різновиди сюжетів про ведмедів. 
В одній групі казок ведмідь – це незграбний комічний герой. У казках племені камса до назви 
такого персонажа додається афікс -be, що вказує на округлість. Таким чином, «osobe» – це 
приземкувата, незграбна істота, часто представлена як вождь племені, якого обдурюють 
веселі спритники – або кролик, або білка. У другій групі казок зображено могутнього 
представника світу природи, який цікавиться людськими справами та зазвичай намагається 
спілкуватися із жінками. У цьому образі немає нічого гумористичного, оскільки такий герой 
може завдати значної шкоди людині. 

У цій статті розглядатимуться саме ведмеді, що є героями оповідань про зваблювання 
жінок, а не сатирично зображені тварини з веселих казок. 

«Джон-Ведмідь» Стіта Томпсона 
Видатний дослідник народних казок ХХ ст. Стіт Томпсон здобув свій досвід у 

фольклористиці, вивчаючи оповіді європейців і корінних американців. У 1919 році 
Томпсон захистив дисертацію у Коледжі Колорадо на тему «Європейські казки в середовищі 
північноамериканських індіанців» («European Tales among the North American Indians») [19], а 
1929 року він надрукував значну збірку текстів із вичерпними тлумаченнями під назвою «Казки 
північноамериканських індіанців» («Tales of the North American Indians») [20]. Його погляди на 
походження казок такі: з одного боку, дослідник визнає європейський вплив, а з другого боку – 
підкреслює, що індіанські племена Північної Америки мали власну унікальну спадщину. Його 
визнання європейського впливу випливає і з дисертаційних матеріалів, особливо щодо оповідей 
про спритників, де головними героями є тварини, а також з його антології казок індіанців 
Північної Америки, де він зазначає, що «не менше п’ятдесяти добре відомих європейських 
казок побутує серед американських індіанців» [20, р. 20]. До цієї антології Томпсон додав два 
розділи, що містять казки нібито європейського походження: розділ VIII – «Казки, запозичені у 
європейців», що складається з 15-ти творів, і розділ IX – «Біблійні оповідання», у якому містяться 
4 оповідання. Слід звернути увагу на те, що вказані матеріали розміщено наприкінці збірки. 
Оцінюючи антологію прози індіанців Північної Америки взагалі, Стіт Томпсон стверджує, що 
«основа більш ранніх казок американських індіанців дуже чітко визначена» [20, р. 22], але 
запозичення також відбувалися: «індіанці це, безперечно, визнають як запозичення» [20, р. 20]. 
Далі розглянемо окремо казку ХХХІХ (39) «Джон-Ведмідь» з розділу VІІІ вказаної збірки. 

Наратив «Джон-Ведмідь» зі збірки Стіта Томпсона 1929 року походить зі збірки Роберта 
Лоуї «The Assiniboine», яку було надруковано в 1910 році у журналі «The Anthropological Papers 
of the American Museum of Natural History» [13]. Він має поширений сюжет: улітку ведмідь 
викрадає жінку, тримає її в печері до наступної весни; вона народжує сина, який має змішані 
риси ведмедя та людини, тому його кличуть Джоном-Ведмедем. У цій версії казки жінка вже 
була вагітна від свого чоловіка-людини, проте певні ведмежі риси передаються дитині – він 
має надлюдську силу, типову для Джона-Ведмедя, сина ведмедя. Зрештою мати й син утікають 
і повертаються до людей; ведмідь починає переслідувати їх, але його вбивають. Нарешті син 
досягає повноліття вже серед людей, виявляючи свою надзвичайну силу. У певний момент 
юнак збирає товаришів біля себе й вони вирушають на пошуки пригод. В оповіданні, яке 
Томпсон узяв зі збірки Лоуї «The Assiniboine», юнака кличуть Ікма, дослівно – «багато волосся», 
що вказує на його подвійні фізичні властивості. У подальших розповідях про пригоди Ікма 
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більше не згадуються його ведмежачі риси, йдеться лише про славні перемоги героя над 
суперниками. Наприкінці вождь віддає йому за дружин трьох своїх дочок.

Варто детальніше розглянути джерело згаданої казки з антології Стіта Томпсона – 
працю Роберта Лоуї «The Assiniboine». Роберт Лоуї народився 1883 року у Відні, але у віці 
10-ти років переїхав до США, де основними його зацікавленнями стали література і філософія. 
Пізніше на Лоуї істотно вплинув його вчитель з Колумбійського університету – Франц Боас, 
який працював у сфері фольклористики (на посаді редактора часопису «Journal of American 
Folklore» у 1917–1918 рр.) та антропології. Він був помічником доглядача Американського 
музею природознавства перед тим, як обійняв посаду професора антропології у Берклі 
1921 року, на якій він працював до відставки в 1950 році. Лоуї набув авторитету серед 
індіанців, які проживали на рівнинах. Дослідник працював з кількома племенами, у тому 
числі з асінібоїнами, народом сіу, який мешкає на північних рівнинах США та на територіях, 
прилеглих до Канади. Насправді його 270-сторінкова етнографічна праця про асінібоїнів 
з провінції Альберта, що в Канаді, написана за результатами досліджень цієї місцевості 
(протягом шести тижнів у 1907 р. там і у форті Белкнап, Монтана), є одним з багатьох його 
вичерпних досліджень індіанських народів, що живуть на рівнинах. У дослідженні Лоуї, 
присвяченому племені асінібоїнів, міститься 80 казок, які представлені у розділі «Міфологія». 
За тогочасної ситуації вказані тексти було розміщено в розділі англійської прози, не 
зважаючи на їхні контекстуальні й етнопоетичні властивості, на які ми зважаємо сьогодні. 
(Однак слід зазначити, що було надруковано чотири тексти мовою асінібоїнів з перекладом, 
наведеним у додатку.) Ціль Лоуї, згідно з вченням Боаса, полягала в документуванні змісту 
казок, аби можна було оцінити культурні вірування і традиції та передати місцевий стиль. 

Первинні знахідки Лоуї в міфології асінібоїнів полягають у тому, що вони демонструють 
обмежений зв’язок зі спадщиною народу сіу та виявляють більшу схильність до «сучасного 
впливу від контактів з іншими племенами» [13, р. 100].

Шукаючи в дослідженні Лоуї оригінальний текст оповіді «Джон-Ведмідь», опублікованого 
Томпсоном, ми виявляємо, що такої назви немає серед 80-ти творів асінібоїнів, зібра них Лоуї. 
Натомість вказана казка Томпсона (за Лоуї) розміщена за шостим номером у підрозділі «Інші 
казки» під назвою «Підземна подорож» [13, р. 147]. Така назва зумовлена подіями в середній 
частині казки, коли герой вирушає на пошуки пригод і, зокрема, потрапляє до підземного світу, 
щоб урятувати трьох дочок вождя. Можливо, Стіт Томпсон під впливом європейського матеріалу 
вирішив дати казці асінібоїнів назву «Джон-Ведмідь» та уподібнити її до європейського сегменту 
в розповідях індіанців Північної Америки. Такий учинок Томпсона зумовлений також анотацією 
Лоуї до «Підземної Подорожі»: Лоуї називає це оповідання «європейською казкою» та вказує на 
працю 1864 року австрійця Дж. Г. фон Хана, присвячену грецьким і албанським казкам. Крім 
цього, Лоуї вказує на паралелі з оповідями племен шошонів (з його власної роботи) та омаха (з 
роботи Джеймса Овен Дорсі). Томпсон, у свою чергу, у примітці 290 до власної збірки наводить 
кілька аналогій, притаманних корінним американцям з Канади, США та Мексики. Ще один 
важливий момент, який слід взяти до уваги, розглядаючи першоджерело, – це те, що в міфології 
асінібоїнів ведмеді часто є головними героями і тісно пов’язані з людськими заняттями. Нижче 
наведено частковий перелік таких випадків.

Казка 23 «Жінка-Ведмідь». Ведмідь чоловічої статі бере шлюб із жінкою-людиною, яка 
потім стає жорстокою вбивцею [13, р. 179].

Казка 32 «Гризлі та його підопічний». Ведмідь чоловічої статі та людська дитина 
потоваришували й мешкають разом, доки ведмедя не вбивають родичі хлопчика [13, 
р. 190]. 
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Казка 33 «Вдячний ведмідь». Жінка виймає гілку з лапи ведмедя, який попереджає її 
про групу людей, що вона має зустріти дорогою додому [13, р. 191]. 

Казка 34 «Молодий ведмідь». Жінка-людина народжує маля від ведмедя чоловічої статі; 
зрештою жінка та її дитя-ведмежа тікають, а ведмедя вбивають, як в оповіданні «Джон-
Ведмідь»; ведмежа виростає дуже сильним [13, р. 191, 192].

Казка 35 «Дружина-Ведмідь». Син вождя «зваблює» (це евфемізм, вживаний Лоуї) 
ведмедицю, яку зустрічає, йдучи її слідом; вона народжує дитину, що стає могутнім 
помічником людей [13, р. 193].

Безсумнівно, для асінібоїнів ведмеді придатні, щоб «думати разом з ними», як влучно 
зазначив Клод Леві-Страус, пояснюючи тотемізм [12, р. 69]. Казка, яку Томпсон запозичив 
у Лоуї та перейменував на «Джон-Ведмідь», сприймається як одне з низки оповідань про 
інтимні та часто небезпечні взаємини між людьми й ведмедями – істотами, які змагаються за 
їжу і територію. Існує багато пояснень, чому в казках асінібоїнів часто йдеться про стосунки 
людей і ведмедів. У межах цієї статті ми розглянемо тільки одне з них. Зміст цього пояснення 
міститься в словах Дружини-Ведмедиці з казки асінібоїнів, які вона промовляє, доручаючи 
своє маля-напівлюдину його батькові:  «Це твій син. Піклуйся про нього. Якби він мав таку 
шерсть, як у мене, я б піклувалася про нього сама, але в нього плоть, як у тебе. Коли він виросте, 
то допомагатиме тобі своєю надзвичайною силою. Він здобуде для тебе коней і скальпи, ти 
станеш великим вождем. Я віддала йому всю свою силу. Я більше не повернусь» [13, р. 193].

«Хуан Осо» племені камса
У племені камса з південно-західної Колумбії побутує оповідка про Джона-Ведмедя з 

таким самим сюжетом, як і в асінібоїнів з північних рівнин. Ми розглянемо три оповідання 
племені камса про ведмедів: «Хуан Осо», «Алегра Особіама» (дослівно – «веселий ведмідь») у 
редакції Франциско Нарваез і «Особіама» у редакції Маріано Чікункве. Від цього образу ведмедя-
спокусника ми перейдемо до розгляду серії казок, пов’язаних однією темою, зосереджуючись 
на подібних тваринах, щоб дізнатися про справжнє походження оповідання «Хуан Осо».

Оповідання «Хуан Осо», яке нами було записано у виконанні Франциско Нарваез, 
майже рівнозначне версії асінібоїнів, яку записав Лоуї, проте є одним виняток: у версії 
камса вказано, що дитина народилася внаслідок статевого акту між ведмедем-самцем і 
жінкою-людиною.

Отже, одного дня ввечері після польових робіт селяни зібралися в будинку господаря, 
щоб випити по кухлю домашнього пива з кукурудзи. Коли люди повсідалися на лави 
вздовж стін вітальні, Франциско Нарваез розпочав своє оповідання. Нижче викладено 
текст, створений за цією оповіддю, оригінальною мовою камса й у вільному перекладі 
англійською мовою. 

«Хуан Осо» («Джон-Ведмідь») у виконанні Франциско Нарваез, жовтень 1979 року
І
tempo chká inopasan tajayana inamna. 
У давні часи трапилося свято.
kanye btsetsata nye tabanoy yojtsoñana tsotmoñama
Батьки пішли до Сібундой, щоб долучитися до інших людей та випити по чарці.
tobiaxna shanyá shanyá jokedan kanya
Дівчина залишилася пильнувати будинок, вона була одна. 
ndeolpna inaboy ch oso chentxe ibojabwache
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Раптом з’явився ведмідь, який саме відвідував ті місця. 
ibojtseingañe ibojtsanbañe tsjwan ch betiyexoka tambo inaboprontán
Він обдурив дівчину та забрав її із собою. На дереві він влаштував для неї оселю. 
chata ibojtseneyen
Ці двоє почали жити разом.
i ya pues achkas katakwente ibojtseyen
І, як це трапляється в подружжі, вона завагітніла. 
ІІ
chokna ya xokayujtsemena shembasa ya xoká xexona kukwatxiñe 
Вона захворіла, а коли одужала, то вже мала дитину на руках. 
yase ch boyá ch osna jtsanana ch familiangabenach jotbebama twamba ndasoye
Тоді її чоловік, той ведмідь, почав навідуватися до людської громади, щоб красти 

курей або щось інше. 
i ch xoká jtsekwedanám
Він піклувався про хвору. 
i ya yojatetsebaná orna ch kachabe yentxayá tsabojabonám
Коли вона звелася на ноги, то пішла прати його одяг. 
i ch buyeshna mwentxe jtsabkukanám i ch tabanoye yojtsebokanamna
Вода вирувала й текла до Сібундой. 
tonday lisensia shembasana nye kachentxe kachentxe jtsemenama
Без дозволу жінка, яка була одна, зовсім одна, 
i asna xexona mbuna yojtsobochaye
схопила дитину та швидко побігла.
chana kanyoikna krischanka inyoikna kach oská
З одного боку, вона була людиною, а з другого – ведмедицею.
chká wabonaná i choroso ve
Ось така кучерява і кудлата, бачите? (оповідач сміється)
yojtsobochaye
Вона побігла.
ІІІ
i así chana nye bien jwesbomina yojtsejakán jwisio yojtsejakanamna
Незабаром дитина досягла повноліття, набула розуму й виросла сильною.
chore ibojatjaye bebmaftaka ibojenekwentá
Тоді син спитав у матері, а вона розповіла: 
akabe taitana animal komna oso komna
«Твій батько – тварина, він – ведмідь.
chan ndoñe krischianika
Він – не людина.
achkasna xjetsabokna atxebe btsetsangabioka ndoñe lisensia kenats-mena
Через нього я залишила батьківську оселю без дозволу.
atxena jtsanám akabe taitan bayuj
Я пішла з твоїм батьком, звіром».
chorna ch wakiñana bebmabioye txabá yojtsayañe bebmabioye yojtsayañe txabá
Тоді син не засмутився через слова матері:
entonces atxebe taitan chaotsoñe saná tjayentxe jangwangán
«Отже, мій батько пішов за їжею, він шукає її у горах. 
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kejtsoñe ora chorna mamaftakna mwentxana boischañe
Доки його немає, мамо, потрібно негайно вибиратися звідси,
lijero tabanoy buchjetsebokna
ми маємо негайно вирушити до Сібундой».
i serto chká txamo ibojeniankana
І так щиро він казав це матері.
serto oso yojiyá ch bngabenache krischiangabenache jiyondebiayama saná
Насправді ведмідь вештається серед нас, людей, щоб вкрасти їжу. 
ya 
Так.
ІV
i chora chatana betsko ibojtsachañika tabanoye ibojenakmiye ibojachá chatena 
І тоді ці двоє швидко побігли до Сібундой, вони то їли, то бігли, ті двоє.
і ch osna yojtashjango sanangaka
Ведмідь повернувся та приніс багато їжі.
сhor ndoknay shema ndokna xexon
Але ні жінки, ні дитини не було.
сhor ungetsetxenán chjena yojotjajo shukwatxe ibojwastoto
Вловивши їхній запах, він побіг по сліду. 
i asta pronto tabanoka yojetsebokna
Та незабаром він опинився в Сібундой.
сhana chokna antes kaban ibundashjanga orna chokna limpe yojetsob-wambaye
Ще до того, як він там з’явився, жінка всіх попередила про нього.
a los soldados o que serán de ese skopetaxangak
Солдати й усі решта були з гвинтівками.
V
ibojatmanga imojwanyaye chbiama ch bebta juan oso 
Вони чекали, щоб захистити їх від батька Хуана Осо,
ch chan kabandonse wabayná
хоч син все ще був нехрещений.
ndayá ch oso ch bebta imojtsetabaye bebtaj imojtsetabaye
Вони вбила батька, того батька, що був ведмедем.
ora cha skopetaxaka imojtsoba
Потім вони опустили свої гвинтівки.
i chorkokayé libre ch wakiñatema bebmana libre
Отже, син був вільний від свого батька, вільною була й мати.
i chorsa ch wakiñana tabanokna imojwabaye que llamó juan oso wakiña
Пізніше в Сібундой вони похрестили того хлопця та дали йому ім’я Хуан, син ведмедя. 
VІ
i chorna chentxana yojtsobochaye mobuna jwisio yojtsejakana 
Вони залишили Сібундой, хлопець швидко досяг повноліття. 
skweloy imojomashingo tabanoy lempe imojabestia
Він пішов до школи в Сібундой, одягався, як справжня людина.
imojwabayentxana i skwele imojemashingo
Він мав одяг і відвідував школу.
i ch kanyebé nyetxá podeskebé yojtsenajwabna nyetxá podeskebé yojtsenajwabna
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Та хлопчик був потворний, усе плутав, був потворний та все навкруги переплутував. 
lo de mase baseñamalunga ndoñe kas imentsebomina
Інші маленькі дітлахи не сприймали його серйозно. 
kaftsoburlañika jtsoburlañingana
Вони глузували з нього, дражнили.
i chorna ch ermanebeñe jombwambayana mntxá
І тоді католицький чернець звернувся до них:
xmojtseborlana i el bueno
«Ви висміюєте його, а він думає:
atxena chantsawanta kexmuntatawanta atxebe añemna kach kuntxamo
“Я змирюся із цим, я витерплю, моя сила дуже велика.
atxe tstojatatxenana
Я не втрачу владу над собою”».
kaban nye ndoñe kaso imontsebomna
Вони все ще не звертали на це уваги.
asna yojobwambaye ndoñe kaso montsebomentxana
Тоді він порадив їм: «Будьте обережні!»
yojobwambay pronta ermanebeñe yojakastegakasa
Він радив їм знову, чернець карав їх.
nye ndoñe ndojinyinga nye kaftsoburlañika chbé jtseborlanán
Але вони не мали співчуття, глузували й дражнили.
chentxan nemo erman ndoñe kaso imontsebomnentxan
З того часу вони не звертали уваги на ченця.
nye pronta jaoprobamna chabe añema
«Незабаром ви відчуєте його силу».
tojanoprobay
І вони відчули.
nye batatema chana jatsuntxana tempo chana obaná jaotxenamaka
Він лише несильно вдарив одного з них кулаком, і той одразу помер, він лише вдарив 

одного з них.
muerto con la fuerza de él
Той помер від сили удару його руки.
chentxana imojtsewatjanaka ndoñe mejor kachkay imojonyaye
Після цього вони почали побоюватися його, краще б вони не чіпали його.
VІІ
skweloye libre yojabokna i chorna chana inyana ndayá wabayina 
Він залишив одну школу, потім іншу. Яке було його ім’я? 
pero utatsa tsunditatxumbo
Але я впевнений, що дві школи.
ibojá a la guerra ch juan oso y con el otro chbiama ndoñe tsutsabowinyna
Він пішов на війну, той Хуан Осо, з іншим парубком, чиє ім’я я не можу згадати. 
i otro tambien kantsubtay imojobema pero mayoralna juan osoka
Там було також семеро інших людей, але найстаршим був Хуан Осо,
mayorna mas mayorna ndayá podeskabé
найстаршим і таким небезпечним!
i choka ch moikan kanya txamo soplomolina i kastellanamakanak
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Вони мали іспанську артилерію.
chiekna el otro i ch mayor i ch utata nyenga kansubta imojetsobukañe
Отже, той парубок і той, що старший, тільки вони двоє та ті семеро вижили.
choka imojtsanjanga mallajkta gente imojtsobatman skopetaxangak
Вони воювали з багатьма людьми, вони вбивали їх за допомогою гвинтівок. 
choka ch jenapelian ch con el juan oso
Вони воювали з Хуаном Осо.
oh ch kastellanamakana yojtsangwebjoy
Ця артилерія примушувала їх літати.
nyan nye twambebe plumashaka yojtsangwebubjoy la gente
Як перо курки, так літали люди.
nye chan kansubta imojetsobukañamina
Тільки ті семеро вижили.
chorna nye grasia yojtsemna ch mallajkta imojtsemenungena grasia yojtsemna
Вони лише посміхалися, навколо було дуже багато ворогів, а вони лише посміхалися.
kachká mujemungena imochjatsungana
Ось скільки багато було ворогів.
pero chunga imojtsoganañe lempe chubta jente yojtsapochokaye con soplomolina 

kastellanamakanak
Але вони перемогли геть усіх тих ворогів за допомогою іспанської артилерії. 
VІІІ
nyetxá tsundatatxumbo 
Це все, що я знаю.

Наведена вище казка виникла в контексті культури племені камса. Ведмідь приходить 
до оселі, коли дівчина залишилася доглядати за домівкою, поки її родина перебуває в місті на 
святі. Дівчина вразлива, ведмідь зваблює її та забирає жити до себе. Зваблювання описується 
шляхом повторення слова з мови камса «ibojtseingañe», яке має корінь іспанського походження 
«engañar» і означає «обдурювати» чи «обманювати», але має і значення «фліртувати» в 
англійській мові з префіксом -bo, який у мові камса позначає взаємність. Звідси випливає, що 
стосунки дівчини й звіра були взаємними. Така взаємність продовжується, коли ведмідь і жінка 
починають жити разом – як чоловік та дружина. Вислів мовою камса, яким це описується, – 
«chata ibojtseneyen» – дослівно означає «ті двоє почали жити разом». Тут ми також бачимо 
префікс взаємності -bo. 

У казці племені камса ідеться про статевий зв’язок між людиною і твариною, 
унаслідок якого народжується дитина. У зверненні до дитини мати називає свого чоловіка 
словом «bayuj», що означає «звір». Фраза «chan ndoñe krischian», тобто «він – не людина», має 
важливе значення у міфології камса.

Саме хлопчик пропонує матері залишити їхнє житло й повернутися до людей, і 
оповідач зазначає, що він «ставився до матері добре», кажучи це. Мати та син швидко 
побігли до Сібундой. Коли ведмідь повернувся додому, то побачив, що вони пішли, та за 
їхнім запахом рушив за ними до міста. 

Проте жінка попередила людей, вони підготувалися до появи звіра та застрелили 
його з гвинтівок. Хлопчика похрестили й назвали «Juan Oso Wakiña», тобто «Хуан, дитина 
ведмедя». Хуан Осо характеризується розповідачем як «дуже потворний, він усе плутає». 
Він носить одяг і відвідує школу, але інші дітлахи глузують з нього. Католицький чернець 
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попереджає їх, що дражнити його не варто, але вони не слухають, тож одного разу Хуан Осо 
втрачає владу над собою і б’є хлопця, який вмирає від одного його удару. З того моменту Хуан 
Осо залишає школу та вирушає пізнавати світ. У кінці казки розповідається про перемогу в 
битві, у якій Хуан Осо очолює гурт із сімох товаришів. За допомогою «kastellanomakanak», 
що схоже на іспанську артилерію, Хуан і його товариші перемагають.

Якщо не зважати на елементи, які пов’язані з долиною Сібундой, то ця казка у 
виконанні Франциско Нарваез у всіх подробицях відповідає іспансько-американському 
прототипу. Нижче наведено стандартні епізоди.

1. Ведмідь приходить, щоб звабити та забрати силою жінку-людину.
2. Вони живуть разом і мають статеві стосунки, унаслідок чого народжується син. 
3. Мати та її син залишають ведмедя, щоб знову долучитися до людського товариства. 
4. Ведмідь приходить за жінкою, але його вбивають її товариші.
5. Дитину ведмедя й людини називають Хуан Осо; вона має риси, отримані від батька, 

зокрема надзвичайну силу. 
6. Хуан Осо одним ударом убиває дітей, які глузують з нього. 
7. Він покидає домівку, щоб узяти участь у воєнних діях.
Ці епізоди, з певною відмінністю в деталях, є в оповіданнях, які переказують у всьому 

Новому світі [5; 9; 16; 17]. Як бачимо, у асінібоїнів ця казка є своєрідним каркасом, чи 
кістяком, у межах цілої серії оповідань про ведмедів. У казці асінібоїнів, яку відібрав Стіт 
Томпсон зі збірки Роберта Лоуї 1910 року, спостерігаємо всі ці епізоди, крім посилання на 
статеві стосунки, але можна припустити, що про це замовчують, оскільки дитина, народжена 
жінкою, має величезну силу, яка, безсумнівно, успадкована від ведмедя. 

Отже, ми маємо вагомі докази впливу європейських казок, що можна довести трьома 
аргументами. По-перше, каркас оповідання дуже подібний до європейських прототипів 
оповідань, а саме – до типу 301 «Три вкрадені принцеси» і типу 650А «Сильний Джон» за 
Томпсоном, які могли бути запозичені. По-друге, однотипність сюжетів вказує на те, що 
таке поширення є результатом послідовного розповсюдження стандартного варіанту казки. 
Франс Боас зазначає, що таке поширення є результатом попередніх контактів з іспанцями та 
подальшою передачею оповідання від племені до племені [3, р. 254]. По-третє, на підтримку 
європейського походження вказує також тема військових завоювань, яка відображена в 
обох варіантах (і у племені камса, і в асінібоїнів). 

Якщо зважати на цей аргумент, то чи означатиме це, що решта казок про ведмедя-
спокусника, поширених серед корінних американців, також має подібне походження? І якщо 
це так, то чи не маємо ми доказ того, що цей розповідний жанр автохтонних американців 
суттєво залежить від європейських джерел? Однак не варто передчасно приймати цю низку 
доказів. Ми пропонуємо зустрічний аргумент, який ставить «Хуан Осо» не в центр, а на 
периферію серії оповідань про ведмедя-спокусника. Якщо припустити, що ця казка пов’язана 
з європейськими джерелами, то постає зовсім інша картина. І передусім тоді слід визнати, 
що європейський оригінал тому набув популярності серед американців, що в їхній міфології 
вже були сюжети про тварин, які беруть шлюб із людиною. Наш вищенаведений аргумент 
є важливим не тільки з погляду теорії європейського походження, а також для розуміння 
тематичних тенденцій, які розрізняють європейську й американську антології казок. 

Тварини-спокусники з казок племені камса
Як і в асінібоїнів, у племені камса побутують численні історії про ведмедів, які 

спокушали жінок. Це може свідчити про те, що «Хуан Осо» належить до широкої категорії 
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міфічний розповідей. Одну з них, «Особіама» («Про Ведмедя») нам розповів у листопаді 
1978 року найдосвідченіший казкар племені камса – Маріано Чікункве. Маріано оповідає 
про події, які сталися на свято Тіла Христового, коли батьки пішли до міста Сібундой на три 
тижні чи навіть на місяць, залишивши дітей доглядати за будинком. Маріано каже, що він 
відвідував такі свята, коли був дитиною, доки церква не заборонила їх через те, що вони, 
мовляв, сприяли розбещеності. 

Маріано зображує ведмедя, поведінка якого схожа на людську. Він весело розповідає 
про спроби тварини наслідувати гуляння людей у місті. Звір прив’язує брязкальце з насінням 
до щиколотки й танцює, приспівуючи: «Я роблю тут у саду те саме, що вони роблять у 
Сібундой». Передражнюючи людей, він виносить яйця, щоб з’їсти, але замість того, щоб 
покласти їх на тарілку, розбиває об чоло; наслідування ведмедя в цілому незграбні. Він 
співає пісню про Тіло Христове «Korobxstontxe, Korobxstontxe», танцює і кружляє. У цьому 
початковому епізоді казки ми бачимо гумористичне зображення ведмедя, як у казках 
племені камса про спритників.

Однак оповідь Маріано швидко стає серйозною. Він описує сцену зваблювання в 
подробицях, висловлюючи невпевненість: «Як це могло бути? Я вважаю, що так. Добре, я 
розповім». Нижче наводиться уривок зі сцени зваблювання, розказаної Маріано.

chora chana ibojatontxa jaingeñana ch osona boyá oso inamna
Тоді він почав блазнювати перед нею, той ведмідь-чоловік, бо ведмедем він був.
yojontxá jayingeñana shemaka
Тоді він почав блазнювати перед тою жінкою.
iye ch shema chkasa yojowena ch osoftaka
Та жінка слухала ведмедя.
i chká ibojtsobwachjangwa ch umanidad
І, таким чином, почалися залицяння.

Саме в образі ведмедя, а не людини, йому вдається звабити молоду жінку. Потім він 
забирає її в гори і доглядає за нею, як у версії Франциско Нарваез. Однак у розповіді Маріано 
людина чоловічої статі знаходить жінку біля гірського струмка, де вона пере білизну; вона 
просить повернути її додому, але до того часу збудувати десять огорож і поставити солдатів 
з гвинтівками.

У цій версії ведмідь повертається та негайно дізнається, що трапилося; одним ударом 
він розриває дитину навпіл та кидається наздоганяти жінку, щоб убити і її. У люті він 
наближається до міста та минає чотири огорожі, перш ніж кулі повалять його. Щоб добити 
тварину, люди вийшли з палицями. Маріано завершує свою казку зауваженням: «Ці ведмеді 
були, як у давні часи. Вони любили зваблювати жінок».

Незважаючи на схожість сюжетів, між «Особіама» і «Хуан Осо» є суттєва різниця: 
в «Особіама» тему дитини ведмедя й людини не розвинено. Так, є живий нащадок цього 
союзу, але оповідання залишає дитину-ведмежа без імені та зображує його загибель дуже 
поверхово; оповідач зосереджується на кумедній поведінці ведмедя на початку, потім 
на особливому шлюбному союзі ведмедя й жінки, а в кінці – на вбивстві лютого звіра на 
околицях міста.

Варто згадати ще одне оповідання племені камса – «Алегра Особіама», яке розповів 
Франциско Нарваез у грудні 1978 року. У ньому знову-таки ведмідь приходить до жінки, 
яка доглядає за будинком, доки її батьки перебувають у місті на святі. Але цього разу жінка 
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виявляється розумною та здатною протистояти і захиститися від ведмедя. Останній починає 
готувати кілька яєць і соус, щоб забрати із собою, кажучи: «Так вони їдять у Сібундой». Як і ведмідь 
із казки Маріано, він прив’язує брязкальце з насінням до ноги й починає танцювати. Але він 
видає важливу інформацію, співаючи: «Я нічого не боюсь, тільки гримучу змію». Молода жінка, 
яка сховалася на горищі, почула це та вигадала план: вона вирішує опустити довгий тканий 
ремінь на голову ведмедю. Коли ремінь обкрутиться навколо його ніг, ведмідь подумає, що змія 
захопила його, та вилетить з будинку із причепленим брязкальцем і ніколи не повернеться. 
Як і у версії Маріано, цього ведмедя зображено гумористично. Але він залишається джерелом 
справжньої небезпеки, а отже, стоїть осторонь від ведмедя із циклу казок про спритників.

Незмінним елементом у описаних казках про ведмедів є намір тварини звабити жінку-
людину та побратися з нею. Саме цей ключовий елемент допоможе нам, зрештою, визначити 
справжнє походження оповідання «Хуан Осо». До речі, візити тварин-залицяльників до 
осель молодих чоловіків і жінок є центральною темою в міфології камса, пов’язаною з 
«гірко-солодкою мораллю майбутнього» [14, р. 3–36]. Так, нами було знайдено понад 
десять оповідань такого типу в репертуарі камса. Їхній головний зміст полягає в тому, що 
які б подарунки ці тварини не приносили, їх потрібно виганяти з людської родини. Хоча такі 
подарунки бувають значними: сова-людина може розчистити ділянку лісу, лише з галасом 
літаючи над землею; жінка-шулупсі може зварити пиво з кількох зернин кукурудзи; жінка-
стонога може перетворитися на їжу. Кожне із цих створінь шукало доступу до людської 
родини через шлюб, але всіх їх виганяли через незграбність і нечемність.

Типовим прикладом є оповідання Марії Джуаджібіой «Тобіаксбе» («Казка про 
стоногу»). Нижче викладено текст, записаний за виступом Марії, і його переклад.

«Тобіаксбе Парло» («Казка про стоногу») у виконанні Марії Джуаджібіой, жовтень 
1978 року

І
kanye tobiaxe inashjango bobonsbiamaka 
Молода жінка прийшла до молодого чоловіка.
i ch wamben mama jaboknán ibojauyan
Та її майбутня свекруха сказала:
xkatjesaboye jenaxaka
«Йди та посади насіння barbacuano». 
i ch bebinka jabokná ibnetsjwañe
Та майбутня невістка відповіла їй:
xwatsetsejaja jomuxenaka
«Я сама стану barbacuano».
asna bibiaxá xmetsabojeka
Потім: «Посади achira для мене».
inye chká jatjwañana xwatsetsejaja bibiná
Знову вона відповіла: «Я сама стану achira».
i nye ndoñese juwenan ntxam tbojtserwanka
Проте вона навіть слухати її не стала, як та може просити її?
ІІ
chorna ch wamben mama jabokná inetsoñe jawashuntsam 
Тоді майбутня свекруха пішла посадити кукурудзу.
inetsashuntsañokna santopeso ibninyenaka
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Коли вона саджала кукурудзу, то побачила стоногу.
i as cha chuwashuntsantxeka ibnetsutsjanganja
Та коли вона саджала кукурудзу, вона вдарила її палицею для копання. 
nye natjumbañe inetsashuntsañe
Вона лише спокійно продовжувала саджати кукурудзу.
yojabuchoká orna yojtá tsoy
Після цього вона повернулася до будинку.
chorna ibninyen ch bebinkwa jabokná impasajem
Тоді вона знайшла майбутню невістку у кепському стані.
intsatotebemañe betxaxena txa lisianajem
Вона сиділа з перев’язаною головою.
umochkwanajem ibojinyem
Вона побачила її із вкритою головою.
ІІІ
chorna ch wamben mama jabokná ibojatjay 
Тоді майбутня свекруха запитала:
ndayek sobrená chká biyatsmanaka 
«Що трапилося, доню?»
chorna ibojojwá ndoñe kach batá chká xkondwabonaka
Та відповіла: «А це не ви, мамо, зробили мені так?»
chorna ibojauyán ndayentxe chká tkunbjamaka
Тоді вона сказала: «Де це трапилося з тобою?»
orna ibnojwá ndoñe ch jajoka jenantxeka xkonjutsjanjanaka
Та відповіла: «У саду, чи не ви вдарили мене палицею для копання?»
chorna ibnojwá jenantxeka ndayá santo pesontxe chká tijutsjanganja
Тоді вона відповіла: «Я вдарила велику стоногу, ось так, палицею для копання.
as ak ndoñe krischian nkondimunaka ibnauyanaka
Тоді ти – не людина» – сказала вона їй.
ІV
nye nyetxá sindutatxumbo 
Це все, що я знаю.

Отже, молода жінка прийшла до будинку неодруженого чоловіка. Як і в інших 
оповіданнях про тварин-залицяльників, потенційний партнер має пройти випробувальний 
період шлюбу, протягом якого майбутнє подружжя доводить серйозність своїх намірів, але 
члени родини знаходять причини, щоб заборонити союз. 

Центральним моментом у таких міфах є виявлення тваринної природи залицяльника. 
У «Тобіаксбе» – це рана, завдана жінці-стонозі, її майбутньою свекрухою. Певна вказівка на 
подальший розвиток подій проявляється, коли стара жінка питає молоду, чи допоможе та їй 
у саджанні, а та відповідає, що сама може перетворитися на бажану їжу. У  всіх цих казках 
оповідач зрештою вигукує: «Cha ndoñe krischian!» («Він / вона – не людина!»). Це здивування, 
що з’явилося в міфічних оповіданнях племені камса, стало також традиційною фразою під час 
гри в крем’яхи, коли хтось точно влучає у ціль (у родинах, де діти слухали такі казки). Водночас 
у вищезгаданих оповідях простежується і сумний тон, адже вигнання тварин-залицяльників 
позбавляє людське товариство духовної сили перетворення, якою тварини володіють. 
Відмовляючись, люди залишаються в межах смертного життя. Літні люди пояснюють, що 
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такі тварини-залицяльники приходять, щоб дати знання, які могли б створити рай на землі, 
але ціна дуже висока – порушення онтологічних меж, що забезпечують надійні умови для 
продовження цивілізації. Описи того, що може трапитися, якщо обрати інший шлях, тобто 
погодитися жити з твариною як чоловік і дружина, широко представлені в міфології сусідніх 
груп, а також віддаленіших корінних громад. Ця міфологія передбачає, що спокуса духовної 
сили значно переважає над можливою шкодою. Серед єкуана у Гвінеї, наприклад, «шлюб із 
тваринним духом, навіть якщо це небезпечно, дає можливість набути сили» [2, р. 71]. Тукуна – 
група, що мешкає в тропічних лісах далеко вниз за течею від долини Сібундой, – має у своїй 
міфології національного героя Монманекі, який обирає собі кількох тварин як дружини [15]. 
Кожне таке спаровування завдає серйозних проблем. Наприклад, жінка – папуга ара може 
варити великі кухлі пива з кількох зернин кукурудзи. Як і у випадку із Сібундой, свекруха 
знаходить багато невикористаних кукурудзяних качанів і, не перевіривши кухлі, дорікає 
молодій жінці, яка ображається та повертається до своєї тваринної подоби. 

Також повчальним є оповідання про ведмедя Тлінгіт, яке записали Річард і Нора 
Дауенхауер, – «Haa Shuká, наші предки» («Haa Shuká, Our Ancestors») [7]. У казці, «Жінка, 
що одружилася з ведмедем», що її розповів Том Петерс, жінку викрадає ведмідь-спокусник, 
якого вбивають її брати. Але вона вдягає шкуру свого чоловіка та, зрештою, перетворюється 
разом з дітьми на ведмедів. Урешті-решт, її вбиває молодший брат. Персонаж Хуан Осо 
подібний до Тлінгіт, але сюжети дуже різняться: родичі спрямовують свою руйнівну енергію 
на жінку. І у випадку папуги ара, і у випадку ведмедя Тлінгіт, ціна такого міжвидового шлюбу 
та розмноження виявляється невиправдано високою.

Міфічні оповідання племені камса зосереджуються на здобутті духовної сили та на 
потребі застосовувати її для конструктивних цілей. У цьому розумінні міфи камса позначені 
моральною філософією, глибокими роздумами про людську природу. Наше життя, з його 
труднощами, таким чином, постає як хитке надбання, яке можна втратити, навіть якщо 
людська уява наділена надзвичайними можливостями. У цій міфології представлені 
оповідання про корисні вчинки предків, які були здатні набувати та закріплювати форми 
знань, що зробили можливим існування людської цивілізації. Натомість у інших випадках, 
як ми це бачимо в оповіданнях про тварин-залицяльників, зображується небезпека шлюбу з 
представниками непевної духовної сили. Отже, ми розглядаємо «Хуан Осо» як багатозначну 
структуру, сформовану попередніми спостереженнями. По-перше, «Хуан Осо» є зразком 
оповідань з європейським корінням, що значно поширені в Америці, у тому числі серед 
місцевих народностей. Це можна назвати зовнішньою специфікою казки, де спостерігається 
поєднання європейського й американського мистецтва оповіді. По-друге, як випливає 
з казок і асінібоїнів, і камса, «Хуан Осо», або «Джон-Ведмідь», також мають внутрішню 
специфіку, згідно з якою це оповідання є наративним джерелом репрезентації місцевих 
записів про історичні прототипи. Такі прототипи характерні для оповідань Нового світу, та 
вони зосереджені, як уже зазначалося, на здобуванні й приборкуванні духовної сили.

У міфології корінних американців показано межі між твариною та людиною, встановлення 
цих меж та їх порушення, а також наслідки такого порушення. Міфічні оповідання племені 
камса слід сприймати як моральну філософію, що має на меті забезпечення стабільності 
суспільства. А значне поширення подібних міфів у Америці можна розглядати як роздуми 
над людською природою. Ключовим елементом є питання духовної сили, але цей елемент 
часто взаємодіє з темою тварин-залицяльників. Міфологія корінних американців пов’язана з 
оповіданнями, в яких тварини намагаються прилучитися до людської родини, застосовуючи 
різноманітні моделі зваблювання. В антології асінібоїнів та інших племен у Південній і 
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Північній Америці приймання таких незграбних залицяльників до людських родин забезпечує 
володіння дивовижними силами, але водночас викликає руйнівну силу, що не контролюється 
та не обмежується. В антології камса подібних союзів, як правило, уникають, усвідомлюючи 
втрачені можливості. Отже, яким чином «Джон-Ведмідь» належить до цих зразків міфології 
корінних американців? У нашому аналізі це оповідання постає як європейський нашарування, 
прив’язане до місцевої моделі як відокремлений, аномальний тип. Походження оповідання 
«Хуан Осо» може бути європейським, але воно поширюється через своїх численних «родичів» 
у Новому світі, які теж мають спільні тваринно-людські властивості, але виявляють зовсім 
інші інтереси. Хуан Осо, або Джон-Ведмідь, має тенденцію здобувати багатство і владу шляхом 
бойових дій; натомість казки, де героями є його «тубільні родичі», розповідають про спокусу 
та небезпеку набуття духовної сили. Отже, у цьому випадку постійний елемент – ведмідь, який 
шукає собі пару серед людей, – дає хибне уявлення про дві дуже різні складові оповідань щодо 
національної культури, а також тематичної логіки. «Хуан Осо», можливо, і походить з Європи, 
але його «родичі» в Америці є невід’ємною частиною надбання Нового світу.
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ЖАНМАРІ РУЙЄ-ВІЛЛОУБІ

ЗЛІ/ДОБРІ ЧУЖИНЦІ:  
ЄВРЕЇ ТА ЦИГАНИ У СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДНИХ ЛЕГЕНДАХ

The perception of the other in legends is not nearly as atraightforward issue as it would seem. Certainly, one 
could point to the depictions of Jews and Roma and safely assert that legends were responsible for misinformation 
and stereotypes about these peoples. We can safely conclude that the legend itself does not create stereotypes, but 
builds on those that already exist. I would contend that the Roma and Jews provide cover for the narrators to 
criticize the God and Нis Сhurch.

Легенду в межах традиційної фольклористики слов’янські вчені визначають приблизно як 
жанр прози, який включає біблійних персонажів як зі Старого, так і з Нового Завітів (напри-
клад, Христос, Бог, Ной, Соломон, Богоматір тощо), або містить інших релігійних персонажів, 
характерних для православ’я (святі Петро, Георгій, Микола). У західній фольк лористиці широко 
обговорювали питання, чи можна класифікувати легенду як фольклорний жанр, беручи до ува-
ги, що її зміст може бути заснований на письмовому тексті. Однак легенда часто включає апо-
крифічний матеріал, запозичений з народної традиції, навіть при згадуванні подій, описаних 
у Біблії. Наприклад, В. Кузнєцова [5, с. 72–73] досліджувала тексти, у яких ідеться про Бога та 
диявола, що разом створюють землю. Ці тексти є варіантом міфів про пірнальників углиб землі, 
посланих Творцем, щоб отримати матеріал для створення світу. Такі міфи побутували серед міс-
цевих племен Сибіру та Північної Америки. У деяких версіях легенди про створення світу Бог 
відправляє диявола у вигляді пташки на дно океану, щоб отримати ґрунт для створення землі. 
Бог створює чудове, рівнинне місце для життя людей; диявол, який зрадив Бога, залишив час-
тину ґрунту за щокою. Він імітує Господа, випльовуючи бруд, утворює болота, пустелі та високі 
гори, тобто несприятливу місцевість для людей, тим самим руйнуючи ідеальний світ, створений 
Богом. Однак сатана був необхідний Богові для створення світу. Крім того, люди розповідають 
багато легенд, які, безсумнівно, не запозичені з Біблії, наприклад, такі, де Ісус Христос та святі 
відвідують російські землі та спілкуються з селянами. Тут зміст легенди почерпнутий з багатьох 
джерел, більшість з яких поширювалися виключно в усній формі. Водночас біблійні теми віді-
гравали суттєву роль. Найважливіші сюжети та фабули були запозичені з міфів, усних перека-
зів, проповідей, а також фольклорного жанру релігійної пісні. Таким чином, як і Лінда Дег [2], я 
стверджую, що легенда не тільки має бути визначеною як фольклорний жанр, завдяки зв’язкам 
із цими чітко вираженими усними формами, але й відображати також традиційні звичаї та на-
родні біблійні вірування, пов’язані з культурною ідентичністю.

Легенду спочатку розглядали переважно як консервативний, дидактичний жанр, який 
пояснює, як та чому виникло життя. Однак існують також інші погляди щодо її ролі та функ-
цій у межах місцевого населення. Л. Дег стверджує, що легенду можна описати швидше як 
жанр, що стосується дискусій про системи вірувань [2]. Фольклористка пише: «Легенда є 
легендою, оскільки вона порушує дискусії щодо вірування. Коротка або довга, завершена 
або ні, місцева або глобальна, надприродна, міфічна, таємнича або абсурдна, про свій або 
чужий досвід, вираз протилежних думок, – це все, що легенду робить легендою» [2, р. 97]. 
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Діана Гольдштейн стверджує, що легенди «вказують на те, що нас інтригує, цікавить, лякає 
та бентежить у щоденній реальності» [3]. Вона доводить, якщо навіть сюжет і може існувати 
в багатьох культурах, то не можна проаналізувати легенду, не враховуючи однаковий куль-
турний контекст, у межах якого існує оповідання [3]. Ці аспекти легенди як ознаки віруван-
ня є ключовими не тільки для їх кращого розуміння, але й для аналізу циклу слов’янських 
легенд, які стосуються народження Ісуса Христа, його розп’яття, ставлення до євреїв і циган.

Легенди часто пов’язані з поширенням стереотипів про чужинців, яких можна різним 
чином трактувати залежно від змісту легенди. Д. Гольдштейн [3, p. 84–85], наприклад, до-
сліджує стереотипи, що стосуються тих, хто страждає на СНІД, а також образливі випадки 
на ґрунті націоналізму. Однак, як зауважує дослідниця, розуміння легенд ще більш усклад-
нене, ніж звичайне поширення поганих думок про тих, хто є небезпечними чужинцями для 
оповідачів [3, p. 85]. Коли легенди порушують такі проблеми, то їхні оповідачі намагаються 
пояснити природу стійкості таких уявлень завдяки віруванням, страхам та сумнівам у су-
спільстві. Російські легенди про євреїв та циган належать до цієї категорії. Їх головна мета 
полягає не в поширенні етнічних стереотипів, як позитивних, так і негативних, а по суті в 
подоланні сумнівів щодо віри та природи у світі, створеному Богом.

Згадки про євреїв містяться в текстах про Різдво Христове та його розп’яття на хресті. 
У випадку з його народженням російська традиція засновувалася на наказі Ірода вбивати 
хлопчиків, щоб у такий спосіб попередити втрату свого трону на користь новонароджено-
го царя у Вифлеємі [4]. В апокрифічних версіях цього канонічного матеріалу йдеться про 
те, як Богоматері вдалося врятуватися від убивць. В одній версії, наприклад, Марія вбігає 
до будинку жінки, яка доглядає за дитиною, наказує їй кинути власну дитину у вогонь та 
притиснути Христа до грудей, як свою дитину. Жінка погоджується, оплакуючи долю влас-
ної дитини, але їй вдається обдурити солдат, які думають, що дитина у вогні – це Христос. 
Оглянувши піч, вони знайшли мертве немовля та пішли з дому. Однак Богоматір велить 
жінці, яка плаче, відкрити піч, де засмучена мати знаходить свою неушкоджену дитину, яка 
грається вугіллям. Діва Марія, яка все ще перебуває в небезпеці, тікає від переслідувань 
юдейських вояків. Потім вона зустрічає селянина, який оре поле. Вона говорить, що вже на-
ступного дня він зможе зібрати дозрілий урожай, та залишає чоловіка. Коли вояки запитали 
селянина, чи не бачив він жінку з немовлям, він відповів, що вони проходили тут, коли він 
орав поле. Таким чином, завдяки тому, що врожай дозрів за одну ніч, вояки повірили, що 
ця подія трапилася дуже давно, та припинили переслідування. Нарешті, Марія з Немовлям 
прибули до берега річки, де гралися діти. Марія попросила переправити їх через річку, але 
їй відповіли, що човен поламаний. Тоді вона наполягала, щоб вони знов глянули на човен, 
який у чудесний спосіб став придатним для використання. Вони перевезли Марію з дити-
ною через річку і, таким чином, урятували Христа від долі хлопчиків, яких Ірод вирізав. 

У деяких версіях Діва Марія взагалі не фігурує в оповіданні. Христос самостійно потрап-
ляє до будинку жінки, у вигляді дорослого, та просить врятувати його – кинути власне не-
мовля до вогню та притиснути його до своїх грудей. Вона погоджується. Коли вояки при-
ходять, то бачать дитину, яка палає у вогні. Вони радіють, уважаючи, що вбили Христа, та 
залишають будівлю. Мати оплакує мертву дитину. Але Христос наказує їй відкрити піч, де 
вона бачить свою дитину неушкодженою, яка сміється та грається з вугіллям серед полум’я. 

Оскільки цей мотив поширений та, безсумнівно, може призвести до негативного сприй-
няття євреїв, то найбільш засуджувана подія в очах оповідачів – це роль, яку відіграли євреї 
в розп’ятті Христа. Саме їхня причетність до вбивства викликала найбільш тривалі та су-
ворі покарання в російських легендах. У різних версіях таких легенд євреїв зображують як 
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безжалісну, кровожерливу націю, представники якої вбили Месію, унаслідок чого зазнали 
багато страждань. В одній версії, яку цитує О. Бєлова, оповідач стверджує, що сучасні євреї 
насправді є нащадками однієї доброї жінки, якій було страшно бачити події, що розвивали-
ся [1, c. 76]. У відповідь на її жаль щодо страждань Христа, Бог дозволив їй вижити, тоді як 
євреїв, які залишилися й жадібно спостерігали за Його стражданнями, були покарані Богом 
за співучасть у злочині. О. Бєлова також цитує легенду, де оповідач тлумачить масове зни-
щення євреїв як покарання їх за розп’яття Ісуса Христа.

Інші традиції євреїв, що відрізняють їх від росіян, наприклад, обмеження в їжі, також 
пов’язані з розп’яттям Христа та його зв’язком із християнською вірою. Через те, що Хрис-
тос помер на хресті, згідно з легендами, євреї не їдять нічого, що нагадує хрест. Наприклад, 
вони не їдять окіст тварин, тому що його кістки утворюють хрест, або певні види риби, 
зокрема щуку, оскільки її кістки також утворюють хрест. Інші легенди пояснюють, чому 
євреї не їдять свинину: після арешту Христа вони хотіли довести, що Він – шарлатан, і запи-
тали Його, що сховано в сусідньому приміщенні. Він правильно вказав, що це була свиня із 
дванадцятьма поросятами. Через це євреї мають заборону щодо вживання свинини. Також 
невір’я в Христа, у Його воскресіння призвели до появи негативних фізичних характеристик 
євреїв, наприклад, ластовиння, струпів, неприємного запаху тощо [1, c. 76–77, 296, 368]. 

Євреї в багатьох легендах слов’янського світу стали прикладом відсутності віри в Хрис-
та. Вони страждали та продовжують страждати тому, що не прийняли православ’я, яке для 
росіян та інших слов’янських народів є істинною вірою. Легенди про євреїв та їх покаран-
ня за зраду, єресь та роль у розп’ятті Христа демонструють, чому потрібно дотримуватися  
православної віри та суспільних уявлень, які вона представляє. Легенди часто виглядають 
як надзвичайно консервативні тексти, які стають певними суспільними нормами. Однак 
таке сприйняття, на мій погляд, зменшує значення цього жанру та функцію, яку він виконує 
в певному соціально-культурному контексті. 

Таке сприйняття євреїв, зокрема, цікаве тим, що воно не засноване на безпосередньому 
досвіді спілкування з представниками іншої етнічної групи. Через певні історичні обстави-
ни та відмінні доктрини віри більшість євреїв жили відокремлено від росіян – в окремих 
населених пунктах, без тривалого/частого контакту. Легенди, однак, створюють відчуття 
чужинців, незважаючи на нестачу досвіду в спілкуванні з євреями. Вони формують образ 
спільноти, яка чужа російському світогляду, але є прикладом того, яким населення може 
стати, якщо не дотримуватиметься Христової віри. Бог карає тих, хто не в покірним. Якщо 
Д. Гольдштейн [3] має рацію з приводу того, що в легендах порушуються ті питання, які 
нас лякають, тоді, мабуть, ми можемо дійти висновку, що це фактично не етнічний стерео-
тип чужинців, найважливіший у легендах, а страх прокляття та покарання за спротив жити 
за православними заповідями. Однак складнішим є питання ставлення до загадки існуван-
ня євреїв у цьому світі. Той факт, що вони вижили в Росії, ставить під сумнів ефективність 
християнської віри взагалі. Якщо євреї вбили Божого Сина й залишилися невідступними у 
своєму запереченні Його сили та істинної віри в Нього, то чому Бог дозволив їм існувати? 
Бог міг, напевне, знищити їх, якщо вони насправді були могутніми, як уважали росіяни. 
Легенди поєдналися з цією доктриною, намагаючись пояснити, як і чому євреї вижили (та в 
деяких випадках процвітають), незважаючи на їх заперечення Бога. Легенди про євреїв не 
тільки сприяють створенню образу злого чужинця серед віруючих росіян, а у своїй основі 
пов’язані зі страхом, що російська відданість православ’ю може бути неправильним вибо-
ром. Уявна перевага православної релігії (та всемогутності Бога) фактично піддається ви-
пробовуванню через зміст легенд.
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Однак євреї не єдині «неросіяни», яких зображують у легендах про народження Христа 
та його смерть на хресті. Цигани також посідають важливе місце серед цих груп. Їх зазвичай 
зображують як опозиційну позитивну силу, порівняно з євреями. В оповіді цитованій вище, 
жінку, яку Богоматір просила стратити власну дитину, щоб урятувати Христа, часто зобра-
жено циганкою. Із цієї причини Богоматір (або сам Христос) дозволила циганам блюзнити, 
тоді як інших (а саме росіян) карали за таку поведінку.

Як і у випадку з євреями, образу циган відведене особливе місце в оповіданнях про розп’яття 
на хресті. Якщо євреїв було покарано за їхню роль у смерті Христа, то циган було нагороджено. 
Існує багато версій легенд про роль цигана в цій події. В одній поширеній версії [1, c. 79–81] 
коваля-цигана попросили викувати чотири або п’ять цвяхів, необхідних для розп’яття на хресті. 
Останній цвях був призначений для того, щоб проткнути серце Христа. Якщо б це трапилося, 
тоді Христос насправді б помер і не воскрес. Коваль-циган (або циганка) зміг надурити юдей-
ських вояків, які страчували Христа: він викував один пошкоджений цвях, який передав воякам 
в останню мить, щоб вони цього не помітили / або сховав один із цвяхів / або сказав воякам, 
що муха чи бджола на грудях Христа була цвяхом. З цієї причини не слід убивати муху і бджолу, 
оскільки вони також відіграли важливу роль у збереженні життя Христові. Таким чином, цига-
ни безпосередньо відповідають за воскресіння – ключовий момент християнської віри. Без них 
фактично християнства не існувало б. У результаті Христос віддячив їм, надавши або можли-
вість згадувати Його ім’я всує, або право жебракувати чи красти безкарно.

Я не маю на меті сказати, що в таких легендах циган зображують ідеальними. У деяких 
оповіданнях зазначено, що вони є нащадками жінки та диявола, що пояснює їхній темний 
колір [1, c. 78]. В одній російській легенді розповідається, чому цигани кочують: Бог забув 
надати їм землі під час її розподілу між народами, тоді Він сказав, що цигани матимуть сво-
єю оселею дороги [1, c. 78]. Безсумнівно, навіть «винагороди» за врятування Христа не є 
схваленням їхніх традицій.

На відміну від легенд про євреїв, опис циганського життя засновується на фактичному 
контакті з росіянами. Цигани жили та тісно спілкувалися (і продовжують спілкуватися) з 
росіянами. У цьому випадку їхнє спілкування загрожувало конфліктами з обох сторін, на-
віть якщо легенди звертаються тільки до російського сприйняття цієї етнічної групи (так 
само, як і сприйняття росіянами євреїв; було б дуже корисно зібрати легенди серед євреїв і 
циган про росіян та порівняти їх). У Легендах про роль циган у християнському житті ідеть-
ся про те, що росіяни вважають поведінку цього народу підозрілою. У таких текстах цигани, 
як і євреї, сприймаються чужинцями. Однак цигани, як і євреї, є дилемою для росіян. За-
галом їх можна класифікувати як «віруючих», але у що і в кого? З погляду росіян, вони не 
дотримуються істинних вірувань і не демонструють своєю поведінкою поваги до цінностей, 
яку Церква і священики вимагають від росіян.

У нашому обговоренні дилеми щодо існування євреїв, усупереч їх ролі в розп’ятті Ісуса 
Христа та наступної зради, я зауважила, що легенди виконують три функції: примусити людей 
підкорятися; пояснити, як було створено світ; сприймати з певним сумнівом соціальну реаль-
ність та ключові вірування росіян. Подібна ситуація і з легендами про циган та Христа. Легенди 
пояснюють, як трапилося, що цигани так поводяться; чому Бог не карає їх за таку поведінку. 
Фактично вони ілюструють, чому такий народ завдає шкоди росіянам. Легенди також традицій-
ні. Вони спонукають росіян дотримуватися норм, які цигани порушують або ігнорують. 

Незважаючи на пояснення, чому так поводяться цигани, зрозуміло, що росіянам ніколи 
не подобався їхній стиль життя. У цьому випадку легенди відображають конфлікт, страх та 
образу, на які Д. Гольдштейн [3] посилається у своєму дослідженні легенд. За загальною 
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думкою, цигани – «не чужинці», вони нібито «добрі», але росіяни демонструють різні по-
гляди на цей народ у результаті спілкування з ними. У цьому випадку соціальна поведінка 
циган вселяла несприйняття їхньої культури. Таким чином, хоча в легендах євреїв та циган 
зображують чужинцями, джерела цих двох розумінь дуже різні: одне розуміння було запо-
зичене з ролі євреїв у розп’ятті Ісуса Христа, а зовсім не з фактичного контакту з ними; друге 
розуміння, з погляду на поведінку циган, з безпосереднього досвіду контакту з ними, незва-
жаючи на більш-менш позитивне зображення їх у легендах. Таким чином, ми повинні бути 
уважними під час оцінки того, як стереотипи щодо чужинців формуються та висвітлюються 
в легендах. Легенди фактично є частиною більшого соціального комплексу.

Оскільки ці стереотипні уявлення про чужинців засновуються на двох дуже різних дже-
релах, то цигани, як і євреї, демонструють безсумнівну відмову від світу, створеного Богом 
для своїх віруючих, від догматів християнської віри. Однак ці народи, очевидно, не були 
покарані, як уважають росіяни. Легенди про циган і євреїв багато в чому загадкові та під-
тримують віру в суспільстві. У легендах про євреїв росіяни виражають свою образу за те, 
що євреї вижили, незважаючи на їхню огидну поведінку, – убивство Христа та подальшу 
зраду. По суті, народні легенди про євреїв виражають сумніви росіян щодо могутності Бога, 
а також, можливо, заспокоєння тих страхів, пояснюючи, як і чому Бог покарав євреїв або 
дозволив їм вижити (наприклад, добра жінка, яка відвернула очі від катування Христа).

З погляду російських виконавців легенд, цигани також ставлять християнську віру під сум-
нів тим, що вони зрадливі, руйнують заснований Богом порядок у світі, займаються крадіжка-
ми, жебракуванням та ведуть кочовий спосіб життя. Легенди виказують гнів росіян щодо такої 
поведінки циган та припускають, що система, створена Богом, можливо, не така досконала, 
якою б мала бути. У легендах ідеться про росіян, які скаржаться на свою долю, на рішення Бога 
«покарати» їх, істинних віруючих, прихильників Божих законів, порівняно із циганами. Фак-
тично цей цикл легенд ставить під сумнів мудрість Бога та створеного Ним світу. Оповідачі ле-
генд запитують: «Чи це чесно, коли ми підкоряємося Твоїм заповідям, Господи, а ті нащадки 
диявола про це і не думають?» З цього погляду ми бачимо паралелі між легендами про циган та 
євреїв, у яких ідеться про сумніви щодо християнства та необхідності підкорятися його догма-
там та, зрештою, про наслідки непокори. По суті, вони ставлять під сумнів всемогутність Бога 
та світ, який Він створив. На перший погляд, російські народні легенди покликані підсилювати, 
як правило, традиційні вірування та викликати покору в людей, однак фактично вони є складні-
шим жанром. Вони не тільки зображують, як людей карають за порушення соціальних правил 
(хоча вони можуть здійснювати й таку функцію). Отже, що найважливіше, вони дозволяють 
російським віруючим порушувати суттєві питання про сумніви щодо їхньої системи вірувань. 
Вони опосередковано ставлять під сумнів порядок у світі, який створив Бог для православних 
християн-росіян, водночас, можливо, підсилюючи дотримання віри як правильного рішення. 
У цьому розумінні легенда маскується під консервативну соціальну полеміку, вона допомагає 
зрозуміти причини занепокоєння, яке відчували російські оповідачі щодо реальності, з якою 
вони зіткнулися. Одна з причин пов’язана із загадковими подіями щодо дотримання їхньої віри 
православ’я та глузуванням чужинців над суспільною поведінкою й системами вірувань, які є 
росіянам дорогі. Тоді нам залишається запитати, чи всі ці легенди представляють традиційний 
жанр, що зміцнює віру? Чи це є жанр, який фактично ставить під сумнів соціальні норми, що 
випливають з віри – у цьому випадку з православ’я?

Безсумнівно, євреї та росіяни спілкувалися час від часу, наприклад, у сфері торгівлі. Де-
які євреї навіть могли жити серед росіян (або навпаки) і в такий спосіб підтримували від-
носини й мали достатню можливість для взаємного спостереження. Однак потрібно бути 
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обережними в розумінні відмінності в представленні євреїв, зображених у цих легендах 
(яких зазвичай називають жидами), та фактичною особою (наприклад, сусідом чи торго-
вим партнером), на яку, як правило, кажуть «єврей». Немає необхідного зв’язку між роз-
пусними та огидними євреями з народних оповідань і тими, з якими росіяни безпосеред-
ньо контактували. По суті, існував незначний або взагалі не існував такий зв’язок з погляду 
простолюддя. Я вдячна Г. Ротштейн за розуміння різниці між світом народних оповідань та 
світом російського села і міста. Такий підхід підтримує Г. Мальцев у своїй роботі «Традицій-
ні формули російської народної необрядової лірики» [7]. Він стверджує, що народні опо-
відання слід розуміти не як відображення фактичного досвіду, а як метафоричний елемент. 
Р. Ротштейн стверджує, що не існує жодних легенд про росіян серед євреїв.

Сприйняття чужинців у легендах – не така проста тема, як може здатися на перший погляд. 
Безсумнівно, можна вказувати на образи євреїв і циган та стверджувати, що легенди є відповідаль-
ними за дезінформацію та стереотипи щодо цих народів. Такий висновок схожий на аргумент, що 
легенди завжди були доволі консервативним жанром. Їм бракує як відтінку, потрібного для розу-
міння цього складного жанру, так і механізму, який функціонує в певному соціальному контексті. 
Уважаю доцільним повторити, що я не цілком відмовляюся від таких характеристик легенди, але 
стверджую, що вони потребують аналізу їх змісту та функцій. Згадаймо, що сприйняття цих ет-
нічних груп було засноване на двох дуже різних джерелах інформації, одне з яких здебільшого 
ґрунтувалося на чутках, а інше на фактичному спілкуванні між народами. Ми без ризику можемо 
дійти висновку, що легенда не створює стереотипи, а будується на вже існуючих. Незважаючи на 
позитивні характеристики циган у легендах про врятування Христа, у суспільстві залишилися не-
гативні уявлення про них. Як стверджує Г. Мальцев [7] у своєму дослідженні народних оповідань, 
легенда – це не відображення фактичного стану речей у межах російського середовища, а є лише 
альтернативою реальності, призначеною для плекання надій і бажань. 
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РОБЕРТ-БОГДАН КЛИМАШ

РОЗВІДКИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКОГО  
ФОЛЬКЛОРУ: ПОГЛЯД З ВІННІПЕГА 

This article deals with the contemporary folklore of Canadian Ukrainians, especially with the new forms of 
tradition in the urban surrounding.

Коли у 2000 році я вийшов на пенсію, залишивши Канадський музей цивілізації, розта-
шований у Ґатіно (провінція Квебек, неподалік Оттави), то переїхав до Вінніпега в провінції 
Манітоба – історичного центру українського життя в Канаді. Отже, я опинився в місті, меш-
канцями якого є або українці, або принаймні одружені з українцями. Проте для мене Вінніпег 
був не просто зупинкою на шляху до заманливих реліктів Заходу, на зразок міст Дофіна, Йорк-
тона, Вегревілля та периферії, насичених українським фольклором *. Я приїхав до Вінніпега, 
щоб залишитися. Молодеча енергійність і зовнішнє фінансування полишили пенсіонера, тож 
літні експедиції відійшли в історію. Вінніпег мав стати моїм постійним місцем перебування.

Проте фольклористів колишніх не буває, тому мені було важко ігнорувати українські 
фольклорні явища, що просто скупчувалися всюди, куди б я не повернувся. Стало зрозумі-
лим те, що українське населення Вінніпега захоплюється фольклорними подіями так само, 
як будь-яка інша громада. Хоча фольклору в місті було достатньо, але мені не вистачило під-
готовки, аби змагатися з динамікою нової ситуації. Старих позначок, на які я зазвичай ди-
вився, як-от церкви з маківками-цибулинами чи туалети просто неба, притаманні преріям, 
у Вінніпезі не було. Це – урбанізований простір, насичений тим «справжнім» знанням, яке я 
записував багато років тому на периферії. Це знання виражалося не усно, а через сучасні засо-
би, проте була експресія, сповнена звичним для мене фольклором. Моє початкове небажання 
називати це фольклором поступово минулося, я збагнув, що всі ті нові явища, включно з усіма 
нетрадиційними святами (на кшталт української церемонії підняття прапору) і були сучас-
ною народною творчістю, вартою серйозної уваги та наукового розгляду. Можливо, більшість 
моїх висновків (хоча це переважно результат кабінетних польових досліджень) можна засто-
сувати до фольклору інших українських громад у містах Північної Америки.

Утрата мови
Саме мова характеризує найдраматичніший аспект фольклорного комплексу вінні-

пезьких українців. Хоча українська мова більше не є життєздатним засобом щоденного 
спілкування, однак вона функціонує як «мова спадщини», і саме в цій якості її зберігають – 
як позначку традиційної автентичності та квазівідданості. Канадсько-українська мова 

* Хоча Роберт Климаш працював у Музеї цивілізації, він проводив ґрунтовні польові дослідження 
серед українців канадських прерій. Результатом стала низка монографій: «Sveto: Celebrating Ukrainian-
Canadian Ritual in East Central Alberta throught the Generations», «The Ukrainian Folk Ballad in Canada», 
«Folk Narrative among Ukrainian-Canadians in Western Canada», «Ukrainian Folklore in Canada: An 
Immigrant Complex in Transition» [прим. Н. Кононенко].
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часто перекручена й спотворена. Наприклад, некрологи в щоденній англомовній газеті 
оплакують вінніпезьких українців і часто закінчуються фразою «Vichnaya Pam Yat» замість 
«Vichnaja pamjat’ [Вічная пам’ять]». Назва місцевої м’ясної крамниці «Karpaty Meats» зву-
чить у радіорекламі як «Car Patty Meats» 1. Макаронічні пісні продовжують «лоскотати слух» 
загалу та домінувати в розважальному радіоефірі Вінніпега. Діджей постійно підбирає «зо-
лоте ретро», до якого належить і традиційна українська балада про вбивство – «Їхали коза-
ки», що її завзято виконують у стилі польки. Здається, ніхто не здогадується про зловісний 
сюжет балади, де викрадачі прив’язують дівчину до дерева та підпалюють її.

Перегляд некрологів
Окрім згаданих аномалій, народні «родинні повідомлення» (тобто некрологи), спогади 

й різноманітні оголошення в газеті «Winnipeg Free Press» надають ще більше матеріалу для 
дослідження, а суботній номер особливо багатий на приклади. Щоденний перегляд газет-
них некрологів може стати нав’язливим заняттям для будь-якого фольклориста, бо часто це 
оповідання з епічним обертоном. Нижченаведений текст із некролога на десять параграфів 
(надруковано 21 серпня 2010 р.) являє собою уривок оригіналу й передає історію життя 
столітнього Вільяма Пилипчука, знаного також як Bill Phillips.

Білл народився 1909 року в Східній Галіції (Австрія), прибув до Канади з батьками в 
1912 році й оселився в Манітобі. Молодим хлопцем Білл полюбляв брати участь у театра-
лізованих виставах, співати, танцювати, і йому надзвичайно подобалося «мати пригоди» з 
друзями у Вінніпезі та околицях.

1940 року Білл вступив до Канадської армії і брав участь у бойових діях на території 
Франції та Німеччини. Після демобілізації він повернувся до Канади, де познайомився й одру-
жився з «англійською дівчиною на ім’я Нелма». Після народження сина в місті Аджекс (про-
вінція Онтаріо) родина перебралася на батьківщину Нелми та «оселилася в тихому мальов-
ничому селищі Айторн поблизу Довера».

У 1983 році після смерті дружини Білл повернувся до Вінніпега, який знову став для ньо-
го домівкою. Свою любов до співу він виявляв через активну участь у хорі для старших людей 
«Вік і Можливості», аж допоки не стався інсульт...

Порівняно з іншими українськими й неукраїнськими некрологами, некролог Вільяма мож-
на «оцінити» лише як фольклорний документ. Таке порівняння виявляє двоїстість, притаманну 
цьому жанру, а також перегукування з архаїчнішою версією української традиції похоронних 
голосінь. Про Білла згадують, як про представника «першої хвилі», людину, яка пережила по-
чаткову «лихоманку» української еміграції до Канади столітньої давнини. У подіб них некроло-
гах часто пишуть про хоббі, тому з’являються речення про любов Білла до співу й інші музичні 
досягнення. Якби це був некролог жінки, текст виглядав би по-іншому: померлих українських 
«бабів» завжди вихваляють за їхні таланти куховарства та садівництва. Примітно, що тут згаду-
ється рік і місце народження, бо про життя українських емігрантів так званої «Д. П. третя хвиля» 
(тобто тих, які прибули до Канади після Другої світової війни) повідомляють інакше *. Сповід-
увана релігія – важливий факт, і про нього зазвичай пишуть формульною мовою, через подро-
биці поховання й місцезнаходження цвинтаря. Анотований список мотивів некрологів (якщо 

* Д. П. – це абревіатура на позначення DP, тобто Displaced Persons (українські емігранти до Пів-
нічної Америки після Другої світової війни). «Друга хвиля» прибула після Першої світової війни, а 
представниками «першої хвилі» стали ті, хто приїхав наприкінці 1800-х – на початку 1900-х років. 
Багато їх прибуло тоді з Австро-Угорської імперії, зваблених канадськими обіцянками дешевої землі в 
преріях [прим. Н. Кононенко].
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такий колись укладуть) розглядав би структурні механізми, притаманні газетним голосінням, 
які є частиною канадського й українського діаспорного фольклору ХХІ ст.

Популярна ономастика
Поширеність українських фольклорних танців призвела до швидкого збільшення кількості 

клубів, ансамблів, шкіл і академій. Щорічний вінніпезький фестиваль «Фолк лорама», що триває 
два тижні, у 2010 році представив 25 таких танцювальних груп. Кожна з них мала найменуван-
ня й на підставі відбору, здійснюваного комітетом свята, можна зрозуміти важливість гендеру 
як основного фактора самоназви. Більшість танцювальних колективів називалися іменниками 
жіночого роду зі світу природи, наприклад: «Річка», «Зоря», «Фіалка», «Троянда», «Весна», «Зір-
ка» чи «Завірюха [Zaavarооka]». Було й кілька колективів із фольклорними назвами: «Русалка», 
«Слава!» та «Сопілка». Кілька груп послуговувалися чоловічими найменуваннями: «Барвінок», 
«Розмай» і «Романець». Лише одна група мала гендерно-нейтральну назву – «Село». На жаль, 
одна англомовна газета написала про «українських танцюристів із гурту “Сало”». Цікаво, що 
більшість цих колективів позбулася слова «фольклорний», але залишила «український» для сво-
го опису. На мою думку, це прихована спроба вирізнити цей жанр танцю і, можливо, підняти 
його до рівня інших, наприклад балету, сучасного танцю або хіп-хопу.

Кухня
В асортименті вінніпезьких продуктових супермаркетів і дрібних продовольчих крамниць 

завжди є пироги з усіх усюд *. Зазвичай їх продають замороженими в пачках по 12 штук або в 
кількості, що ділиться на 12. Багато церковних громад, у тому числі англіканці, улаш товували 
вечері з пирогами, щоб зібрати гроші. Сезон пирогів, що триває з осені до весни, використову-
ють для накопичення коштів й інші релігійні та нерелігійні громади (як українські, так і неукра-
їнські). Жінки з вінніпезького Українського православного катед рального собору Святої Трійці 
влаштовують щомісяця пирогові марафони, що тривають весь день і головний принцип яких – 
«скільки зможеш з’їсти». Чимало комерційних ресторанів мали економічну вигоду саме за ра-
хунок популярності пирогів. Є навіть такі незвичайні кулінарні експерименти, як пирогові піци 
чи сендвічі **. Увійшовши до кулінарного мейнстріма, пироги продовжують свою «тріумфальну 
ходу», а жителька Вінніпега Орися Трач прославилася завдяки цим кулінарним шедеврам.

Календарні зрушення
Як засвідчують оголошення, надруковані в північноамериканській українській (утім, ан-

гломовній) газеті «Український щотижневик [The Ukrainian Weekly]», «бути українцем» можна 
визначити на підставі певних свят кожного місяця – від Маланки в січні до Коляди в грудні. Він-
ніпезький варіант «бути українцем» включає два Різдва: «англійське Різдво» (25 грудня) й «укра-
їнське Різдво» (7 січня). Останнє більше відповідає «справжньому духу і значенню Різдва». Проте 
найсуттєвішою модифікацією канадського народного календаря є універсальне сприйняття Ма-
ланки як жвавого свята, що позначає український Новий рік (13–14 січня). Це січневе свято між 
груднем (із загальноприйнятим у Канаді Різдвом) і лютим (із загальношанованим днем Святого 
Валентина), яке привносить радість і тепло посеред суворої вінніпезької зими. Воно пом’якшує 
післяріздвяну апатію, якою би в іншому випадку сповнилася ментальність вінніпезців. 

* Канадські українці вживають слово «пироги» на позначення вареників, а в англійській мові за-
кріпився польський варіант написання – «perogies» [прим. перекладача].

** Пироги переважно начиняють картоплею чи сиром, тому використання їх у піцах і сендвічах як 
замінника м’яса є дуже незвичним для неукраїнських любителів м’ясних страв [прим. Н. Кононенко].
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«Освячення великодніх кошиків» усе ще популярне, і в деяких церквах цей ритуал про-
водять у Великодню суботу. Щодо самих кошиків, то вони часто не відповідають тому, як 
мусять виглядати традиційні кошики і що в них має бути. Багато з них подібні до літніх 
кошиків для пікніка й містять пляшку вина.

Українським традиціям притаманний фактор веселощів, і він особливо виявляється в 
широкій популярності «соціального» – святкування, що започаткувалося від старих україн-
ських весільних обрядів. Ця подія тепер є традиційною, про неї навіть написано в «Енцикло-
педії Манітоби» (2007). На відміну від вищезгаданих календарних святкувань, «соціальне», 
подібно до більшості весіль і всіх похоронів, може відбуватися будь-коли впродовж року. 
«Соціальне» переважно влаштовують для зарученої пари перед весіллям. Пригощання, му-
зика й алкоголь – головні приваби. Люди, які приходять на «соціальне», не обов’язково зна-
ють заручених, оскільки квитки на подію продають усім бажаючим взяти участь і повесе-
литися. Гроші від продажу квитків стають потім подарунком для пари. Усе це лише опис 
сутності «соціального», хоча варіантів цього святкування може бути безліч.

За вже встановленою репутацією в Західній Канаді, українські традиції поважають за 
певний дух радості. Здається, є народне повір’я, що українцям властива загальна любов до 
веселощів і їхні святкування – більш видовищні, ніж у інших народів, тобто видовищ, прита-
манних українським святкуванням, в інших традиціях нібито немає. На жаль, фольклорис-
там варто глибше дослідити це народне повір’я, насамперед через те, що воно відходить від 
усталених моделей фольклористичного дослідження. Особливо показовою в цьому плані є 
функція згаданих Маланки та «соціального».

Деякі заключні спостереження
Дослідження показують, що втрата мови в діаспорній громаді компенсується підвище-

ною увагою до залишкових елементів. Перехід стимулює процес кодифікації та стандарти-
зації, а також операції «пошуку й порятунку». Традиційні страви, наприклад, возвеличу-
ються до статусу «національної кухні» і поширюються через письмові рецепти та українські 
куховарські книги, що незмінно друкуються англійською мовою. Українські танцювальні 
ансамблі переважно відкидають слово «фольклорний» і представляють себе просто як гру-
пи «українського танцю», приховуючи спроби акцентувати увагу не на етнічності, а на жан-
рі, і в такий спосіб шукають паритету з балетом або хіп-хопом.

Однак утрата мови, що зумовлює інші втрати, є потужним стимулом для серйозного 
підходу до створення родинного дерева. Генеологія стала популярним хоббі, що надихає 
канадських українців на дослідження родинної історії. Дехто сподівається відшукати бодай 
краплину благородної козацької крові у своїх жилах, а ще краще – знайти родинний герб. 
Багато людей ідуть на чималі жертви в довготривалих пошуках документів. Виявляти відо-
мості про предків, які, цілком можливо, були неписьменні, – це складне завдання.

Серед численних виявів фольклорних традицій візуальні символи стали особливими 
цінностями в руках як відданих дослідників, так і аматорів. Писанки є тому найпершим 
прикладом. Нещодавно за допомогою цифрових технологій почали детально документува-
ти українські церкви в західних провінціях і розміщувати цю інформацію в мережі для всіх 
зацікавлених *.

* Проект, що фінансується урядом, має назву «Sanctuary: The Spiritual Heritage Documentation 
Project» («Святилище: проект документування духовної спадщини») і покликаний документувати укра-
їнські церкви та цвинтарі в преріях провінцій Альберта, Саскачеван і Манітоба. Режим доступу до про-
екту: http://www.ualberta.ca/%7Ecius/religion-culture/c-sanctuary.htm [прим. перекладача].
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Традиційне вбрання становить особливу «проблему», оскільки людське тіло – це 
об’єкт вбирання та прикрашання. Прихильники українського народного вбрання вва-
жають, що певний одяг (і всі його складові) обов’язково мусить пасувати. Таке бачення 
має сенс, проте установи й ентузіасти, котрі збирають і зберігають убрання, виставля-
ють його на манекенах або навіть у ще динамічніший спосіб: одні демонструють одяг 
на учасниках парадів, інші влаштовують покази мод, коли моделі мовчки дефілюють 
подіумом, а глядачі можуть роздивитися костюми зблизька. Зазвичай такі відтворен-
ня українського народного вбрання «старого краю» супроводжують коментарі англій-
ською мовою.

Примітки
1 З граматичного погляду, друга конструкція не має сенсу, проте фонетично вона сприймається 

англомовним слухачем як «Автомобільні котлети» замість «М’ясна крамниця “Карпати”».

БОГДАН МЕДВІДСЬКИЙ

ФРАГМЕНТИ ПРОЗОВОГО ФОЛЬКЛОРУ В КАНАДІ

The article examines both traditional retellings of Ukrainian emigrants in Canada and the newer tales and 
jokes rooted in the life of immigrants. The author considers macaronic humoristic texts, which include both 
Ukrainian and a mix of Ukrainian and English, to be the first step to the exclusively English texts now prevalent 
among Canadian Ukrainians.

Про український фольклор у Канаді легше вести мову в минулому часі, ніж у теперіш-
ньому. Це насамперед тому, що зібрано більше матеріалу із часів, коли більшість переселен-
ців розмовляла українською мовою та могла передавати усну народну творчість, спілкую-
чись рідною мовою. За сто років, починаючи від приїзду першого українського емігранта в 
Канаду, кількість українців різко змінилася (не на користь предківської мови переселенців). 
Це явище вплинуло на живучість українського фольклору.

Переміщений на Американський континент фольклор зазнав значних змін порівняно з 
тим типом чи аспектом усної народної творчості, що залишився на Європейському матери-
ку. Безсумнівно, від автохтонного фольклору завжди можна сподіватися більшої живучості, 
його коріння історично далекосяжніші, він загальноприйнятий і розповсюджений, у нього 
є всі атрибути «громадянства першої кляси». У разі переміщеної усної народної творчості 
справа виглядає зовсім інакше, навіть протилежно. Тут її стійкість порушена звичаями і тра-
диціями національної більшості, серед якої вона існує. Утрата давнього розвитку також не-
гативно позначається на переміщеному фольклорі. Звичаї національної більшості не лише 
впливають на нього, але й під їхнім тиском часто утворюються нові гібридні фольклорні 
форми. Прикладом цих новотворень серед українських канадців можуть слугувати відомі 
макаронічні тексти українських народних пісень або прози, що виникли на втіху лібераль-
но налаштованих осіб і на розпач суворих традиціоналістів. 
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Життєздатність фольклору національних меншин значною мірою залежить від 
впливу цієї групи на правлячу. У Канаді такий вплив здобуло французьке населення. 
Водночас група, яка швидко розпорошується та асимілюється, не може лишати за со-
бою багато фольк лорних слідів. Звісно, групи, що оселяються компактними масами, 
мають кращі можливості зберігати свої звичаї в сукупності інших мов і культур. Біль-
шість перших переселенців українського походження можна зарахувати до групи, яка 
компактно осіла. Як відомо, поселення на гомстедах (160 акрів або 64,7 га) не були 
подібними до набагато менших ділянок, що їх селяни обробляли на Батьківщині. Усе-
таки значна кількість українців переїхала до Канади, щоб залишити за собою слід у 
культурі цієї країни.

Українці оселялися в Канаді протягом трьох періодів. Приблизно 170000 осіб прибули в 
1891–1914 роках, переважно з Галичини й Буковини. Менша кількість, близько 74000 пере-
селенців також з Галичини та Буковини, приїхала в Канаду в період між Першою та Другою 
світовими війнами, а ще менше, приблизно 34000, іммігрували впродовж 1947–1954 років. 
У перший період майже дві третини українців оселилися в степових провінціях Альберта, 
Саскачеван і Манітоба, де вони займалися хліборобством на власних ділянках. У цій групі 
більшість становили неосвічені чоловіки-селяни. Переселенці другого періоду мали кращу 
освіту, ніж їхні попередники. Вони володіли різноманітними фахами та були фінансово не-
залежними. Іммігранти повоєнного періоду приїхали з різних земель України й представ-
ляли всі рівні освіти та соціально-економічні стани. Вони оселилися переважно в містах 
Східної Канади, найбільше – у провінції Онтаріо.

Нині понад 80 % українців народилися в Канаді. За  переписом населення 1981 року ві-
домо, що тільки 55 % українців Канади, які мають батька й матір українського походження, 
уважають українську мову рідною. Така незначна кількість інформаторів-носіїв неперерв-
ної усної традиції ставить під сумнів існування українського фольклору в цій частині світу. 
При зникненні усних жанрів насамперед перестають існувати прозові твори. Пісенні жанри 
стійкіші завдяки мелодіям. Так, часто в Канаді можна почути українські пісні, виконавці 
яких не мають найменшого поняття щодо їхнього змісту.

З утратою мови прозові жанри українського фольклору не були перспективними. Оче-
видно, зникнення української мови не відбувалося раптово. Серед поселенців усна народна 
творчість побутувала в першому та другому поколіннях, частково – у третьому. Післявоєнні 
збирачі українського фольклору знаходили багато прозових текстів у 1950–1960-х роках. 
Один з них – це варіант знаного сюжету № 670 за А. Арне й С. Томпсоном «Про чоловіка, 
який розумів звірину мову». Його записав Р.-Б. Климаш у 1963 році в провінції Манітоба.

Про чоловіка, який розумів звірину мову
Ця во байка, то вона є довга і вона єст інтересна для молоді же, щоби вони заінтересу-

валися, що воно на світі так є. Вона є байка, але вона є правдива.
То було двоє стареньких людей, і вони не мали фамілії. Так тої жінки чоловік пішов 

збирати гриби, як ви знаєте, що то є гриби, такі білі губи. Пішов на гриби, так в гори. 
І збирає гриби, і чує, щось пищит, так ніби якась птицє, ніби би таке, чій дитина. І він 
заінтересувався і пішов дивитисє. Приходит, а то у горах і земля се обсунула, і плита 
стояла, а гадина лізла попри то, і та плита впала і притиснула ту гадину. Та гадина 
зачела там кричєти, і він приходит, дивитсє і щось йому зле було дивитисє на ту, що 
та плита на тій скотині. Взєв тую плиту, підніс, а та гадина вилізла відти та й обер-
нулась до нього та й каже: «За оборонення мого життя, то я тобі даю, що ти будеш зна-
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ти всі мови , що птахи говорут, що люди говорут, що кожна звірина говорит. Ти будеш 
знати ту бесіду».

А вони обоє мали пару коней. Був кінь і кобила. І кобила, значит, жеребна. А жінка була 
при надії, при старих роках. І він прийшов додому, і та гадина приказала йому, щоб він жінці 
аби не сказав, що він знає мову всіляку. І він запитав: «Чому?». А вона каже: «Бо коли скажеш 
жінці, так зараз пімреш». І він в тім разі, значит, не схотів казати жінці.

Вони собі гарно жили, і вона йому каже: «Знаєш що, чоловіче, в Трембовлі є файний 
ярмарок». Ярмарок, значит, що продають всьо. Каже: «Як би ми поїхали». А він каже: «Ми 
б поїхали, але то я не хочу, бо кобила жеребна, а там є ріка, що тра через тую ріку пере-
їздити. Якби ми, – каже, – годни на конях поїхати, то, – каже, – конина перейде ліпше, 
як, значит, віз буде тягнути». І вони так се погодили обоє. І вона сіла на кобилу, а він сів 
на конє. І їдуть на той ярмарок. І приїхали коло ріки, і той кінь, значит, бух в ріку та й 
перейшов, а кобила зачєла се крутити. Не хоче піти там. Але кінь каже до кобили: «Ти, – 
каже, – трошка скоч, то перескочиш через мягке, що не застрєгнеш». А кобила каже до 
него: «Добре тобі балакати, що ти і твій господар, значит, таки потрафили, а так як ми 
обі, то ми в такій поставі, що воно неможливе». І вона зачєла тую кобилу бити, а чоловік 
її зачєв сі сміяти на тамтім боці. І та кобила помаленьку злізла у долину, перейшла і ви-
йшла. І вже їдут на той ярмарок обоє разом. І вона каже: «Чо ти ся так сміяв?». Бо вона 
не розуміла, що кінь казав до кобили. А він каже до неї: «То, жінко, таке, що я не годен тобі 
сказати, бо, як я скажу, то вмру». Ну, і вона їде далі з ним, і приїхали на той ярмарок. 
І вона не інтересується ярмарком, але інтересуєся тим, чо він сі сміяв. І вона його питає. 
А він каже: «Слухай, жінко…». А вона за ним каже: «Та вже їдьмо додому». Бо він казав: «Я 
тобі скажу , як вже приїдем додому, то тобі скажу. Але щобись знала, що я вмру». «О, то 
так нема, – каже, – на світі, як ти кажеш».

І вже посідали на коні, їдут додому. І приїхали додому, і він не хоче сказати, бо вмре. Та 
гадина казала, що він вмре. Він тоди сказав: «Знаєш що, жінко. Як ти хочеш, як то би я тобі 
сказав се, то се є важне. Зрихтуй катафельок і, – каже, – положиш мене на катафельок. Ви 
знаєте, що то є катафельок. І, – каже, – я тоди тобі скажу, а більше, не скажу». І вона ту 
раз-два, води загріла, розунієш, якусь там миску, той маф [кусок матерії. – Б. М.] взєла. Так 
го обмила, розібрала. Та й го положила і накрила таким простиралом, як то мерцє накри-
вают. Та й стала: «Ну, – каже, – чоловіче, кажи». Думає-думає, але пес прибіг, бо двері були 
отворені, те була літна пора. Пес прибіг та й сильно скулит. Так скулит, шо ну. Вона до пса: 
«Марш, кої дідькової мами тут скавулиш, – каже, – ту мені те видиш». Того пса ногами на-
копала. Але прибіг когут. Та й він чує, бо він розумів тую бесіду. Прибіг когут та й каже до 
пса: «Кого дідька рипиш?». Цей каже: «Господар, – каже, – буде вмирав, каже жінці, та й вже 
вмре». «Як твій господар і мій такий дурний, що він жінці хоче сказати, то най вмирає до 
дідька». «Ти, – каже, – не думай, – так до пса когут говорит, – я маю, – каже, – п’єтдисят 
жінок. Я, – каже, – зерно здиблю, я їх закличу всіх і сам зерно з’їм». «А він, – каже, – має єдну і 
не годен розуміти і на смерть іде, бо вона хоче, аби він сказав». Він тоди скочив: «Чорт тебе 
забери, аби ти знала, що я ся з тобов розв’язав доки тебе…». То він тепер у Давфін, Гилберт, 
обаренки ті пече, кукіс [печиво. – Б. М. ]  ті донатс [пампушки. – Б. М.]. А вона то десь піш-
ла з якимись індіянамі.

Записано в Ашвілі, Манітоба, 27 червня 1963 року 1.

Дещо коротший текст анекдоту про нерозумного чоловіка записав Р.-Б. Климаш також 
у провінції Манітоба в 1963 році:
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Ішла баба та й над’їхав трок [вантажник. – Б. М.], а баба йшла до міста. На дорозі. Тай 
іде баба, над’їхав цей чоловік троком, але він не дуже знайомий був з цею жінкою. Але він вже 
трохи її знав. Тай каже: «Їдете до міста?».

«Я, – каже, – іду до міста».
«То сідайте, завезетеся».
Їдут дорогом, а там худоба пасеся на дорозі, та й, перепрошую вас, бик іде з худобою, 

знаєш, звід.
«О, – питаєся той хлоп, – як бик знає, коли корова його потребує?»
А вона каже: «Та він чує».
Але їдут далі. А вона каже: «А ти ще нічого не чуєш?».
А він каже: «Я нічого не чую».
Потому вона каже: «Е, ти ще гірше дурний, як той бик. Бик чує, а ти нічого не чуєш».

Записано в Гілберті Плейнс, Манітоба, 12 серпня 1963 року 2.

Серед записів Я. Рудницького з 1954 року знаходимо також деякі оповідання традицій-
ного українського фольклору. Подаємо короткий текст за сюжетом мовного непорозуміння:

«Бомбоси»
Раз чоловік їхав у місто, а жінка каже:
– Привези ми, чоловіче, черевики, бом боса! 
Коли він вернувся з міста, каже жінці:
– Ходив цілий день, шукав, усякі черевички в місті були, алем «бомбосів» не знайшов. То, 

може, аж в Штицах продають такі черевики.
Інформатор – Т. Юзвишин, Вінніпег, Манітоба, 26 листопада 1954 року 3.

Незважаючи на те, що в Канаді зібрано деякі тексти традиційної усної народної твор-
чості, варіанти яких записано в Україні, більшість прозового фольклору – це, за винятком 
макаронічних анекдотів, усні оповідання очевидців різноманітних подій у житті переселен-
ців або спогади. Такі тексти досить легко поділити на групи: 1) чутки, поголоски про Канаду 
та спогади; 2) оповіді про перші роки життя переселенців і боротьбу з різними труднощами; 
3) макаронічні українсько-англійські анекдоти.

Канада для багатьох українців була казковою країною за горами й морями, у якій лю-
дям жилось або дуже добре, або дуже погано. Про цю країну ширилися всілякі поголоси, 
овіяні казковими сюжетами, фантазією, гіперболою, небезпеками, які треба було перебо-
рювати. Мандрівники, котрі туди добиралися, або пропадали в дорозі, гинули в перші роки 
проживання на новій землі, або набували великих статків і жили краще, ніж пани чи вель-
можі на Батьківщині. Чутки про Канаду поширювалися серед українців так, як і народні 
казки, – переповідалися з вуст в уста.

За таких обставин нас не дивує те, що в спогадах перших переселенців знаходимо бага-
то казкових або казкоподібних елементів-мотивів. Наприклад, у розповіді Івана Пилипова 
дізнаємося про таке:

З нашого села працювали люди при сплавах на Лимниці, а тамки говорили про Канаду, 
бо то був такий час, що люди говорили про цей край.

«Маєте адресу свого кревного?» – питаю одного німця.
«Маємо».
«Напишіть мені».
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«Добре».
Гаврей написав мені адресу сина і доньки, і я написав листа. На мій лист прийшла відпо-

відь. Відписали мені:
«Лишай гори і доли і ходи сюди».
Я відписав: «Добре, я поїду».
Набрав я великої охоти. Зараз поїду. Буду мати тамки хліб, вмію писати і читати і 

трохи по-німецьки. Там в Канаді не всі такі вчені. В нашім селі з моїх ровесників мало хто 
умів читати. Але жінка не хотіла їхати, боялась моря і чужої сторони. Каже до мене щодня: 
«Не поїду, не поїду, не поїду».

«То сиди».
Я пристав до неї, це була донька мого сусіда.
Продав я пару коней і воли, щоб мати гроші на шифкарту, але виглядало, що не виста-

чить на дорогу.
Продав я дещо грунту, щоб заплатити дорогу.
…Поїхало нас трьох: Василь Єлиняк, Юрко Паніщак і я…
…Приїхали ми до Стрия, потім до Перемишля, а відти до Освенціма. Тутка переглядєли 

урядники наші папери.
«Покажіть гроші», – сказав один з них.
Я мав 600 ринських, Єлиняк мав 190 ринських, а Паніщак мав 120 ринських. Урядники 

казали, щоб Паніщак вернувся назад до села, і він мусив сісти на залізницю, яка повезла його 
назад до Калуша. В Гамбургу, куди нас двох доїхало, був агент, який посадив нас на велику 
шифу, щоб ми їхали через море.

Їхалось 22 дні. В дорозі було всіляко: було так, було інак. Корабель їхав морем, а потім 
рікою до якогось великого міста. То був Монтреаль.

Рано злізлисємо з шифи [корабель. – Б. М.], а пополудні всілисьмо на трен [поїзд. – Б. М.] 
і впоперек Канади. Дорога була якась довга, два дні і пів воліклися ми через скали, ліси, води 
і пусті поля. Видно було, що ми в дикім краю. Приїхали ми до якогось невеликого міста, де 
стояли деревляні будинки. На станції нам сказали висісти урядники, що вміли говорити по-
нашому, але виглядало, що це не були наші люди; видно, німці. Це був Вінніпег…

…Тутка стрінули ми жидів з Росії, і вони нам казали:
«Поїдьте до Гретни, в Манітобі, недалеко відти, там найдете добру землю».
Купили ми тикети [білети. – Б. М.] до Гретни і поїхали дивитися. На станції стрінули 

німців, які говорили також по-українськи. Один з німців взяв нас до молочіння. Було що їсти і 
пити. Говорили ми з старшими по-нашому, а молоді знали вже тоді по-англійськи. Оповідали, 
як з початку бідили. Бідували три-чотири роки, а потому дороблялися і приходили до гаразду.

Я подумав, щоб вернутися до краю і привезти свою жінку з дітьми. Єлиняк просив, щоб 
узяти і його жінку разом, а сам хотів лишитися в Гретні на роботі. Я міркував, що було би 
добре спровадити більше родин з нашого села. Вони могли б дістати землі разом, то не вку-
чило б ся в чужім краю. Я нагадав собі, що можна взяти цілий тавншип. 3наєте, що є тавн-
шип? То є 36 секцій; одна секція має чотири фарми; цілий тавншип має 144 фармів, кожна 
по 160 акрів, по-нашому 113 моргів. Отже, 144 родини може замешкати одна при другій.

З Гретни я виїхав 1-го грудня, з Вінніпегу виїхав 15-го грудня до Монтреалю, відси – до 
Бостону. Тутки треба було чекати п’ять днів на шифу. Морем їхалося щось 22 дні до Лондо-
ну. Тут перечекав я два дні, щоб переїхати до Гамбурга. Відти поїхав я через Берлін, Освенцім, 
Краків, Креховичі. Найняв я фіру з станції до Небилова і четвертого дня по Різдві приїхав до 
села. То було 1892 року.
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Люди питали, куди я їздив і що я бачив. Розповідав я про Канаду і говорив: «Тікай звідси, 
тікай, бо тут нічого не маєш, а тамки матимеш землю за дурно і будеш газдувати». Але на-
рід був темний. «То далеко за морем», – кажуть. Мати плаче, хотя й має дев’ятеро дітей; не 
хоче їхати, але хоче, аби ми всі здихали разом із нею з голоду. Люди приходили до моєї хати; 
повна хата людей, кожний питає мене на ново: «Де ти був?».

Нарід не розумів, що за морем може бути свобідна земля без господаря, яку можна діс-
тати даром або за малі гроші. Слухали, що я говорив, і дивувалися.

Пішла поговірка по селах, що приїхав чоловік Бог знає звідки і хоче провадити людей до 
якоїсь там Америки і Бог знає куди…

…Сяду в коршмі і п’ю пиво. Плачу сам, або платять другі. Люди цікаві стоять довкола.
Розповідаю їм, що хотять знати. Кажу їм: «Тікайте, тікайте, бо тут не маєте землі, 

а там є земля. Ви тут попихачі, а там будете господарями» 4.

І. Пилипів не був єдиною людиною, яка своїми розповідями зацікавлювала або спону-
кала своїх сусідів виїжджати за море. Подібні речі робили агенти корабельних фірм. Чутки 
про добре життя в Канаді розповсюджувалися, як пошесть, і багато агентів наживалося на 
цьому. На Західну Україну потрапляла значна кількість різноманітних фіктивних листів, у 
яких, як писала газета «Буковина» 1901 року, зображали Канаду, мов рай, политу молоком і 
медом землю, де не треба нічого робити 5.

Еміграційний процес сприяв появі нових оповідань, пісень і віршів. Переселення стало 
темою для публіцистичних статей і белетристики. Західноукраїнський письменник Василь 
Стефаник писав про еміграцію в листах, статтях і новелах. Наприклад, у новелі «Камінний 
хрест» маємо таку прощальну картину:

– А проше, газди, возьміть же без царамонії та будьте вібачні, бо ми вже подорожні. Та 
й мені, старому, не дивуйтеси, що трохи втираю на жінку, але то не задурно, ой, не задурно. 
Цего би ніколи не було, якби не вона з синами. Сини, уважаєте, письменні, так як дістали якесь 
письмо до рук, як дістали якусь мапу, та як підійшли під стару, та й пилили, пилили, аж пере-
рубали. Два роки нічого в хаті не говорилоси, лиш Канада та й Канада. А як ні дотиснули, як-
єм видів, що однако ні муть отут на старість гризти, як не піду, та й єм продав до кришки. 
Сини не хотє бути наймитами після моєї смерті та й кажуть: «Ти наш тато, то й заведи нас 
до землі, та дай нам хліба, бо як нас розділиш, та й не буде з чим киватиси». Най їм бог пома-
гає їсти тот хліб, а мені однако гинути. Але, газди, де мені, переломаному, до ходів? Я зробок – 
ціле тіло мозиль, кості дрихлаві, що заки їх зранку зведеш докупи, то десять раз йойкнеш 6.

В. Стефаник також повідомляє, що еміграція розвинулася з поодиноких випадків до ма-
сового потоку. Перебуваючи в Кракові, він не раз заходив на залізничну станцію зустрічати 
емігрантів. Письменник пише до О. Кобилянської 23 квітня 1899 року, що «через Краків пере-
їжджають заєдно наші емігранти. Йду щовечора, аби їх здибати. Страшно за ними і перед 
ними, серед того вони прибиті, здані на всю подлість людську старого і нового світу. Немило-
сердна земля чорна, що пустила їх від себе. Відай, очі їх тому так завмерли, що не видко землі. 
Жінки не плачуть, “вже-м не годні”, діти цікаво оглядаються на все, а хлопи ледве ноги тя-
гають і якось зі страхом глядять на жінки і діти. Цілу громаду їх все хтось гонить навперед 
себе, якийсь поліцай або жандарм, громада йде така безсильна й автоматична, аж серце моє 
мужицьке кервавиться. Йдуть цілі громади, гонять їх десь, що вони самі не знають.

Виджу їх, як дубів, тих мужиків, що їх вода підмиває, корінь підмулює, виджу, як хита-
ються, як падуть, як їх пхають на залізниці і везуть, як дерево на опал. Чую їх біль, всі ті 
нитки, що рвуться між їх серцем і селом, і мені рвуться, чую їх жаль і муку» 7.
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Життя перших переселенців складалося не без пригод, злидні, поневіряння запам’я-
талися надовго. Про ці переживання іммігранти розповідали наступним поколінням. При-
кладів таких згадок багато. У спогадах В. Чумера є розповідь К. Загарійчука.

Оповідь Костя Загарійчука зі Смоки Лейк в Алберті
Я приїхав до Канади з села Топорівці, на Буковині, 1898-го року. Приїхав з родиною і за-

мешкав у Гефбрідів [людей змішаної раси. – Б. М.] в комірнім на Пакані в Алберті. Ми були 
бідні, бо заледво було в нас $10 готівкою, як опинилися на Пакані, 80 миль на схід від Едмон-
тону. Це було восени, і я рішився піти пішки до Форт Саскачевану і там десь у фармерів 
наймитися на роботи. Там у німця нанявся я копати бараболі. Це було найбільшим моїм 
щастям, бо було запевнення, що не помремо в зимі з голоду. І коли я написав до жінки, що я 
заробив десять міхів бараболі, то вона не повірила, а пройшла п’ятдесят миль пішки, аби 
наочно провірити, чи то правда. Бараболю мав відвезти мені німець аж по молочінню, і я 
її закопав в землю, аби не змерзла. За це, що він мав відвезти мені бараболю аж на Пакан, я 
мусів вимастити глиною його стайню, аби худобі було тепло.

Жінка моя, не чекаючи, прийшла пішки і взяла майже міх бараболі на плечі і так несла 
аж на Пакан. Це було 50 миль дороги. Потім ще два рази приходила дивитися, чи бараболя 
не замерзла, або чи хто не закрав. Оба рази пробувала брати на плечі і нести в мішку на 
Пакан, але німкиня їй не позволила, кажучи: «Ти, жінко, дурна, таж ти колись на здоровлю 
відпокутуєш; мій чоловік як сказав, що відвезе, то відвезе».

Я робив там ще й коло машини і бараболю, і мене німець відвіз, як уже випав сніг. Жінка 
моя тоді, як клякла над тою бараболею, то з годину молилася. Дякувала Богу, що не дасть 
нам загинути в Канаді з голоду. І на весні, як наші люди довідалися, що в мене є бараболя на 
насіння, то за 20 миль здалека приходили просити. Ми уділювали кожному потрохи. І що 
ви думаєте, вони очка в бараболі вирізували і клали в землю, аби росла, а осередок варили 
на росіл і тим малі діти годували, бо молока не було. Розказувати тепер комусь про давні 
злидні, ніхто не повірить. А я не забуду їх до смерті…8

Напівказкою про звірів може слугувати оповідання про ведмедя, який, утікаючи від кабана, 
виліз на стіг сіна, де заховався чоловік. Ведмедя, зіпхнутого вниз чоловіком, розідрали кабани: 

Я вже не жив
(Піонірський спогад)

А було то вже давно, як ми ту в Канаді, в одній місцевості будовали на високім горбу 
церкву межи лісами, бо ще поля мало було.

А коли ми вже при церкві робили коло бані, то понад ліси і поля і хати було видно. І я собі 
випляновав з тої церкви навпрашки через ліс іти до дому мого господаря, в котрого я ночу-
вав, бо за дорогов було два рази далі. Але мені ся так не вдало. Я вийшов на якесь поле і вже 
знав, що я заблудив. На тім полі була мала стирта снопів, коло неї стояли форки [вила. – 
Б. М.]. Я при помочі форок виліз на стирту, розкинув снопи на боки і зробив для себе яму і 
так на стирті, як на ліжку, файно заснув із тими форками в руках. Як я пробудився, то 
вже ся розвидняло, а ту нараз такий стогін, аж земля дуднит. Я дивлюся, аж то дикі свині 
медвідя гонят, а він просто до тії стирти, та вже й коло мене. І хапає по снопови, і кидає 
межи свині, а сам згори дивится, як вони снопи рвут. А я думаю, що він мене як зобачит, то 
він і мене викине свиням. І якраз він наставився кидати сніп, мені в той час пощастило, і я 
тілько тими форками бухнув, тай він повалився межи свині, і вони з ним зробили празник.
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Так я ще довго там сидів закім віджив і ще боявся порухати, аби свині не думали, що там 
іще один медвідь сидит.

Інформатор – Василь Голаєвич, Бенкенд, Саскачеван, 30 листопада 1954 року 9.

Багато чоловіків поїхало до Канади, щоб заробити грошей та пізніше привезти жінку 
з дітьми. Самотнє життя в чужій країні неоднаково впливало на таких людей. У багатьох 
піснях про Канаду наявні мотиви про розлуку: «Канадо, Канадо, – співається в них, – яка ти 
зрадлива, не одного чоловіка з жінков розлучила». По-різному вирішено проблему розлуки 
та всіх перипетій, пов’язаних з нею. У звичаєвому праві існує «хлопський параграф». При-
клад такого «звичаєвого параграфа» спостерігаємо в наступному оповіданні:

Гість із Канади
Саме перед півночею станув поїзд у чудовій наддністрянській околиці, освіченій повним 

місяцем. З вагонів вийшло кілька запасних жидів і жидівок, і якийсь чоловік з малою скрип-
кою в руках.

Він вийшов з двірця на дорогу і зразу скрутив на пасовисько на стежку, що з високого 
горба вела стрімко вниз на село «Д». Тут не мав, видно, охоти пристанути хоч на хвилину, 
щоби подивитися на гори, як гарно виглядало село в долині, як біліли хати між садами, як 
блистів до місяця широкий і глибокий Дністер, як легенька срібна мрака прикривала лози і 
високі зелені берези; він спішився або був зовсім не чулий на красу природи.

Тільки в селі, коли зайшов в одну бічну вуличку, станув і почав розглядатися. Яких 
п’ятдесят кроків перед ним стояла хата, з господарськими будинками, по тім боці улиці 
знов хата, а далі під горбом було вже сумно і темно, світло місяця туди не діставало.

В хаті і на дворі все спало.
Постоявши хвилинку, подорожній підійшов крадьки під вікна найближчої хати і загля-

нув у мале віконце. Нічого не бачив, ані не чув. Тоді поклав скриньку на землю, вхопив за рами 
віконця і силувався відчинити. Не йшло.

В кінці спересердя вдарив ліктем у шибу, розбите шкло задзвеніло, і в хаті скрикнув 
хтось: «О, Господи!».

«Відчиняй!» – приказав подорожній грізно.
«А хто ж там?» – спитав перестрашений голос з хати.
«Се я, Яків! Твій чоловік!»
«Ай, Господи! Яків! Я зараз! Тільки світло засвічу».
Блиснула невелика лямпа в хаті, і по хвили відчинилися двері.
Яків увійшов із скринькою в хату.
Ані не звітався з жінкою, ані не сказав доброго слова, тільки розглядався хвилину по 

хаті, потім сів на лавці і сердито глянув на жінку, котра не знала, чи має тішитися, чи 
смутитися, так її зараз ся перша хвилина прибила.

«Ти нащо шибку вибив?» – спитала несміло.
Яків не відповідав на се питання, тільки від себе спитався: «Дитини нема?».
«Авжеж, вмерла в першім році, як ти поїхав. Я тобі писала».
«А друга де?»
«Яка друга? Адже другої в нас не було?»
«В нас не було, але в тебе знайшлася! – гримнув Яків гнівно. – Я все знаю. Я там за морем 

уже три роки працюю, як день, так ніч, а ти тут з іншим водишся! Кажи, де дитина?»
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Молодиця спрацьована, утомлена, але з лиця доволі гарна, поправила собі хустку на 
голові і блиснула гнівно карими очима: «Ніякої другої дитини не було і нема!.. Коли не віриш, 
шукай!» – відповіла твердо.

Яків встав з лавки: «Ти ще пискуєш! Мені писали! А з сусідом Вербовим, що?».
«Неправда, неправда! – скрикнула молодиця і повернулася до дверей, мов хотіла втіка-

ти. – Присягаю Богу, що неправда!»
В тій хвилині прискочив до неї чоловік і з цілої сили вдарив її кулаком в плечі, потім ухо-

пив за рукав, здер хустку з голови і почав бити, де попало. Жінка кричала і виривалася з рук 
чоловіка, але він тримав її одною рукою, як кліщами, а другою бив без милосердя.

«Ратуйте! Ратуйте!» – кликала вона, упавши на землю.
Відчинилися сінні і хатні двері, і на порозі станув дужий мужик, сусід Вербовий, з колом в руках.
«Се що за розбій по ночі? – скрикнув він. – А, то ти, Яків? Так з жінкою вітаєшся і спати 

не даєш?»
Відложив кіл на бік і уп’янілого з гнівом Якова одним замахом відорвав від жінки і кинув 

у другий кут хати так сильно, що той головою посунув тяжку лавку далі в кут.
«Се що за повіденція?» – крикнув ще і, розставивши ноги широко, як до боротьби, станув 

над Яковом, готов кожної хвилини почастувати ще краще.
Яків справді зірвався з землі і замахнувся на Вербового. Той вхопив його за обі руки, скру-

тив їх так, що аж затріщали, і силоміць посадив напасника на лавку під вікном.
«Сиди і не рушся! Кажи, що треба? Якої напасти собі шукаєш?»
«То ти до мої жінки… І ще мене б’єш!» – хрипів з лютості Яків, силуючись вирватись з 

сильних рук сусіда.
На ці слова сусід відповів таким потиличником, що Яків аж на лаву похилився.
«Не бреши, песій сину, – наказував Вербовий. – Три роки сидиш там у Канаді, до жінки ні 

слова не напишеш, ані зломаного крейцара не пришлеш, – вона тут бідує, ради собі не годна 
дати, – а ти щойно приїхав, зразу до бійки! То се твої подарунки з Канади?»

«Най з другими не водиться!» – боронився Яків, але по голосі було пізнати,що чувся переможеним.
«З ким?»
«Адже з тобою першим. Мені писали до Канади».
Ляснув другий поличник, і лице Якова почервоніло і почало пухнути.
«Хто писав?» – спитав Вербовий.
«Підлужний писав».
«Не бреши, він неписьменний».
«Він підписаний на листі. Хтось за него писав».
«Добре, зараз його спитаємо. Ходи».
Під час сеї лютої пересправи збита молодиця заводила коло печі, мов за покійним.
«Така мені заплата за мою працю гірку, що я йому клаптика землі не продала, що я собі 

рук і ніг не чую... За три роки аби гріш прислав.., аби добре слово написав.., нічого. То інші 
чоловіки гроші присилають, суми привозять, а він кулаки».

«Не плачте, сусідо, – тішив її Вербовий, випихаючи її чоловіка у сіни, – ми зараз сюди 
вернемося».

І силою потягнув Якова за руку на двір та у темну улицю під горб.
За ними вийшла молодиця на дорогу. Тут стояла вже жінка Вербового, збуджена криком і бійкою.
«Сусідко, кумонько, ненько моя. Чи чували ви таке? З-за моря приїхав, аби мене набити 

за пусто, за дурно. Мені за три роки ані зламаного гроша не прислав, а сотки видав на до-
рогу, аби мене сам міг набити».
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Сусіда почала її втихомирювати. Вона притихла, лише хлипала, як мала дитина, спер-
шися на ворота.

Минуло добрих кілька хвилин, і у темній улиці під горбом залунав такий сильний полич-
ник, мов великий батіг ляснув.

«То ти аж з Канади приїхав напасти собі шукати?» – кричав там Підлужний так, що 
кожне його слово здалека було чути.

«А хто ж писав?» – боронився Яків уже зовсім м’яким голосом.
«А мене що, то обходить? Маєш лист, то шукай собі писаря. А людей не займай, волоцю-

го світовий. Перебрався і гадає, що він пан...»
«Іди спати, – радив Вербовий, – і людям дай спати, бо завтра робуча днина, а жінки не 

бий, бо ще раз прийду до тебе...»
Оба сусіди відвели Якова до хати.
«А що ж? Будеш спати чи маємо тебе пильнувати?»
«Не треба», – відповів Яків. Зайшов до хати, взяв свою скриньку і вийшов знову на двір.
Сусіди дивилися, що загадує робити. Не промовивши до нікого ані слова, гість з Канади 

пішов уличкою на дорогу і там аж на скруті зник.
«Я побіжу за ним», – промовила жінка.
«Хочеш смерти пожити?» – спитав Вербовий. Жінка послухала. Довго стояли всі ще при 

дорозі і обговорювали нічну пригоду.
Тим часом Яків вертав горбом і пасовиськом на дворець залізниці. В одній руці ніс скринь-

ку, а другою мацав себе по твари. Вона спухла і пашіла, а в голові шуміло, як у млині. Під ка-
пелюхом знайшов гудз у волоссю, від удару об лавку. Язиком обміркував, що один зуб хліпався.

Сумний прийшов на дворець, поклав скриньку на лавку і сам сів. Думав, думав, потім 
вий няв з скриньки фляшку горівки, потягнув здорово – і знов задумався.

У такій задумі застав його залізничний послугач, родом з того ж села, що і Яків. Він при-
глядався йому кілька разів і не пізнав.

«Яків чи не Яків? – спитав нарешті… – З Канади?»
«Єс» [так. – Б. М.], – відповів Яків.
«Додому?»
«Но» [ні. – Б. М.].
Більше англійських слів Яків не привіз з Канади і тому далі говорив по-своєму.
«Я лише на кілька годин приїхав з Канади, аби повчити і пригадати її, що має чоловіка. 

Чи в неї була дитина, чи ні?»
«Ні, я був би чув щось».
«Але я таки набив її, най знає. Три роки – міркуйте. Одну жінку мати, та й розпусту 

дати? Три тижні їхав. Приїхав, набив і вертаю до Канади. Триста корон видав і ще других 
тільки видам, але най знає».

«Та за що ви її били?»
«Аби з іншими не водилася», – відповів Яків.
«А то чогось ви так запухли, певно, в Канаді так підгодувалися?»
«Вступися, – відповів Яків сердито, – не зачіпай мене».
Яків чекав ще з годину. Потім купив білет, всів до поїзду, що над’їхав, повернувся на лаві 

й захропів, як по парні. Сповнивши свій обов’язок, він вернув знов до Канади. Хто писав лист, 
се вже його не журило 10.
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Канадська бувальщина часто переходила від родинних до мовних непорозумінь. На 
ґрунті незнання англійських виразів виникало багато анекдотів. Два наступні тексти зна-
ходимо в збірнику Я. Рудницького:

Друшляк по-англійськи
Як приїхали наші піоніри з краю, то їм було треба дещо до хати купити. Пішла раз 

жінка до склепу шукати за друшляком. Ну, вона шукає, шукає, не могла знайти і не могла 
сказати тому чоловікові, що в склепу роби, що їй треба.

То на другий день післала свого чоловіка.
Той пішов, а склепар питає си:
– Кен ай гелп ю? [Чи можу я вам допомогти? – Б. М.].
А він каже так:
– Айд лайк ту бай е пат гвир де вотер ші гов, а макароні ші стап [Я хотів би купити 

горшок, де вода відходить, а макарони зупиняються. – Б. М.].
А це мав бути друшляк.

Інформатор – Я. Щепанська, Форт Вілльям, 8 серпня 1953 року 11.

Приклад мовного непорозуміння є в наступному тексті: 

Кобила замість цвяхів
Початки наші були дуже трудні, бо не знали англійської мови… Восени по жнивах я діс-

тав роботу аж у двох братів. Один називався Джек, а другий Адам Енгус. І се була для мене 
дуже прикра робота тому, що треба було обслуговувати двох газдів… Раз, як був дощ, вони 
не молотили, а взялися будувати гренар [шпихлір. – Б. М.] і при тій роботі я їм дещо по-
магав. День перед тим мій бас, Джек Енгус, був у місті Росел і купив цвяхів до будови. Розумі-
ється, але коли ми йшли до Адама будувати той гренар, він забув цвяхи взяти, котрі були 
на бодзі [возі. – Б. М.]. Прийшли ми, там він нагадав собі, що забув цвахи.

І послав мене, аби я ті цвяхи приніс. То не було далеко, трошка може більше як пів милі. 
Я розумів тільки всього, що «бога» і «нилі». А в нього була кобила, драйверка [їздова коби-
ла. – Б. М.], називалася «Нилі». Я прийшов додому, пішов до стайні, «Нилі» нема, випущена на 
фарму. Пішов я, злапав «Нилі», привів, вбрав у гарнис [упряж. – Б. М.], запряг до боги, сідаю і 
їду. Коли я приїхав, вони оба здивовані зачалися сміяти. Я спізнав, що щось не теє. Питають 
мене, де я їду? Я став і не знаю, що на то казати. Але приходить мій бас, Джек Енгус, і по-
казує мені в пачці цвях, каже, що то «нілс», тлумачить мені. Ну, я тілько тоді пізнав свій 
блуд: я взяв кобилу «Нілі» замість цвяхів.

Інформатор – Д. Яремій, Россбурн, Манітоба, 18 травня 1954 року 12.

Макаронізми в текстах як пісенного, так і прозового фольклору можна вважати першим 
кроком до суто англійських текстів. Очевидно, тільки двомовні українці могли повністю розумі-
ти своєрідний словесний гумор. Подаємо ще один приклад цього жанру зі збірки Р.-Б. Климаша:

Брат приїхав до Канади, і досить добре се йому подівало, і поїхав на голідей [відпочи-
нок. – Б. М.] до краю – файно зібраний, гроші в кишені. І його брат сподобав собі, що він, так 
йому сі добре подівало в Канаді, і каже: «Може би поїхав! Вел [добре. – Б. М.], я би поїхав, але 
я по-англійськи не вмію балакати! Добре, що ти се навчив, але я не вмію!»

Ну, брат каже: «Що то треба знати?! Тільки треба знати: будуть тебе питати на іммі-
грейшн офіс [імміграційне бюро. – Б. М.], кілько ти років маєш. Кажи, що ти маєш – кілько ти 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



430

Етнологія США та Канади

маєш? Трийцять шість. Кажи, трийцять шість! Але далі будут тебе питати, як ти хочеш 
їхати – чи ти хоч їхати аеропляном, чи бовтом [пароплавом. – Б. М.]. Але твоя файненшенел 
[фінансовий. – Б. М.] – вел, гірз вер айм ронг [добре, я тут неправильно сказав. – Б. М.] – кажи, 
що ти не годен їхати аеропляном, бо тобі гроші бракує. Кажи, що бовтом».

Ну, прийшов той брат їхати до Канади. Приїхав до іммігрейшн офіс. Але питаєсі: «Ти 
хочеш їхати до Канади?».

«Єс» [так. – Б. М.].
«Кілько ти дітей маєш?»
Кажє: «Трийдцять шість».
«Ну, – каже, – трийцять шість дітей!? Самбоді із крейзі! Ідер ю ор ай! [Хтось божевіль-

ний! Або ти, або я! – Б. М.].
«Брат каже, “Бовт”» [тут маємо гру слів, «бовт» можна зрозуміти як іменник «паро-

плав» або «човен» чи як числівник «обидва». – Б. М.].
Записано в Гілберті Плейнс, Манітоба, 1 липня 1966 року 13.

Макаронічні оповідання можна вважати початком переходу нащадків перших україн-
ських переселенців на англійську мову. Такий процес, мабуть, закономірний. Витіснення 
української мови, звичаїв і народної творчості не відбувалося без спротиву старших поко-
лінь та деяких представників молодшого покоління переселенців. У степових провінціях 
Канади впроваджено двомовні англійсько-українські програми навчання в окремих дер-
жавних школах. Батьки навіть читають українську казку своїм дітям перед сном. Але чи 
українську казкову традицію буде відроджено – невідомо.

Примітки
1 Klymasz R.-B. Folk Narrative Among Ukrainians-Canadians in Western Canada. Canadian Centre for 

Folk Culture Studies. – Ottawa, 1973. – Paper N 4. – Р. 96–99.
2 Там само. – Р. 105, 106.
3 Рудницький Я. Матеріали до українсько-канадської фольклористики й діалектології. – Вінніпег: 

Українська Вільна Академія Наук, 1956. – С. 29.
4 Чумер В. А. Спомини про переживання перших українських переселенців в Канаді, 1892–1942. – 

Едмонтон, 1942. – С. 18–21.
5 Буковина. – 1901. – 7 січня.
6 Стефаник В. Вибране. – Ужгород: Карпати, 1979. – С. 71, 72.
7 Лист В. Стефаника до О. Кобилянської від 23.ІV.1899 р. // Стефаник В. Вибране. – С. 330.
8 Чумер В. А. Спомини… – С. 50.
9 Рудницький Я. Матеріали… – С. 14, 15.
10 Чумер В. А. Спомини… – С. 87–91.
11 Рудницький Я. Матеріали… – С. 27.
12 Там само. – С. 28.
13 Klymasz R.-B. Folk Narrative Among Ukrainians-Canadians in Western Canada… – Р. 108.
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АНДРІЙ НАГАЧЕВСЬКИЙ, НАТАЛЯ КОНОНЕНКО

ЦЕНТР УКРАЇНСЬКОГО І КАНАДСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ  
ІМ. ПЕТРА ТА ДОРІС КУЛІВ 

This article deals with the history and current activities of the Kule Centre for Ukrainian and Canadian 
Folklore: the main problems of investigation and leading researchers.

Історія Центру українського і канадського фольклору ім. Петра та Доріс Кулів сягає 
перших курсів українського фольклору, запропонованих в Альбертському університеті 
1977 року. Відтоді програма поступово розширилася. Нині Центр розташований у новому 
великому приміщенні в Департаменті сучасних мов і культурологічних досліджень Аль-
бертського університету і пропонує бакалаврські, магістерські та докторські ступені з укра-
їнського фольклору. Він добре відомий поза межами університету. 

У 2000 році філантропи Петро та Доріс Кули звернули увагу на Центр і зробили три 
вагомі пожертви, що дозволило перетворити його на найбільшу установу, яка займається 
дослідженням українського і канадського фольклору.

Коли українські студії розпочалися в кількох канадських університетах у 1960–1970-х ро-
ках, це передусім була лінгвістика, література, історія та політичні студії. Проте нове покоління 
канадських українців, котрі досягли студентського віку в 1970-х, були готові до змін. Їх цікави-
ли явища толерантності, різноманітності, вільного самовияву, «коріння» та полікультурності. 
У 1977 році професор Богдан Медвідський (тоді він працював викладачем лінгвістики Аль-
бертського університету на кафедрі слов’янських і близькосхідних студій) запропонував курс 
«Вступ до українського фольклору» (з акцентом на народних піснях) і зрозумів, що студентам 
було досить цікаво. Поступово він 
розробив і додав інші фольклорні 
курси: народна проза, свята жит-
тєвого та календарного циклу, іс-
торія української фольклористики 
та канадсько-український фоль-
клор. Б. Медвідському було непро-
сто, але він подолав труднощі на 
шляху до впровадження спочатку 
бакалаврського, а згодом і магіс-
терського та докторського ступе-
нів з українського фольклору. Він 
був відданий цій справі, уважаючи 
фольклор важливою складовою іс-
торії та ідентичності українців Ка-
нади. На той час жоден університет 
Північної Америки не пропонував 
курсів з українського фольклору, 

Присвоєння імені Петра та Доріс Кулів Центру укра-
їнського і канадського фольклору. Зліва направо: Наталя 
Кононенко, Андрій Нагачевський, Петро Кул і Доріс Кул
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тому Б. Медвідський вирішив змінити ситуацію. Час показав правильність його розрахунків: 
бакалаврський рівень приваблював студентів з місцевої громади, а магістерська та доктор-
ська програми – студентів з усієї Канади та інших країн.

У 1986 році Б. Медвідський доклав зусиль, щоб відкрити ще одну професорську посаду з 
фольклору, відшукавши спонсорів і створивши фонд-кафедру в 1200000 доларів. Ераст і Лідія 
Гуцуляки з Торонто відгукнулися двома щедрими пожертвами, які зустрічно подвоїв уряд про-
вінції Альберти. У травні 1989 року було засновано «Кафедру української культури та етногра-
фії ім. Гуцуляків» і введено нову викладацьку посаду. Перший докторант професора Б. Медвід-
ського з українського фольклору Андрій Нагачевський обійняв цю посаду 1990 року.

Нині, маючи двох викладачів, програма почала розширюватися: було запропоновано 
нові курси – матеріальна культура, українське народне мистецтво та українські народні тан-
ці. Б. Медвідський почав викладати методологію та теорію фольклору. Він завжди цікавився 
життям громади та політикою і вишукував меценатів, гроші яких ішли на стипендії для сту-
дентів і заснування кафедр. 

Василь і Анна Куриліви із Садбюри (Онтаріо) також відгукнулися на заклик Б. Медвід-
ського, заснувавши фонд ім. Івана Франка для підтримки талановитих студентів і аспірантів 
фольклорної програми, які приїхали не лише з Канади, а й зі Сполучених Штатів, Кореї, 
Туреччини, України та інших країн. 

Б. Медвідський за власний кошт заснував ще один, третій, фонд для утримання Архіву 
українського фольклору. Основою цього архіву є студентські курсові роботи, що їх профе-
сор Б. Медвідський почав збирати ще 1977 року. 

Пам’ятні дошки з іменами найщедріших меценатів-засновників трьох фондів розміще-
но на вході до Центру, а щоб засвідчити особливу вдячність і пошану професорові Б. Медвід-
ському, Архіву українського фольклору в 2003 році було присвоєно його ім’я. 

У 1995 році було створено громадську організацію «Друзі Кафедри Гуцуляків», згодом 
перейменовану на «Друзі Центру українського фольклору». Організація стала незамінним 
помічником Центру й допомагає не лише фінансово, але й порадами, зв’язками з громад-
ськістю та рекламою.

Упродовж 1990-х – на початку 2000-х років Центр активно проводив дослідження та  
займався публікаціями в намаганні просувати український фольклор. Серед іншого були за-
прошення науковців із США й України для доповідей; випуск Українських етнологічних новин 
(Ukrainian Ethnology News); проведення низки наукових конференцій, присвячених україн-
ським студіям і канадсько-українському фольклору; заснування серії публікацій найкращих 
розвідок студентів та аспірантів; свівпраця з українськими науковцями та інституціями. 

Народження Центру
На зламі тисячоліть Альбертський університет уже вважався найкращим у Північ-

ній Америці в галузі українських студій і залишається єдиним, де є програма українсько-
го фольклору. У 2001 році університет заснував Канадський центр української культури й 
етно графії, до якого формально увійшли Фонд розвитку Програми українського фольклору, 
стипендії родини Курилівих і архів, а очолив його професор Нагачевський. 

У 2003 році Центр під керівництвом А. Нагачевського взяв участь у масштабному про-
екті «Місцева культура та поліетнічність у преріях», метою якого було зібрати нову вели-
чезну базу записів інтерв’ю зі старшими людьми, які пам’ятали життя в канадських преріях 
до 1939 року 1. Проект виявився надзвичайно успішним, у ньому брали участь студенти 
фольклорної програми. Утім, зібрані матеріали стосувалися не лише канадсько-української 
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культури, але й канадсько-французької, канадсько-британської і канадсько-німецької. На-
магання поширити український фольклор на загальний канадський гаряче підтримали Пе-
тро та Доріс Кули.

У 2003 році Центр створив інтернет-виставку «Погляди на Канаду», присвячену укра-
їнським весільним традиціям, а також інтернет-колекцію, у яку ввійшло понад три тисячі 
фотографій канадсько-української культури.

Упродовж 1981–2003 років 22 студенти та аспіранти отримали магістерські та доктор-
ські ступені за Програмою українського фольклору при Центрі.

Заснування другої кафедри
У 2002 році Б. Медвідський вийшов на пенсію, а Департамент сучасних мов і культуро-

логічних студій вирішив найняти нового викладача українського фольклору. Саме тоді було  
прийнято рішення про заснування Кафедри української етнографії ім. Кулів, а в 2004 році На-
таля Кононенко обійняла цю посаду і стала одним з найактивніших лідерів у галузі канадсько-
українського фольклору. Вона викладає курси українських вірувань, української прози, по-
езії, родинних і календарних обрядів, фольклорної методології та теорії фольклору, фольклор 
і мас-медіа. На гроші з фонду її кафедри вона влаштувала низку зустрічей із провідними спе-
ціалістами в галузі фольклору зі всього світу, які виступали з лекціями та ділилися досвідом 
щодо організації архівних і музейних справ. Серед них були Майкл Тафт (голова фольклорис-
тичного відділу Бібліотеки Конгресу США), Любов Волинець (кураторка українського музею 
в Нью-Йорку), Роберт Климаш (у минулому співробітник Музею Цивілізації в Оттаві, нині – 
профессор Центру канадських і українських студій у Вінніпезькому університеті; копії його 
власних польових досліджень зберігаються у фольклорному архіві ім. Богдана Медвідського), 
Олександра Бріцина (фольклорист Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етноло-
гії ім. М. Рильського), Сабіна Магліокко (професор Каліфорнійського університету), Катрін 
Воннер (професор університету штату Пенсильванія), Лариса Фіалкова (викладач універси-
тету в Хайфі, Ізраїль) та Мирон Момрик (архіваріус Національного архіву Канади в Оттаві). 
Були також виконавці традиційних українських пісень і музики, які виступали не лише для 
університетської аудиторії, але й для місцевої української громади та для українських шкіл 
Едмонтона й околиць. Це: бандурист Михайло Коваль з-під Києва, бандурист Юліан Китастий 
з Нью-Йорка, бандурист Віктор Мішалов з Міссісуаги (Онтаріо) та музична група «Бурдон» зі 
Львова. З ініціативи Наталі Кононенко Центр розпочав щотижневі обідні семінари, що на-
дають можливість студентам фольклорної програми представляти результати власних дослі-
джень і відшліфовувати майстерність публічних виступів. На ці семінари Центр часто запро-
шує колишніх випускників Програми, представників української громади й університетських 
викладачів історії та антропології, дослідження яких так чи інакше дотичні до фольклору. 5 
докторських і 8 магістерських захистів упродовж 2004–2011 років – значно вищі показники, 
ніж у середньому по Департаменту. 

Перейменування Центру 
У 2006 році Петро та Доріс Кули зробили ще одну величезну пожертву для Альберт-

ського університету, після чого Центр почав називатися «Центр українського і канадського 
фольклору ім. Петра та Доріс Кулів», або скорочено – «Фольклорний центр ім. Кулів». Саме 
тоді було прийнято рішення додати до українських студій французькі; уведено посаду ви-
кладача канадсько-українського фольклору, на яку згодом прийняли професора Майка Тру.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



434

Етнологія США та Канади

Дослідження та архів
Фольклорний центр ім. Кулів приділяє особливу увагу доступу до своїх матеріалів через 

Інтернет. Мета цього – дозволити дослідникам швидко дізнатися, які книги, статті, руко-
писи, аудіо- та відеозаписи, фотографії, артефакти на потрібну їм тему є в Центрі. Іноді до-
слідники можуть одразу перейти до фото, інтерв’ю чи текстових документів. Перші кроки в 
цьому напрямку вже зроблено: стали доступними збірки фотографій, комерційних дисків і 
польових інтерв’ю 5. 

Архів українського фольклору ім. Богдана Медвідського щороку збільшується завдяки 
курсовим роботам студентів Програми українського фольклору, матеріалам польових до-
сліджень студентів і викладачів, пожертвам у вигляді книжок, артефактів, рукописів і т. ін. 
В архіві є матеріали про українців у всьому світі, проте основний наголос, звичайно ж, за-
лишається на українцях Західної Канади та Західної України. Найбільшою цінністю цього 
Архіву є тисячі годин польових аудіо- і відеозаписів, а також сотні рукописів. Ліцензовані 
диски української музики та книги/журнали також важливі. Добре задокументовано ве-
сільну музику й танці, що відповідає зацікавленням меценатів і дослідників. Є досить ве-
лика колекція друкованої продукції (програмки, афіші, оголошення і т. ін.). Український 
фольклорний архів ім. Богдана Медвідського має небагато артефактів з огляду на наявність 
кількох українських музеїв в Едмонтоні, проте незначна їх кількість, а також колекція пред-
метів поп-культури та сувенірної продукції, зберігається для потреб викладання. У довго-
тривалій перспективі ці артефакти та документи стануть важливим джерелом інформації 
про громаду, яка їх виготовила. Щоліта наймають кілька студентів, аби допомогли занести 
архівні матеріали до електронного каталогу.

Однією з основних рис Центру є наукова робота та публікації. Дослідницькі зацікав-
лення А. Нагачевського покладено в площину українського танцю і відродження народних 
танців, а також методів дослідження усної історії та історії української фольклористики в 
Канаді. Сфера наукових зацікавлень Наталі Кононенко надзвичайно широка й охоплює, 
певно, усі жанри українського фольклору, що відображено в кількості її монографій, статей 
і виступів на національних і міжнародних конференціях.

Фольклорний центр також надає субсидії на видання «Фольклорики». За останні 
п’ять років, коли редактором журналу стала професорка Н. Кононенко, воно перетворилося 
на добре відоме міжнародне видання, мета якого – налагодити партнерські зв’язки між нау-
ковцями Північної Америки та Східної Європи. На веб-сайті SEEFA (Slavic and East European 
Folklore Association) є всі числа журналу, окрім останніх трьох років. 

Професорка Н. Кононенко ініціювала укладання Договору про співробітництво між 
Альбертським університетом і київським Інститутом мистецтвознавства, фольклористики 
та етнології ім. М. Рильського, що сприятиме проведенню польових досліджень канадськи-
ми студентами в Україні та перебуванню українських науковців і студентів в Альбертському 
університеті. 

Співпраця з українською громадою
Одним із засадничих принципів роботи Центру є співпраця з українською громадою. 

Щороку «Друзі Центру українського фольклору» влаштовують нараду, щоб доповісти про 
український фольклор у громаді. Останнім часом назване товариство запрошує на такі на-
ради студентів Фольклорної програми для коротких презентацій власних досліджень. 

У 2007 році Український фестиваль у Торонто запросив Центр українського фольклору 
взяти участь і представити традиційне українське весілля кінця ХІХ ст., сьогоденної Украї-
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ни, у Канаді до 1940 року і в сучасній Канаді. Виставка дала можливість співпраці з меце-
натами: Петро та Доріс Кули, а також родина Курилівих надали власні весільні фотографії, 
фату, весільну стрічку нареченого й інші речі. Така виставка є цінним засобом просвіти як 
українського, так і канадського загалу. Весільну виставку було показано також у Монктоні, 
Нью Бранзвіку, Едмонтоні, Вегревіллі та Саскатуні. 

Едмонтонський гурт українського танцю «Зірка» запропонував Фольклорному центру 
ім. Кулів 2008 року видати книгу та презентувати виставку «Український танець: від села 
до сцени».

Фольклорний центр ім. Кулів і товариство «Друзі Центру українського фольклору» на-
були досвіду знімання фільмів. Серед них: рекламний фільм «Програма українського фольк-
лору Альбертського університету» (1996) та «Справжні громади: місцева культура та полі-
етнічність у преріях» (2004).

В особі Наталі Кононенко та її чоловіка Пітера Голловея Центр почав готувати освітні 
матеріали для українських двомовних шкіл Едмонтона. Метою цього було використовувати 
цифрові технології, фотографії та відео з України, щоб зробити цікавим інтерактивне модуль-
не навчання для школярів. Модулі включають українське житло, дитячі ігри, школу і т. д. 

Завдяки Наталі Кононенко та Пітерові Голловею, Центр також зробив внесок у вели-
кий проект з документування українських церков у преріях Альберти через інтерв’ю та 
3D-зйомки. До того ж Центр намагається фотографувати й описувати інші приклади куль-
турної спадщини канадських українців, наприклад, писанки чи обрядові страви. Результат 
цієї роботи (фотографії 200 рушників, традиційного вбрання, сільських церков України, 
святкувань, весіль тощо) представлено на веб-сайті www.arts.ualberta.ca/uvp/. 

Центр також регулярно проводить різноманітні майстер-класи для громад університе-
ту, Едмонтона взагалі та едмонтонських українців зокрема, навчаючи, як робити мотанки, 
писанки, короваї та гердани. Професори Центру надають фахову допомогу не лише на те-
риторії Канади. Скажімо, Наталя Кононенко допомагала Клівлендському музею та Україн-
ському музею Нью-Йорка з організацією виставок народного мистецтва.

Найновішим проектом Центру є залучення закордонних українців до участі в транскри-
буванні та перекладі англійською усних фольклорних матеріалів 6. Проект очолює Наталя 
Кононенко, і саме матеріали її польових досліджень по селах України пропонуються як ро-
бочий матеріал у цьому проекті 7.

Канадський компонент
Перейменування 2006 року Центру на «Центр українського і канадського фольклору 

ім. Кулів» спричинилося до того, що тепер Центр досліджує фольклор як український (у Ка-
наді, Україні та в усіх куточках світу, де мешкають українці), так і канадський (усіх етнічних 
груп Канади). До канадського фольклору зараховуються також традиції, що не належать 
жодній етнічній групі, але постали на канадському ґрунті.

Інші університети, у яких є фольклорні програми, розташовані на сході Канади, тож 
Фольклорний центр ім. Кулів покликаний документувати та досліджувати фольклор у За-
хідній Канаді. Фольклорний архів ім. Богдана Медвідського має вже понад 400 годин аудіо-
записів усної історії жителів прерій англійського, французького та німецького походження. 
Наступним важливим кроком у напрямку розширення канадського елемента Центру стало 
включення до штату Майка Тру – викладача французьких студій у 2010 році, який частково 
викладає і фольклор канадських франкофонів. Центр прагне максимально розширити ка-
надський елемент і мати не лише французькі студії, але й інших етнічних груп Канади.
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Із часом Альбертський університет планує видавати сертифікати в галузі фольклору. 
Сьогодні головним завданням Центру є пошук компромісу між розширенням канадського 
компонента та збереження вже досягнутих міцних позицій в українському фольклорі. 

Примітки
1 Див.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.arts.ualberta.ca/local. – culture/. 
2 Див.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrfolk.ca; http://www.mlcs.museums.ualberta.

ca/en/BohdanMedwidskyUkrainianFolkloreArchives.aspx. 
3 Див.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.crees.ku.edu/SEEFA/.
4 Див.: ]Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.arts.ualberta.ca/Shkola/. 
5 Ідеться про «Sanctuary: The Spiritual Heritage Documentation Project [Святилище: проект докумен-

тування духовної спадщини]». Див.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.arts.ualberta.
ca/uvp/pages/Churches_A_B.htm?menu=8-1:0. 

6 Див.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://research.artsrn.ualberta.ca/ukrfolklore/index.
html. Центр запрошує українців з України долучитися до цього проекту й допомогти транскрибувати 
слова пісень, легенд, оповідань і т. ін.

7 Сотні годин польових інтерв’ю Наталі Кононенко було оцифровано, оснащено функцією пошуку 
за темою та вивішено в mp3 файлах на веб-сайті як результат іншого великого проекту «TAPoR [Text 
Analysis Portal for Research] Project [Проект Порталу досліджень текстового аналізу]», що триває з 
2005 року. Див.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://projects.tapor.ualberta.ca/UkraineAudio/.

МАРИНА ЧЕРНЯВСЬКА

ФОЛЬКЛОРИСТИЧНІ ПРОГРАМИ В КАНАДСЬКИХ 
УНІВЕРСИТЕТАХ

This article offers a survey of the academic folklore programs in Canadian universities. The author describes 
five major programs in different Canadian universities, which offer a degree in folklore. The history and the 
development of folklore studies are traced until today, as well as the peculiarities of each program. In addition, 
various resources for folklore students and professionals in Canada are discussed. 

Існує думка, що фольклористика як академічна дисципліна перебуває на маргінесі 
гуманітарних і соціальних наук. Ця міждисциплінарність сприяє можливості вивчення 
фольк лору не лише в межах спеціалізованих фольклористичних програм, але й куль-
турологічних, педагогічних, англійської літератури, музикознавства, антропології, 
гендерних студій та ін. Ця особливість також відкриває широкі можливості для праце-
влаштування випускників фольклористичних програм: у громадських організаціях, 
державних установах, освітніх закладах, музеях, архівах і т. д. Однак, з іншого боку, ця 
особливість має й недоліки, як, наприклад, труднощі з отриманням фінансування для 
фольклористичних програм, із забезпеченням робочих місць для фольклористів в ака-
демії тощо.
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Студіям фольклору в Канаді приділяють досить багато уваги, хоча з огляду на поліетніч-
ність цієї країни існуючі можливості вивчення народної культури охоплюють далеко не всі 
етноси. Це частково пояснюється географією та умовами виникнення фольклористичних 
програм в університетах Канади, а також особливостями визначення фольклору та його ви-
вчення в Північній Америці загалом. 

З понад 90 університетів Канади близько 20 пропонують курси з фольклору, однак 
лише п’ять мають спеціальні фольклористичні програми. З них три надають можливість 
отримати докторський, магістерський та бакалаврський ступені з фольклору, а два вищі 
навчальні заклади пропонують лише бакалаврат. Чимало фольклористів-академіків пра-
цюють у департаментах суміжних дисциплін, а відповідно можливе навчання в аспірантурі 
на міждисциплінарній програмі, але зі спеціалізацією з фольклору під керівництвом таких 
професорів. Пропонований огляд фольклористичних програм охоплює лише ті університе-
ти, які пропонують програми саме з фольклору чи етнології та надають науковий ступінь. 

Хоча дослідники зацікавилися збиранням фольклору, переважно усної народної твор-
чості французів Канади й аборигенів, ще в ХІХ ст., початок фольклористичних студій 
пов’язують з іменем та діяльністю Маріуса Барбо (1883–1969), який вивчав право в Універ-
ситеті Лаваль (Квебек) та антропологію  в Оксфорді. Спочатку коло його інтересів охоп-
лювало вірування та пісні аборигенів. Пізніше, під впливом Франца Боаса, він зацікавив-
ся народними традиціями французів Канади. Працюючи в Національному музеї людини, 
нині – Канадський музей цивілізації (Canadian Museum of Civilization), де він відповідав за 
фольклористичну діяльність, М. Барбо зібрав і задокументував величезний об’єм фольклор-
ного матеріалу вищезазначених груп: інформацію про народний одяг, архітектуру, страви, 
ігри, звичаї, вірування, народне мистецтво, а також казки, легенди, пісні та музику. 

Завдяки впливу та ентузіазму М. Барбо молодий учений із Квебеку Люк Лакорс’єр за-
снував у 1944 році в Університеті Лаваль фольклорний архів і очолив новостворену кафедру 
фольклору (спочатку в рамках Канадських студій). Саме з цього призначення починається 
відлік фольклористики як академічної дисципліни в Канаді. 

Як і сьогодні, понад півстоліття тому навчання в Університеті Лаваль провадилося фран-
цузькою мовою. Фольклористів, як правило, цікавив франкомовний матеріал. Для фран-
цузів Канади фольклор завжди був важливою складовою національної ідентичності, що 
свідомо заохочувалося франкофонами-інтелектуалами 1. Тривалий час, аж до кінця 1960-х 
років, це означало фактично прирівняння фольклору в Канаді до французького фольк-
лору. Справді, значну кількість фольклористичних досліджень і праць було здійснено саме 
франко мовними вченими. Випускники фольклористичної програми Університету Лаваль 
поширили далі цю тенденцію і сприяли появі фольклористичних курсів та навіть програм в 
інших університетах Канади, наприклад, в Університеті Садбері в Онтаріо чи в Університеті 
де Монктон в Нью-Брансвіку. 

Оскільки у французькій мові слово «фольклор» має певне негативне забарвлення (як щось 
неодмінно застаріле, маргінальне або вигадане), франкомовні фольклористи надають пере-
вагу терміну «етнологія». На сьогодні програма етнології в Університеті Лаваль існує в рамках 
історичного департаменту 2. Упродовж останнього десятиліття кількість викладацького скла-
ду зменшилася 3 до п’яти професорів, які викладають курси з етнології на бакалаврському та 
аспірантському рівнях. Отримання бакалаврського ступеня можливе за такими спеціалізація-
ми: культурна спадщина й туризм, музеєзнавство, міграція та міжкультурні відносини, мова 
і література, франкофони Північної Америки. Серед пропонованих курсів: «Туризм і спадщи-
на», «Музеї і міжкультурні зв’язки», «Матеріальна культура», «Сучасний Квебек», «Імміграція і 
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багатокультурність», «Казки і легенди французів Америки», «Нова Франція» та ін. Крім спеціа-
лізації, студенти обирають міжнародний або підприємницький профіль навчання. Перший 
надає можливість навчатися один-два семестри у Франції. У межах другого студенти ство-
рюють і реалізують власні інноваційні проекти. Програми стажування в музеях, державних 
і громадських культурологічних організаціях та дослідницьких центрах надають студентам 
можливість здобути необхідний досвід роботи ще під час навчання в університеті. Ті, хто вирі-
шують продовжити навчання в аспірантурі, відвідують лекції та беруть участь у семінарських 
заняттях, які безпосередньо стосуються індивідуально обраної теми, значну увагу приділяють 
дослідницькому компоненту. Необхідною умовою вступу до аспірантури, як і в інших універ-
ситетах Канади, є наявність наукового керівника з обраної аспірантом теми.

Програма з етнології в Університеті Лаваль пов’язана з діяльністю Міжвузівського 
центру з вивчення літератури, мистецтв і традицій французів Північної Америки (CELAT). 
Оскільки навчання й дослідження провадяться переважно французькою мовою, випускни-
ки програми здебільшого працевлаштовуються в провінції Квебек або в інших франкомов-
них регіонах Канади, на відміну від англомовних фольклористичних програм. В останньо-
му випадку молоді фольклористи нерідко шукають американську аудиторію.

Перша англомовна програма вивчення фольклору з’явилася в Канаді 1968 року в Універ-
ситеті Меморіал (Ньюфаундленд). Ще на початку 1960-х років університет значно розширив-
ся, у тому числі й викладацький та студентський склад. Водночас виникло зацікавлення куль-
турою місцевих етнічних груп Ньюфаундленду: англійців, шотландців, ірландців і французів. 
Уважалося, що завдяки певній географічній ізольованості ці групи зберегли свою культуру 
й традиції краще, ніж будь-де в інших частинах Північної Америки чи навіть Європи. Таким 
чином, локальна культура Ньюфаундленду набула статусу унікальності і, отже, необхідності 
вивчати її на академічному рівні. Разом з виникненням фольклористичної програми в Уні-
верситеті Меморіал її засновник, американський фольклорист Герберт Галперт, створив Ар-
хів фольклору та мови Університету Меморіал у Ньюфаундленді (MUNFLA). 

Сьогодні програма з вивчення фольклору Університету Меморіал є найбільшою в Кана-
ді та однією з найбільших у Північній Америці (друга після Університету Індіани в США 4). 
Багато видатних фольклористів Америки й Канади певним чином пов’язують свою акаде-
мічну фольклористичну діяльність із зазначеною програмою: як студенти, аспіранти, вик-
ладачі або  тимчасові дослідники. Існування таких зв’язків частково пояснює те, що вплив 
цієї програми на фольклористику Канади загалом усе ще залишається важливим.

Від початку існування фольклористичної програми в Університеті Меморіал і до сьогодні 
бажаючі можуть здобути тут бакалаврський, магістерський та докторський ступені. Нині в 
межах програми дев’ять професорів викладають фольклор, ще чотири – такі суміжні дисцип-
ліни, як культурологія чи музика. Програма налічує 63 аспіранти. Постійно пропонується 
близько сорока курсів з фольклору на бакалаврському та аспірантському рівнях 5. Серед них: 
«Вступ до фольклору», «Фольклорні методи дослідження», «Теорія фольклору», «Жанри фольк-
лору», «Фольклор Ньюфаундленду», «Народні звичаї», «Жінка й традиційна культура», «На-
родна архітектура» та ін. У 2009 році шість аспірантів захистили магістерські дослідження та 
сім – докторські дисертації. У 2010 році програма випустила чотирьох магістрів. У 2011 році 
випускниця Програми українського фольклору Альбертського університету Марія Лесів обій-
няла посаду професора фольклору в Університеті Меморіал, що певною мірою свідчить про 
зростання зацікавленості програми у фольклорі не лише місцевих груп населення.

Згадана програма українського фольклору є третьою з існуючих у Канаді фольклористич-
них програм, що пропонують навчання на всіх рівнях: від бакалаврського до докторського. 
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Крім описаних, ще два університети пропонують професійну підготовку фольклористів 
на бакалаврському рівні: Університет Садбері в провінції Онтаріо та Університет Кейп Бретон 
у Новій Шотландії. Університет Садбері пропонує різноманітні курси з фольклору, починаючи 
з 1975 року. У 1981 році тут було засновано власний, хоч і невеличкий, Департамент фольк-
лору. У 1994 році його перейменовано на Департамент фольклору та етнології французької 
Канади 6. Програма має одного професора, а також запрошує кількох лекторів. Для здобуття 
загального бакалаврського ступеня з фольклору та етнології потрібно три роки. Навчання 
провадиться  переважно французькою мовою. Серед понад двадцяти фольклорних курсів, що 
пропонуються: «Усна народна творчість», «Народні казки й легенди», «Народні пісні», «Народ-
на медицина», «Обряди», «Фестивалі», «Народна релігія», а також «Фольклорні методи дослі-
дження», «Фольклор і педагогіка», «Фольклор і література» та ін. 7 Більшість із них пропонуєть-
ся оволодівати дистанційно. Надзвичайно важливою для студентів Департаменту фольклору 
та етнології в Університеті Садбері є можливість користуватися фольклорним архівом. Бібліо-
тека цього невеликого університету (щороку тут навчається лише близько 200 студентів) та-
кож є цінною завдяки спеціалізації із шести основних напрямів у фольклористиці та етнології.

Програма фольклористики та музикології Університету Кейп Бретон існує в Департа-
менті культури та спадщини. Як і кожна з фольклористичних програм Канади, вона має свої 
особливості. Відмінність цієї програми в тому, що вона спеціалізується на фольклорі атлан-
тичних провінцій Канади. Острів Кейп Бретон  досить ізольований географічно від решти 
країни. Однак його населення  надзвичайно різноманітне, що створює чудові умови для ви-
вчення фольклору. Крім численних громад аборигенів, тут проживають англійські лояліс-
ти, ірландці, шотландці, франкомовні акадійці, українці, поляки, італійці та ін. Наприкінці 
XVIII – на початку XIX ст. на острові оселилося понад 25 тис. шотландців, які розмовляли 
гаельською мовою. На сьогодні острів Кейп Бретон залишається єдиним осередком поза 
межами Шотландії, де все ще розмовляють шотландською гаельською мовою 8.

Викладацький склад програми яскраво свідчить про зацікавлення музикологією та наяв-
ність багатої музичної спадщини. З-поміж п’яти професорів два викладають музикологію, а 
один – кельтську музику. Також тут є два вчителя гри на скрипці. Студенти можуть обирати з 
двадцяти шести фольклорних курсів, як загальних, наприклад, «Вступ до фольклору» чи «Фольк- 
лорні жанри та аналіз», так і спеціалізованих, як «Кельтська музика Канади», «Традиційні і кельт-
ські танці», «Культурна спадщина Кейп Бретону» чи «Регіональна етнологія». Крім бакалаврату 
з фольклору, університет пропонує сертифікат з вивчення спадщини в межах відділення студій 
громад. Протягом трьох-чотирьох років студенти мають можливість навчатися за обміном в 
Ірландії чи Шотландії, зокрема в Ірландській академії музики і танцю в Лімерікському універ-
ситеті,  Шотландській королівській академії музики і танцю в Глазго та ін. 9 Також студенти ак-
тивно користуються ресурсами Бітонського інституту – архівом культурної спадщини острова 
Кейп Бретон, де зберігаються різноманітні матеріали, що стосуються соціальної, економічної, 
культурної, релігійної, політичної, сільської та індустріальної історії Кейп Бретону 10.

Важливо відмітити існування базового он-лайн курсу «Вступ до українсько-канадського 
фольклору», створеного першим дослідником українського фольклору в Канаді д-ром Робертом 
Климашем при Манітобському університеті 11. Курс викладений англійською мовою і розрахо-
ваний на пересічних громадян, які цікавляться українським фольклором. Крім поданої на веб-
сайті інформації, д-р Р. Климаш рекомендує для глибшого опрацювання спеціальну літературу та 
аудіо-візуальні матеріали. Загалом використання Інтернету в навчальному процесі у вищих на-
вчальних закладах Канади набуває дедалі ширшого застосування. Так, найближчим часом пла-
нується створення онлайнових курсів з українського фольклору в Альбертському університеті.
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Крім вивчення фольклору в академії, важливу роль у розвитку фольклористики в Канаді віді-
грає Канадська асоціація фольклористичних студій (Folklore Studies Association of Canada) – профе-
сійна організація, заснована в 1976 році з метою сприяння вивченню та дослідженню фольклору 
в Канаді. Сьогодні до асоціації входить понад 200 членів, серед яких – науковці, дослідники, сту-
денти, аспіранти, викладачі та всі, хто цікавиться фольклором. Офіційними мовами організації є 
англійська й французька. Щороку члени асоціації зустрічаються в рамках конференції, яка про-
водиться в різних частинах Канади, здебільшого на сході країни. На конференції фольклористи 
мають змогу поділитися результатами своїх досліджень та отримати цінні коментарі колег. Для 
студентів і аспірантів такі зустрічі є особливо важливими, оскільки дають можливість сформувати 
уявлення про стан фольк лористики в Канаді, познайомитися з професійними фольклористами та 
отримати від них пораду щодо власних досліджень чи майбутньої професійної діяльності. У трав-
ні 2011 року конференція відбулася в Едмонтоні (Альберта), де фольклористів Канади приймала 
Програма українського фольклору Альбертського університету. Учасники конференції відмітили 
надзвичайно високий рівень її організації, завдячуючи д-ру Наталі Кононенко, яка була ініціато-
ром та невтомним організатором цього заходу, а також адміністратору Центру фольклору ім. Ку-
лів Линін Павлюк. Уперше фольклористи з усієї Канади отримали змогу ознайомитися з Програ-
мою українського фольклору, діяльністю Центру українського й канадського фольклору ім. Кулів 
(Kule Centre for Ukrainian and Canadian Folklore) та численними ресурсами Архіву українського 
фольклору Богдана Медвідського. Учасникам конференції було запропоновано взяти участь у 
майстер-класі з писанкарства, відвідати Центр етномузикології Альбертського університету, ви-
ставку етнічних ляльок аборигенів Канади тощо. Для багатьох канадських фольклористів це була 
перша зустріч з багатим світом не лише української, але й слов’янської традиційної культури. 
Ознайомитися з темами доповідей учасників конференції можна в додатку. 

Оскільки Канада зацікавлена у вивченні й збереженні на державному рівні культурної 
спадщини народів, що населяють цю країну, існує безліч інших програм, музеїв, архівів та 
інституцій, що забезпечують широкі можливості для дослідження фольклору. Для дослідни-
ків українського фольклору та етнографії, зокрема, може бути цікавим Центр українсько-
канадських студій (Centre for Ukrainian Canadian Studies) у Манітобському університеті 12, 
заснований у 1981 році. Центр за допомогою різноманітних заходів і досліджень сприяє 
вивченню та поширенню інформації про українсько-канадську культуру. Пропонується 
19 курсів з української мови, історії, географії, політології, мистецтва, українсько-канад-
ської літератури й фольклору, східного християнства та візантійського мистецтва як для 
студентів університету, так і для широкого загалу. Охочі можуть здобути бакалаврський  
ступінь за спеціалізацією в українсько-канадських студіях. Хоча в Центрі не викладають 
курсів на аспірантському рівні, можливе навчання й дослідження в зазначеній сфері на 
міждисциплінарній програмі університету. Лекції, семінари та інші заходи, що проводяться 
Центром, відіграють важливу роль у житті української громади Вінніпегу. 

Завдяки виникненню Канадської асоціації фольклористичних студій, а також заснуван-
ню М. Барбо в 1960 році Канадського товариства народної музики, з’явилися три наукові 
журнали: «Канадський журнал народної музики» (Canadian Folk Music Journal), що вида-
ється з 1973 року, «Культура і традиція» (Culture and Tradition) – з 1976 року і «Канадський 
фольк лор» (Canadian Folklore) – з 1979 року. На щорічній зустрічі Канадської асоціації фольк- 
лористичних студій у 1998 році було вирішено змінити назву останнього на «Етнологія» 
(Ethnologies), оскільки цей термін повніше висвітлює зміст та бачення цього видання. Крім 
того, нова назва краще відображає зацікавленість сучасних фольклористів у матеріалах, що 
перебувають поза межами традиційного визначення фольклору.
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«Етнологія» – національний журнал, що публікується англійською та французькою 
мовами за підтримки Міжвузівського центру з вивчення літератури, мистецтв і традицій 
французів Північної Америки (CELAT). Його мета – поширювати знання про фольклор і 
етнологію через публікацію статей, рецензій, записок та інших матеріалів, що стосуються 
наукового дослідження всіх галузей фольклору. Кожне число журналу присвячене певній 
темі, як, наприклад, туризм, народна архітектура, жінки й традиції, народна пісня, міська 
етнологія, фестивалі та ін. Студенти й аспіранти також мають можливість публікувати влас-
ні праці англійською та французькою мовами у фольклористичному журналі для аспірантів 
«Культура і традиція» (Culture & Tradition). Це щорічний науковий журнал, що його видає 
університет Меморіал у Ньюфаундленді. Крім статей та рецензій на книги, журнал публікує 
рецензії на медіа-ресурси: CD, DVD, веб-сайти.

Як уже зазначалося, майже при кожній академічній програмі з вивчення фольклору існує 
фольклорний архів. Щороку дедалі більше фольклорних матеріалів доступні через мережу Ін-
тернет: це і оцифровані польові матеріали дослідників, і веб-сайти, що надають доступ до усних 
наративів, зібраних у рамках різноманітних проектів. Одним з типових прикладів є проект про 
українську громаду м. Садбері в провінції Онтаріо (1901–1939). На веб-сайті 13 у статті «Sharing 
Authorities with Baba»  («Розділяючи владу з Бабою») можна знайти світлини, аудіо-, відеоінтерв’ю 
з українцями міста про життя в першій половині XX ст. Оскільки усні наративи збирають і фольк-
лористи, і етнографи, і історики, подібних проектів чимало. Не маючи змоги опрацювати всі 
зібрані польові матеріали, дослідники зацікавлені в наданні доступу до них: як для наукових роз-
відок, сімейних генеалогічних проектів, так і для використання з навчальною метою в школах.

Додаток
PROGRAMME

OF THE THIRTY-FIFTH ANNUAL MEETING OF FSAC
DE LA TRENTE-CINQUIEME REUNION ANNUELLE DE L'ACEF

Edmonton, Alberta
May 11–14 mai 2 Oil

Many thanks to our sponsors and supporters/Remerciements 1 nos sponsors et 
commanditaires

WEDNESDAY / MERCREDI, MAY 11 MAI

PRE-CONFERENCE PYSANKA WORKSHOP 2–4PM ON UNIVERSITY OF ALBERTA CAMPUS, 
ARTS BUILDING, ROOM 246 / Atelier pré-colloque de décoration de pysanka, 14h à 16h sur le 
campus de l'Univ. d'Alberta, Arts building salle 246.

WORKSHOP IS FREE FOR ALL REGISTERED CONFERENCE PARTICIPANTS. 
Atelier gratuit pour tous les participants inscrits.

ACUA – Alberta Council   Faculty of Arts, University  Kule Folklore Centre

  for the Ukrainian Arts               of Alberta

Arts of Life Studio   Folkways Alive!   Kule Institute for Advanced Research

Department of Modern Languages   Friends of the Kule Folklore Centre Ukrainian Pioneers Association

         and Cultural Studies
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PARTICIPANTS WILL ALSO BE ABLE TO PICK UP THEIR CONFERENCE MATERIALS IN ARTS 
250 ON THE UNIVERSITY OF ALBERTA CAMPUS.

Documents du colloque disponibles dans ARTS 250, campus de l'Universite d.'Alberta.

THURSDAY / JEUDI, MAY 12 MAI
EVENTS ARE AT THE DELTA HOTEL, CHAMPLAIN ROOM 
Séances à l'Hôtel Delta, Salle Champlain
REGISTRATION WILL OPEN AT 8AM AND CLOSE AT 4PM 
Les inscriptions se feront de 8h à 16h

SESSION/Séance 1 – 8:30–10:15
1) Studying Folklore/Engaging the Folk / Étudier l'ethnologie/S'entretenir avec les gens – 

chair/présidente Mariya Lesiv
Gavan, Mary: Pioneer Survival: When to Hold & When to Fold
Nahachewsky, Andriy: The Whale Would Have Capsized the Ship! Stories About Ukrainian 

Immigration to Canada and Brazil
True, Micah: Jacques Cartier: Medical Pioneer
Thorne, Cory: Creating Something Out of Nothing: Life at Finca Francisca, Havana 
SESSION/Seance 2 – 10:30–12:15
2) Tradition and Heritage / Tradition et patrimoine – chair/prés. Svitlana Kukharenko
Hrymych, Maryna: Ukrainian-Aboriginal Relations in Pioneer Folk Prose
Borody, Claire: Fiction and Reality in Cultural Memory
Himka, John-Paul: Tradition, Adaptation, Development, and Reinvention of Tradition: 

Ukrainian Sacral Iconography on the Canadian Prairies
Kononenko, Natalie: Heritage, Craft, and the Ukrainian Canadian Community

12:15–1:30 – LUNCH BREAK / DÎNER 12.15–13.30 
SESSION/Séance 3 – 1:30–3:00 / 13.30–15.00
3) Folklore and Gender / Ethnologie et genre – chair/prés. Pauline Greenhill
Xie, Wenjuan: The «Gender Trouble»: A (Post)feminist Reading Chinese zhiguai Tales of Transgender 
Fehr, Marcie: «Our Brommtopp is of our own design»: (De)Constructing Mennonite 

Masculinities 
Lesiv, Mariya: Prayer and Power: A New Tradition of the Traveling Statuette of the Mother of 

God in a Ukrainian Village

SESSION/Séance 4 – 3:15–5:00 / 15.15–17.00
4) Marriage, Birth, and Death: Folklore and Ritual/ Mariage, naissance et mort. L'ethnologie 

et le rituel chair/prés. Natalie Kononenko
Gould, Jillian: Three Generations of Jewish Courtship and Dating Rituals: from Shtetl 

Matchmaking to Jdate.
Tye, Diane: Marrying In: The Case of the Stranger Wife
Chernayvska, Maryna: A Pioneer Midwife: Experience Remembered, Experience Created 

Kukharenko, Svitlana: ADMs in Ukraine: Attitudes to Public Grieving

EVENING IS FREE – PARTICIPANTS ENCOURAGED TO BRING MUSICAL INSTRUMENTS 
FOR A JAM SESSION AT THE DELTA.
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SOIRÉE LIBRE – LES PARTICIPANTS SONT INVITÉS À APPORTER LEURS INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE POUR UNE SOIREE MUSICALE À L'HÔTEL DELTA

FRIDAY / VENDREDI, MAY 13 MAI
DAYTIME EVENTS ARE AT THE DELTA HOTEL, CHAMPLAIN ROOM / Séances à l'Hôtel 

Delta, Salle Champlain
REGISTRATION WILL OPEN AT 8AM AND CLOSE AT 4PM / Les inscriptions se feront de 8h à 16h.

SESSION/Séance 1 – 8:30–10:15
5) Performance/Documenting Performance/Représentation et enregistrement – chair/prés. 

Michael McDonald
Li, Mu: Cultural Performance: Chinese Lion Dance in Newfoundland 
Boivin, Genia: Documenting Re-enactments of Ritual
Bénéteau, Marcel: Le Répertoire de chansons traditionelles françaises en Ontario. Diffusion 

et adaptation 
Gregory, E. David: The Pioneer Experience Reflected in Western Canadian Vernacular Song

SESSION/Séance 2 – 10:30–12:15
6) Museums and the Presentation of Heritage/Les musées et la diffusion du patrimoine – 

chair/prés. Diane Tye
Jack, Meghann: Pioneering New Ideas of Place at Nova Scotia's Museum of Industry 
Pelta, Anne: «Les Métis au poste de traite». Faire revivre l'experience pionnière 
Turgeon, Laurier: Vers une muséologie de l'immateriel
Saidi, Habib: «Touchez à ces objets qui vous touchent». Expositions de trottoir et musée de rue 

à Québec et à Tunis
12:15–1:30 – LUNCH BREAK / DÎNER 12.15–13.30 
SESSION/Séance 3 – 1:30–3:00 / 13.30–15.00 DELTA
7) Place, Memory and Identity/Lieu, memoire et identite – chair/prés. Marcel Beneteau
Marshall, Alison: Billy Dong is some curler: Sports, entertainment production and the making 

of Chinese Canadian identity
Gadbois, Jocelyn: Le jeune Marius Barbeau (1907–1914). Premier folkloriste ou dernier 

evolutionniste? 
Bierwerth, Gesa: Réflexions sur le guide touristique comme médiateur dans le cas de voyages 

organisés pour expulsés

SESSION/Séance 4 – 3:15–5:00 / 15.15–17.00 DELTA
8) Negotiating the Rural/Urban Divide/Négocier la frontiere rurale-urbaine – chair/prés. 

Laurier Turgeon 
McDonald, Michael: Folkies, Homesteaders, and First Nations
Roussel, Valerie: Destin social et culturel dans les objets domestiques autochtones en milieu urbain 
Bodner, John: Pot Growers: New Pioneers in a Failing Primary-Resource Hinterland Arseneault, 

Catherine: De la pratique festive au divertissement ponctuel. Quelques éléménts de réflexion sur le 
renouveau des fêtes et la notion d'événement

FRIDAY EVENING, STARTING 6PM/Vendredi soir à partir de 18h
BANQUET AT THE DELTA UPSILON FRATERNITY JUST OFF THE UNIVERSITY CAMPUS 
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AND APPROXIMATELY 4 BLOCKS FROM THE UNIVERSITY LRT STOP
BANQUET IS FREE TO ALL REGISTERED PARTICIPANTS. CASH BAR. MUSICAL
ENTERTAIN ENT PROVIDED
Banquet au Delta Upsilon Fraternity sur le perimètre du campus de l'Université et environ 4 coins de 

rue de l'arrêt UNIVERSITY du train/métro. Gratuit pour tous les inscrits, musique comprise, bar payant.

SATURDAY / SAMEDI, MAY 14 MAI
ALL EVENTS ARE ON THE CAMPUS OF THE UNIVERSITY OF ALBERTA, IN THE BUSINESS 

SCHOOL NEXT TO THE ARTS BUILDING.
Les séances ont lieu sur le campus universitaire dans l'Ecole de Commerce (Business) à côté 

de l'Édifice des Arts.

SESSION/Seance 1 – 9–10:45 (BUSINESS 106)
9a) Folklore in Literature and Film/La culture traditionnelle dans la littérature et au cinéma – 

chair/prés. David Gregory
Magnusson, Kendra: History, Truth, Fiction: Film Representation of the Grimms in American Cinema 
Greenhill, Pauline and Steven Kohm: Criminal Folklore: «Little Red Riding Hood» Crime Films
Butler, Kate: The Folklorist Did It: An Exploration of the Links between Folk Literature and 

the Detective Novel
d'Entremont, Carmen: Mariaagelas, Pelagie-la-Charrette et le folklore acadien

SESSION/Séance 2 PARALLEL SESSION 1 – 9–10:45 (BUSINESS 109) 
9b) Folklore of Haiti/Ethnologie d'Haїti – chair/prés. Micah True
Saintene, James: Traditions culinaires dans le départment de l'Artibonite. Le cas de l'Estère
Augustin, Jean Ronald: Habitation suerière en Haїti. Enjeu historique et memoire de l'esclavage 

(Le cas de Camp Gerard aux Cayes)
Dautruche, Joseph Ronald: Le Rara a Leogane. Les transformations d'un rituel vodou
Demesvar, M. Kenrick: La problématique de la mise en valeur des monuments historiques. Le 

cas du Parc National Historique du nord d'Haїti

11–12:15 GRADUATE STUDENTS MEETING (BUSINESS 106) AND PARALLEL FACULTY 
MEETING (BUSINESS 109)

Réunions des étudiant/e/s (Business 106) et des professeur/e/s // du bureau (Business 109) 

12–2:00/14.00 LUNCH PROVIDED BY FOLKWAYS ALIVE! ARTS BUILDING. EXACT
LOCATION TBA
Dîner offert par Folkways Alive! Édifice des Arts, local exact à déterminer

2:00–4:00/14.00–16.00 FSAC/ACEF AGM – BUSINESS 109 
Réunion annuelle générale – Business 109

Примітки
1 Pocius G. Academic Folklore Research in Canada: Trends and Prospects // Ethnologies. – 2000. – 

N 22 (2). – P. 260.
2 Див.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hst.ulaval.ca/le-departement/disciplines/

ethnologie/.
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3 Greenhill P., Narvaez P. Introduction: Folklore in Canada // Journal of American Folklore. – 2002. – 
N 115 (456). – P. 121.

4 Коментарі професора Браунського університету д-ра Джеффа Тайтона до його виступу на IV конфе-
ренції аспірантів з фольклору й етномузикології Університету Індіани 25 березня 2011 року: див.: [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://sustainablemusic.blogspot.com/2011/05/hoosier-mediation.html.

5 Memorial University 2010–2011 Calendar [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mun.
ca/regoff/calendar/web2010_2011/sectionNo=ARTS-1265#ARTS-1284.

6 Greenhill P., Narvaez P. Introduction: Folklore in Canada. – P. 121.
7 Див.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://usudbury.ca/content/folklore-et-ethnologie-fr. 
8 Див.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cbu.ca/academics/folklore-

ethnomusicology.
9 Див.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://culture.cbu.ca/folklore/exchanges.html.
10 Див.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cbu.ca/beaton.
11 Див.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.umanitoba.ca/centres/ukrainian_

canadian/courses/free/folklore/index.html.
12 Див.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umanitoba.ca/faculties/arts/departments/

ukrainian_canadian_studies/.
13 Див.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sudburyukrainians.ca/.
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2. Baker R.-L. Folklore and Folklife Studies in American and Canadian Colledges and Universities // 
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3. Bartis P.-T., Fertig B.-C. Folklife Sourcebook: A Directory of Folklife Resources in the United States 

and Canada. – Washington, 1986.
4. Brassard F. French-Canadian Folk Music Studies: A Survey // Ethnomusicology. – 1972. – N 16 (3). – 
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5. Carpenter  C.-H. Canadian Folklore Scholarship // American Folklore: An Encyclopedia / еd. Jan 
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7. Fowke E. Canadian Folklore. – Toronto, 1988.
8. Fowke  E. Canadian Folklore (Anglophone) // American Folklore: An Encyclopedia / Еd. Jan 

Brunvand. – New York, 1996. – P. 115–120.
9. Greenhill  P., Narvaez P. Introduction: Folklore in Canada // The Journal of American Folklore. – 

2002. – N 115 (456). – P. 116–128.
10. Henderson M.-C. Folklore Scholarship and the Sociopolitical Milieu in Canada // Journal of the 
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ЛУЇЗА ДЕЛЬ ДЖУДІЧЕ

«ВИНО ПОКРАЩУЄ КРОВ»: 
КУЛЬТУРА ВИНА ІТАЛІЙЦІВ ТОРОНТО *

The article highlights the folk technologies of wine producing, the traditions of its saving and drinking 
among Toronto Italian immigrants. The author investigates also believes, oral narrations about wine, winemaking 
and gastronomic-utopian country Cocain with the rivers of wine and mountains of food. The changes, that are 
taking place in recent years in producing and drinking of wine among Toronto Italians, are also analyzed. 

Присвячую моєму батькові Альберто дель Джудіче

Серед багатьох пов’язаних з вином ідіом, що їх використовують під час спілкування іта-
лійці Торонто, є дві особливі: lu vinë fa bon sanguë (вино покращує кров) 1 та l’acqua fa malë 
e lu vinë fa cantà (вода шкодить вам, [а] вино змушує вас співати). Обидві пов’язують спо-
живання вина з хорошим здоров’ям. Оскільки італійські іммігранти в Торонто переважно є 
вихідцями з регіональних селянських культур, то не дивно, що вино продовжує перебувати 
в центрі їхніх поглядів на здоров’я, спосіб харчування, духовної та матеріальної культури і 
«їжоцентричної» космології та, зрештою, утілюється в духовних істинах.

У попередніх дослідженнях італійців Торонто вивчалися різноманітні аспекти харчування 
в побутових і міфічних просторах мігрантів: від кухні, саду, винного погребу в будинку [9] до 
міфічної Країни Кокейн (Paese dі Cuccagna), «гастрономічної утопії», що досі закарбована в сві-
домості іммігрантів [9, р. 13]. Оскільки в попередніх працях лише побіжно йшлося про питання 
вина й винних погребів, то в цій статті докладно розглядаються винні традиції та досліджується 
значення вина – матеріальне й символічне, історичне й сучасне – у культурі переважно першого 

* Я дякую всім, хто зробив внесок у це дослідження, дозволивши мені взяти в них інтерв’ю: Джуліо і 
Амелії Беллі (7 липня 1998 р.), Антоніо та Йоланді ді’Анжело (13 квітня 1998 р.), Джанпаоло та Анні дель 
Б’янко (12 квітня 1998 р.), Альберто й Ліліані дель Джудіче (13 та 18 квітня 1998 р.), Карло й Марісі дель 
Джудіче (14 квітня 1998 р.), Егісмондо й Eстеріні дель Джудіче (13 квітня 1998 р.), Вінченцо й Аді ді Нінно 
(12 квітня 1998 р.), Франко й Сему Панталео, Роззана (ді Зіо) Магнотті з «Магнотта віннері корпорейшн» 
(Magnotta Winery Corp.) (30 липня 1998 р.), Ніку Фасола з «Чіленто вайнс» (Cilento Wines) і Ентоні Мар-
теллі (архітектор) з «Грінпарк хоумс» (Greenpark homes). Я дякую також іншим за роботу як консультантів 
та посередників: моїм сестрам – Клаудії дель Джудіче-Галлетта, Франці дель Джудіче-Польді, Ірені дель 
Джудіче-ді’Анжело, і зятю Доменіко Галлетті. Я повік у боргу перед моїм батьком Альберто дель Джудіче – 
першоджерелом і натхненником. Без його завзяття до життя й до вина я ніколи не змогла б цілком відчути 
їхнє повне значення. Сукупно збір матеріалів проводився в таких регіонах Італії: Абруццо, Калабрія, Фріулі, 
Лаціо, Апулія. Оскільки в багатьох інтерв’ю чергувалися італійська мова та її діалекти, то в цій статті я по-
даю спрощене їх цитування за рахунок перекладу й перефразування висловів англійською.

Ця стаття є радикально скороченою версією дослідження італійського історичного та етнографіч-
ного контекстів винної культури іммігрантів, яке буде опубліковане в майбутньому збірнику моїх статей 
про їжу та вино: «У пошуках достатку: гори сиру, ріки вина та інші італійські гастрономічні утопії».
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покоління італійців Торонто. Опис вина в низці початкових бінарних опозицій в італійській на-
родній культурі протиставляє вино воді та хлібові (у гендерному контексті, утіленому в міфічних 
постатях Вакха/Церери); кров – тілові (у християнському контексті) і характеризує семантику 
протиставлення червоного вина білому. У пропонованому дослідженні зосереджено увагу на 
житті італійців у Канаді й на тому, як італійський історичний і символічний контексти перети-
наються в культурі італійців Торонто через історію сім’ї, особистий досвід і анекдоти та, меншою 
мірою, через прямі історичні джерела. Таким чином, я прагну висвітлити, як історія культури й 
особистий досвід постійно перебувають у тісному зв’язку зі звичаями народної культури.

Як і для багатьох іммігрантів у Торонто, виноградарство є невід’ємною частиною історії 
моєї сім’ї. Мій батько походить по материнській і батьківській лініях 2 з родини селян-вино-
градарів з Террачини (південна частина Лаціо). Батькам мого тата Джованні та Луїзі (Палмаччі) 
дель Джудіче належало близько 10 тис. квадратних метрів виноградників. Вони були насампе-
ред виноградарями, а не виноробами, якісний виноград вирощували для продажу на ринках у 
Римі й тільки некондиційний виноград використовували в домашньому виноробстві. Батько 
навіть не особливо любив пити вино, на відміну від інших молодих людей у Террачині. Він по-
чав виробляти й споживати його переважно, коли емігрував до Торонто в середині 1950-х років.

Виноградники Террачини посідали центральне місце в багатьох сімейних історіях (на-
приклад, розповідь про скарб моєї покійної бабусі), у суспільному житті (зокрема, у хоровому 
співі), а також були джерелом багатьох сумних спогадів (приміром, сімейні чвари за спадщи-
ну). Виноградна лоза була благословенням та прокляттям селянського життя. Мій батько від-
чував ненависть до землі з юних років і поклявся ніколи не бути селянином (contadino). Але, 
як це не дивно, якби вони не продали виноградники (зокрема, у модній нині приморській 
зоні Сан-Феліче), щоб заробити на трансатлантичну подорож, то змогли б добре збагатитися 
на продажу ділянок під час будівельного буму після Другої світової війни. Думка про те, як усе 
могло статися, досі переслідує батька. Він провів значну частину свого дитинства й дорослого 
життя в Італії, працюючи в полі, і хоча він не займався виноградарством понад 40 років, од-
нак зберіг яскраву діалектичну лексику, яку, як і раніше, постійно використовує в побуті – так 
міцно вкорінилися ті рухи, судження та слова. Виноградна лоза була синонімом життя. На 
террачинському діалекті принаймні це одне й те саме: життя і лоза (la vita). Тому вино було 
дійсно «кров’ю життя» – через генеалогію (буквально по крові) та засобом забезпечення іс-
нування сім’ї. Вино покращувало кров не тільки в буквальному сенсі.

Вино/кров і поняття здоров’я
Більшість італійських іммігрантів потрапили до Торонто безпосередньо від землі, оминув-

ши модернізацію та індустріалізацію в період повоєнного буму в Італії в 1960-х роках. Їхній 
світогляд донині глибоко обмежений безперервним континуумом селянської цивілізації. Вино 
залишається в центрі їхньої космології та релігійної системи. У сакраментальному тілі й крові 
Причастя ототожнення вина з кров’ю міцно вкорінилося в християнській культурі [4, р. 8]. Вино 
справді стало одним із внесків південного середземномор’я в християнство та його обряди, по-
ряд із хлібом і оливковою олією [21, р. 24–30]. Християнська культура просто запозичила язич-
ницькі обряди і язичницькі символи, що вже використовувалися, і наділила їх новим змістом. 
Під час багатьох ритуалів італійського народного католицизму продовжують застосовувати 
«кровоприношення» в буквальному сенсі (наприклад, самобичування (battenti) або флагелант-
ство) і демонструвати пов’язані з кров’ю чудеса (скажімо, зцідження крові святого Януарія в 
Неаполі) тощо, щоб захопити уяву людей, навіть якщо це вже не санкціонується церквою. Кров 
і релігійність в італійській народній культурі до сьогодні перебувають у тісному взаємозв’язку. 
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Це вже не вимагає значної віри, однак 
підвищує духовне значення крові (вина) 
до поняття фізичного благополуччя. 
Інакше кажучи, священна кров (вино) 
разом зі священною плоттю (хлібом) є 
духовним і фізичним цілим. Біном крові 
та вина глибоко пронизує різноманітні 
сфери культури, переконань (офіційних 
і неофіційних) та понять про здоров’я, 
а також широко побутує в народній ме-
дичній практиці. Я можу навіть припус-
тити, що існує сильна літургійна асоціа-
ція вина з кров’ю, яка сприяє загальному 
домінуванню червоного вина (окрім 
його ототожнення з поняттям здоров’я, 
є ще, наприклад, вислів «рожеві щічки», 
що є «відображенням здоров’я», на від-

міну від «білого, як привид», тобто хворобливого ви-
гляду). Вино використовують з лікувальною метою 
тисячоліттями, і в італійській народній фармакопеї 
воно посідає чільне місце. Вино приймають усереди-
ну, настоюють на травах, готують у вигляді сиропу і 
як дистильований спирт застосовують зовнішньо, 
втираючи в шкіру. Окрім використання як ліків від 
кишкових до м’язових захворюваннь, також уважа-
ється, що вино покращує загальне самопочуття. Вино 
(нарівні з хлібом) є переважно основним харчовим 
продуктом великої поживної цінності та вважається 
кращим засобом превентивної медицини. Справжнє 
вино (на відміну від легкого (vinello)), традиційно да-
вали хворим, що видужують (наприклад, жінкам піс-
ля пологів), літнім людям (його вважають «молоком 
для зрілого віку»), і часто рекомендували вживати в 
період особливо напруженої праці, такої, як збір уро-
жаю. Вино давало енергію, запобігало хворобам, а та-
кож відігравало важливу роль у збереженні здоров’я 
соціуму, супроводжуючи застільні та святкові зібран-
ня з приводу радості й горя.

Вино і діти
Не менше, ніж для літніх людей, вино вважалося корисним і для дітей. Коли ми були 

дітьми і хворіли на застуду, нам давали вино, зварене як смачний сироп (з медом, лимо-
ном і лавровим листом), і трошки кріпленого вина – як тонізуючий засіб. А от, наприклад, 
вина «Ферро Чіна» (Ferro China), яке я не любила, збагачену яйцем «Марсалу» (marsala 
all’uovo) і «Спероне» ніколи не давали в досить великих дозах, у яких ми, діти, були за-
цікавлені. «Марсалу» (з кавою) додавали щоранку в обмежених кількостях до сабайона 

Стилізований фресковий живопис «Демон-
страція давніх традицій виноробства» у «Чілен-
то вайнс» (Cilento Wines). м. Воган 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



449

Мультикультурні традиції в Канаді

(zabaione), відомого нам як ovë sbattutë (збитий із цукром сирий жовток яйця), щоб зміц-
нити нас перед довгою дорогою до школи в Дункані – часто в сніг і дощ. Щоденне спожи-
вання вина настійно рекомендували дітям, щоб вони були здорові та сильні. [Червоне] 
вино покращує [робить червоною] кров. Оскільки в дитинстві я страждала на недокрів’я, 
то мені давали не тільки червоне м’ясо (а також ненависну печінку, яка в приготованому 
вигляді нагадувала кирзу), але й червоне вино. У цьому ототожненні червоного вина з 
червоною кров’ю, можливо, можна побачити лікувальну магію (за аналогією до вживан-
ня волоських горіхів для поліпшення розумових здібностей, зважаючи на їхню схожість з 
формою мозку).

Справді, залучення дітей до споживання вина незмінно практикувалося серед першого 
покоління італійських іммігрантів, для яких чужою була ідея вживання алкоголю винятково 
повнолітніми. У нас подавали вино на обід, змішуючи його з газованою мінеральною водою 
(gassosa) або імбирним елем, щоб зробити напій м’якшим. Я згадую, як дивилася на темно-
червоні цівки вина, що струменіли в скляний посуд, перетворюючи його вміст на приємний 
рожевий напій, і відчувала важливість моменту, коли могла скуштувати заборонений плід. 
Для мого батька було своєрідною грою робити вигляд, що він спить довше, ніж збирався, і 
тому нам це зходило з рук. Але коли нам уже було по 9 чи по 10 років, ми виявили цей обман 
і тому уникали вина взагалі. 

Питання правильного вживання алкоголю й культурне ставлення до помірного його 
споживання 3 часто призводили до прямих лобових зіткнень (вибачте за такий каламбур) 
між традиційними іммігрантськими колами та англомовним істеблішментом Канади. Дея-
кі іммігранти, можливо, навіть використовували споживання вина як певний маркер, як це 
робив п’ємонтський американець Джо Капелло, який заявляв: «Я не є представником англо-
саксонської [американської] культури» [7, p. 22]. Англомовна Канада наразі частково при-
єднується до культури споживання вина завдяки, можливо, значній кількості іммігрантів з 
різноманітних етнічних культурних груп, які поділилися звичаями, віруваннями та власним 
домашнім вином. Але перемога вина може виявитися Пірровою, адже друге і третє поко-
ління італійських іммігрантів перейшли з вина на газовані напої (і пиво), а отже, піддалися 
загальноприйнятій тенденції, що загрожує етнічній традиції.

Вода і вино 
Значною бінарною опозицією в італійській селянській культурі є протиставлення води 

вину, яке може розглядатися в межах термінології Леві Строса як аналог сирого й пригото-
ваного (le cru et le cuit), тобто протиставлення природного культурному або, як у цьому ви-
падку, природного окультуреному (збродженому). Вино вважалося здоровим, а вода часто 
такою не була. Якщо вірили, що вино покращує кров, то багато прислів’їв, навпаки, нерідко 
виражають негативні судження про воду, зокрема: l’acqua nfrascica i ponti (вода гноїть мости 
[15, р. 65, 68]; l’acqua fa male, e il vino fa cantà (вода шкодить вам, [а] вино змушує вас співа-
ти). Доводячи ці уявлення до абсурду, мій батько все ще пишається собою, адже протягом 
більшої частини свого життя він ніколи не пив води! 

Звичай змішування вина з водою (пізніше – з мінеральною) є давнім, але для більшості 
селян Італії він, імовірно, пов’язаний з необхідністю і зберігся в іммігрантській культурі пе-
реважно в результаті звички або також як спосіб пом’якшення часто несмачних домашніх 
вин. Lu vinu havi ad essiri turcu (вино має бути турецьким (тобто мусульманським), що озна-
чає «не хрещеним» водою [2, р. 1109]) – стверджує одне сицилійське прислів’я. Міцне чисте 
вино було ідеальним, слабке, м’яке, розведе водою – реальністю.
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Вино/вода (пор. vino/vinello, або концентроване/розбавлене водою вино) є протистав-
ленням, що позначає межу між святковим і повсякденним. Святкові дні гастрономічного 
достатку чергувалися з багатоденним періодом бідності та злиднів, тобто щоденним жит-
тям селян протягом багатьох століть [6, p. 366; 13]. Протиставлення vino/vinello (вино/роз-
бавлене вино) також функціонувало як соціальний маркер. Загалом найкращі вина пили 
землевласники, тоді як залишки, або віджим винограду, призначалися для простого люду. 
Практика повторного віджиму (обводнення) винограду була поширена по всій Італії і най-
частіше відома як vinello, або vin piccolo – слабке вино, вино щоденного споживання. Бочку, 
що містила виноградні вижимки (vinaccia), заливали водою – доки залишався хоч якийсь 
колір і смак, але в результаті таке вино швидко пліснявіло та скисало. До весни вода на-
сичувалася вмістом шкірок і стебел, а вино ставало дедалі світлішим і поступово втрачало 
вміст алкоголю. Знову ж таки, червоне (вино) і біле (вода) піддаються різкому протистав-
ленню, створюючи загальне сприйняття: вино/життя і сила протиставлялося воді/слабкос-
ті і млявості. Відомо різні способи продовження життя виноградному вину шляхом низки 
переробок усіх можливих соків, кольору і смаку до останньої краплини (наприклад, vinello 
або дистилювання, як grappa). Існувало також багато замінників виноградного вина, при-
готованих з рослин, фруктів і ягід [3, р. 168–172], відомих як vini dei poveri («вино для бід-
них»), – геніальна вигадка здебільшого мешканців гір.

Чоловічі вина 
Червоне вино, кров життя, тісно асоціювалося з чоловіками та мужністю. Остання була 

соціально визначена як відносна градація алкоголю, що збігалася із соціальною ієрархією; 
так, вживання слабких вин (vin piccolo, vinello) було ознакою селян як нижчого стану. Крім 
того, вино фігурує в центрі чоловічої космології, створюючи та цементуючи чоловічі узи 
через покоління [7], своєрідне братство винограду. Візуальні підтвердження гіпотези, що 
(червоне) вино функціонує як символ мужності, можна простежити в жанрі фотографії, де 
відтворено стилізовані компанійські (здебільшого чоловічі) сюжети. Дехто неодмінно під-
німає пляшку або келих вина (як під час тосту), іншого зображено в процесі розливання 
вина. Жінок рідко фотографували під час споживання вина. З погляду жінок, зв’язок вино–
чоловіки часто є джерелом конфліктів і страху. Вино може мати важливе значення для чоло-
вічої дружби (під час споживання вина співають застільних пісень, ведуть дружні розмови 
тощо), але це також розкриває інший, темний, бік їхньої поведінки, такий, як примус до 
статевих стосунків.

Пияцтво вважалося не властивим італійській культурі й загалом зневажалося. Надмір-
не вживання алкоголю натомість асоціювалося з північними європейцями (символічно з 
німцями, яких уважали пияками від часів Ренесансу й пізніше) 4, а в Торонто – з Ingles (за-
гальна назва для англо-канадців та інших сіверян). Питні звички англомовних мешканців 
(у тому числі пияцтво, споживання міцних спиртних напоїв та пиття наодинці) завжди були 
об’єктом критики серед італійських канадців, у яких традиційне вживання алкоголю харак-
теризується питтям у помірних кількостях під час вживання їжі та переважно з приводу свя-
та. Справді, італійці, для яких важливим поняттям є здоров’я, закликали до збалансованого 
підходу [20]. Закони пиття, створені англо-канадцями на початку століття, взагалі були во-
рожими «культурі вина» та зробили приватне споживання вина серед іммігрантів нормою, 
а також допомогли підвищити важливість домашніх винних льохів як осередка боротьби з 
відчуженням культурних цінностей.
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Старі й нові винні погреби
Для представників старшого (першого) покоління італійських іммігрантів у Торонто 

(після 65-ти років), які володіють безпосереднім досвідом життя в Італії, поняття «канті-
на» (cantina – винний погріб) має широке трактування й альтернативні визначення, такі 
як: комунальний винний льох; кооперативна винокурня в селі (фр. – cave), де виготовляли 
та продавали столове вино; таверна 5, що традиційно позначалася frasca (гілка плюща) – 
універсальним італійським знаком трактирів, починаючи від часів Римської імперії. Вод-
ночас у сенсі громадського використання цей 
термін також означає приватний (домашній) під-
вал, як правило, оснащений кут сараю або навіть 
грубо зроблена задня кімната, напівсхована під 
землю землянка, розміщена окремо, але поряд з 
фермою, де зберігалося вино та виноробне осна-
щення (рідше – харчові продукти). Отже, слово 
«сantina» (підвал, погріб, льох, комора) позна-
чали багатьма діалектичними термінами 6 – ва-
ріантами, які пропонують різне його значення. 
Цілком імовірно, що останній варіант – поєднан-
ня землянки і грубо збудованої кімнати – є най-
ближчим еквівалентом пізнішого, повністю відо-
кремленого винного льоху в Торонто. «Кантіна», 
яка нині відома італійським іммігрантам у Торонто, – це неізольована (на північному боці) 
підвальна кімната різних розмірів (від 5′ × 5′ до 20′ × 22′ або й більша) 7. Вона функціонує як 
сховище для вина та комора для харчових продуктів. Триває певна дискусія щодо того, чи 
можуть або повинні харчові продукти та вино зберігатися разом. Утім, у більшості погребів 
вони зберігаються саме разом. До того ж нині в новобудовах, особливо тих, що зведені іта-
лійськими будівельними компаніями, як правило, розміщують винні погреби.

«Кантіна» стала чітко визначеною територією будівлі, яка характеризується дивовиж-
ною однаковістю щодо свого вмісту. У ній зазвичай розміщені вина в скляних жбанах чи бут-
лях * (фото 3) (пляшки й бочки трапляються рідше); виноробне обладнання (лійки, преси, 
сифони тощо 8); банки з консервованими фруктами та овочами (особливо помідорами 9), 
сумішю маринованих овочів (giardiniera) або фруктів; в’ялене м’ясо (prosciutto, sopressata) 
і ковбасні вироби; рідше сир, придбані в магазині консерви, макаронні вироби, масло та 
інші продукти; там можна знайти також спеції (фото 4, 5). (Полювання за дешевою покуп-
кою – більше ніж дозвілля для багатьох). У коморі можуть також зберігатися дари природи, 
зокрема гриби й равлики (делікатеси, що їх дуже цінували сільські італійці 10; фото 6). Часто 
в «боях за простір» у винному льоху між вином і їжею перевага виявляється на боці харчо-
вих продуктів. Коли такий розподіл простору трапляється, він, як правило, проводиться за 
статевою ознакою: винний льох – його, комора для їжі – її.

Незважаючи на те що об’єктивна оцінка італійської винної культури може бути втраче-
на, домашнє виноробство й винні льохи зокрема не тільки вижили в контексті діаспори, а, 
можливо, навіть збільшилися в розмірах і, звичайно, у значенні. Настільки, що серед пер-
шого покоління італійців кожна людина може заявити: «без винного льоху немає нічого» 
(senza la cantina non c’è niente). Як і чому винний льох набув такого значення? В Італії до-

* На фото 3 зверніть увагу на лаврове дерево, що росте в горщику в підвалі, незважаючи на холодні зими.

Традиційні бутлі, обплетені лозою, 
і бушелі в підвалі ді Нінно

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



452

Етнологія США та Канади

машні погреби відігравали не надто важливу роль. 
Прибутки селян до Другої світової війни були на-
стільки малі, що накопичення запасів вина (і їжі) 
було неможливим 11.

Оскільки столове вино було доступним у біль-
шості районів італійського півострова, то домашнє 
виноробство не було необхідністю. Для іммігрантів, 
однак, хороше столове вино не було доступним за 
помірну ціну, тому їм довелося робити власне. Ба-
гато хто набув безпосереднього досвіду з винороб-
ства тільки в Канаді. Так само щодо багатьох інших 
складових традиційної їжі – лише значні особисті/
сімейні зусилля, включаючи городи та домашнє 
вино робство, могли гарантувати забезпечення 

цією продукцією. Крім того, тоді як часті, але невеликі покупки (наприклад, харчових продук-
тів, вина) характеризують купівельну поведінку в Італії, у Торонто селянська звичка до ощад-
ливості, купівлі сезонних продуктів та зростання доходів спричинили збільшення масштабів 
покупок (а отже, і домашній винний погріб став більшим). Погріб заповнювали виробленими 
влітку продуктами харчування для зберігання їх протягом довгих місяців канадської зими.

Мантра достатку (abbondanza) і практика накопичення стали необхідністю збільшення 
винного погреба. Значна кількість запасів навіть сприяла виникненню нових звичаїв, таких 
як обід із сім’єю та запрошення друзів на обід, тоді як «там [в Італії] ви цього не могли зро-
бити, [бо] не вистачало навіть для себе». Погріб (і морозильна камера) зробили спонтанну 
просту вечерю завжди можливою. Так, найчастіше декларованою причиною для вироблен-
ня такої величезної кількості вина й сьогодні є те, що воно має бути спільно випите з роди-
ною та друзями, які приходять у гості. Вино може також стати професійною валютою: під час 
перших днів у Торонто мій батько, працюючи вільнонайманим мулярем-підрядником, давав 
кілька галонів свого вина клієнтам і виконробам, які могли стати його потенційними робото-
давцями. Перед святами, однак, він купував у подарунок ящики віскі та 10–20 індичок, щоб 
подякувати тим, хто допомагав йому протягом року. Цікаво зазначити, що тоді як домашнє 
вино вважалося неформальним дарунком, спеціально придбані в магазині (що зазвичай було 
поширенішим) продукти харчування й напої все-таки вважалися доречнішими подарунками 
до великих свят. Придбані в магазині пляшки віскі або італійського лікеру італійці дарували з 
нагоди особливих свят. 

Я припускаю, що погріб «заповнює» переважно 
глибинні психологічні потреби [9, р. 62–63]. Для 
тих, хто зазнав голоду в роки війни, як Антоніо 
ді’Анжело, погріб є фундаментальним поняттям 
(«Без підвалу немає нічого»). Я запитала, чи в цій 
країні він все ще боїться голоду. Антоніо відповів: 
«Хто може сказати, що це не повернеться? Він за-
вжди може повернутися: війна є війна…» Голод 
справді може бути справою минулого, але страх 
голоду нелегко перемогти. 

Вино є чи не єдиним елементом, який з’явився, 
щоб заповнити багатовікове бажання достатку. 

Шинка (рrosciutto), засолена в під-
валі ді Нінно

Домашні сири ді’Анжело
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Підвал, імовірно, став центром будинку через його 
зв’язок із мрією про Країну Кокейн [9; 13] не тіль-
ки серед італійських канадців, але й італійських 
іммігрантів повсюди 12. Могутня й міфічна Країна 
Кокейн насамперед є гастрономічною утопією, з 
ріками вина, які є важливим елементом в італій-
ській іконографії достатку (Cuccagna), починаючи 
із середніх віків. Іноді, щоправда, реальні події з 
життя виявляються настільки ж чудесними. Моя 
мати чітко пригадує випадок, який трапився в 
Террачині більше ніж 40 років тому: візник, повер-
таючись із заводу з виготовлення оливкової олії, 
розташованого в горах, віз дорого цінний вантаж – 
щойно віджату оливу в бутлях. Дорога була нерівною, неасфальтованою, і, мабуть, скляна 
тара і розбилася. Олія лилася вздовж кам’яних жолобів (canaletti) обабіч дороги. Кожен на-
бирав стільки, скільки зміг. Яке свято для них, але ж яка втрата для візника! Схожу історію з 
реального життя про достаток у Террачині розповідають люди, які приїжджають для збору 
риби після торнадо в морі (морського смерчу, морської «труби»), коли сиплються тони риби 
на пляж – як манна небесна!

Традиція та її особливості в Торонто
Що сталося, коли багатовікова мудрість виробництва й споживання вина, отримана в 

сонячних селах Італії, була перенесена в холодний Торонто? Сільськогосподарські календар-
ні прислів’я були для селян своєрідним фермерським альманахом. Проблема з величезною 
за обсягом традиційною мудрістю, звичайно, полягає в тому, що вона може бути застосова-
на лише з прив’язкою до конкретного місця. Роззана (Ді Зіо) Магнотта [див.: 22], яка доско-
нало знає італійське домашнє виноробство 13, дивується: чому вино виробляють здебільшо-
го в жовтні, незважаючи на те що цілий рік існують відповідні умови та доступні матеріали? 
Чому італійці продовжують наполягати на створенні та бродінні вина в погано присто-
сованих погребах, де температура значно нижча за потрібну й дуже коливається? 14 Крім 
того, очищення й підготовка бочок вимагають серйознішої уваги, ніж традиційні методи, 
що застосовуються. Хоча італійські умови були іде-
альними, а виробництво вина – нескладна справа, 
Р. Магнотта зазначає, що умови для домашнього 
виноробства в Канаді помітно відрізняються: ви-
ноград часто не повністю дозріває, після збирання 
його перевозять на далекі відстані, унаслідок чого 
він забруднюється або вкривається цвіллю. Нові 
умови несумісні з традиційними способами виго-
товлення, які вже не можуть застосовуватися або 
вимагають модифікації. «Ненаукові» методи ви-
значення тривалості бродіння, за Р. Магноттою, у 
багатьох випадках призводять до катастрофічних 
наслідків 15. Я також маю багато спогадів про вино 
зі смаком оцту 16. Мій батько заперечував будь-
які «об’єктивні» смакові тести, стверджуючи, що 

Обладнання для домашнього вино-
робства в «Магнотта вінер» (Magnotta 

Winery). м. Воган

Свіжозібрані равлики в  
підвалі Беллі
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якість домашнього вина була вищою та бракуючи магазинне вино, оскільки воно містило 
хімічні домішки. Але селяни мали тривалу історію споживання поганого вина, оцінюючи 
кількість, а не якість, то чому ж їм думати по-іншому зараз? Я дійшла висновку, що для іта-
лійців і їхнє домашнє вино, і його якість значною мірою є суб’єктивою категорією.

Технологи винної промисловості були залучені до боротьби з традиційними методами 
виноробства по обидва боки Атлантики. Наприклад, серед селян існує упередження щодо 
будь-яких домішок (природних чи штучних). У нашій сім’ї вони позначалися загальним тер-
міном «medicina» («медицина») 17. Штучні, або неприродні, добавки, як і раніше, виклика-
ють підозру і страх, бо виноробство, по суті, вважається природним процесом, що вимагає 
природного (місячного) 18 і, можливо, надприродного (тобто сакрального) втручання, але 
не хімічних речовин. Деякі іммігранти побоюються готового сусла (соку) з тих самих при-
чин, а саме: не можна знати, які домішки воно може містити 19. Проте школа важкого до-
свіду змусила багатьох домашніх виноробів все-таки додавати сульфіт у діжки, щоб приго-
тувати власні вина для аналізу, і, зрештою, купувати готовий віджим соку в компаній, таких 
як «Феста джус» (Festa Juice) або «Він бон» (Vin Bon), що дає можливість уникнути помилок. 
Тенденція до купівлі соку (сусла) для приготування вина, зробила винний прес майже арха-
їзмом у Торонто, проте не для консерваторів, які не бажають здаватися й відмовлятися від 
старих способів (фото 7).

Кілька об’єктивних чинників у процесі виноробства можуть створювати проблеми. 
Звичайно, і народні вірування вказують на культурні застереження, які можуть вплинути на 
якість вина, – наприклад, жінки. Раніше вважали (і частково досі вважають), що жінки під 
час менструації не повинні залучатися до виробництва вина (або консервування помідорів). 
Це переконання існує через передбачуваний конфлікт місячних фаз, які для виноробства й 
менструації визначаються місячною активністю. Можливо, проте, що це також сприйма-
ється як випадок «поганої крові» (менструальної), що забруднює «хорошу кров» (вино). Се-
ред змагань, які проводила Р. Магнотта з італійцями Торонто, на сьогодні найскладнішою 
є гендерна битва. Доки одна битва була війною наукових методів проти традиційних вино-
робів, у другій жінки виборювали право бути залученими до чоловічого (винного) світу. 
Вірний чоловік і партнер Роззани, Габріель Магнотта, постійно затримував проведення ла-
бораторної експертизи щоразу, коли дружина просила поради. Проте її італійський досвід і 
знання італійської мови, а також рецепти з домашнього виноробства [17] дали можливість 
отримати інформацію через друковані носії, що, зрештою, і допомогло їй перемогти 20. На-
справді, «Магнотта віннері корпорейшн» (Magnotta Winery Corp.), компанія, що вийшла з 
«Фести джус» (Festa Juice), наразі продає широкий асортимент вин та є третім за обсягом 
виробником вина в Онтаріо, а її акції котуються на фондовій біржі Торонто. Вона має вели-
ку та лояльну клієнтську базу домашніх виноробів.

Його винний льох, її продовольча комора
Коли під час дослідження я побіжно розглядала гендерні питання, то стало зрозуміло, 

що гендерне розмежування було вплетене в культуру. Наприклад, стать визначає моделі й 
типи споживання вина (існують жіночі вина на противагу чоловічим). Використання про-
стору винного льоху іноді спричиняло наявністіь окремих приміщень взагалі (наприклад, 
його погріб та її комора). Функції та використання вина, пов’язані зі здоров’ям і харчуван-
ням (скажімо, жінки застосовували вино для лікування та для приготування їжі), проти-
ставляються вину як засобові чоловічої соціалізації, що фігурує переважно в контексті чо-
ловічого дозвілля та задоволення.
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По-перше, на найзагальнішому рівні простежується повне домінування чоловіків у 
вино робстві та споживанні вина, починаючи із часів Римської імперії [6, р. 556, N 484]. 
Крім того, були жіночні вина (солодкі десертні, легкі білі) і чоловічі (міцні червоні). У на-
шому домі червоні вина використовують для пиття, а білі – для приготування їжі. Серед 
іммігрантів саме чоловіки роблять вино (їм допомагають жінки й діти, виконуючи допоміж-
ні роботи), дарують, зберігають для урочистих подій, хваляться вмістом алкоголю в ньо-
му, конкуруючи один з одним стосовно якості та спожитих обсягів. Вино часто слугувало 
символічним замінником або елементом мужності, як індивідуальної, так і колективної. За 
допомогою таких традиційних питних ігор, як «пассателла» (passatella), загальний досвід 
соціальної імпотенції і класової боротьби в макрокосмі суспільства може бути переданий 
у мікросвіті гри, коли один гравець стверджував своє домінування над іншим, граючи в 
«боса» (padrone). Кількість вина, спожитого в цій грі (і відмова інших від вина), безпосе-
редньо відбивається на чиїйсь мужності, силі та здоровому глузді – саме тому гра так часто 
закінчувалася насильством. «Суха» гра (restare «olmo») доводила образу чиєїсь чоловічої гід-
ності та вимагала помсти.

«Пассателла» швидко втратила сенс свого існування в досить однорідному соціально-
економічному аспекті суспільстві іммігрантів у Торонто. Вино стало широкодоступним, а 
отже, його було вдосталь («вінелло» (vinello) більше не вживали), і тому вино більше не роз-
глядали як обмежене благо. Утім, встановлення ієрархії за посередництвом вина знайшло 
інші способи вираження. Наприклад, у нас удома боротьба за встановлення ієрархії роз-
горнулася між моїм батьком і зятями через нескінченні дебати про якість, відносний вміст 
алкоголю і використання чийогось вина для різноманітних урочистостей (а отже, про того, 
хто отримуватиме компліменти за ритуальне вино). Відмова від першості батькового вина 
розглядалася/розглядається як пряма образа його як патріарха в цій «природній» ієрархії, 
адже старший чоловік заслуговує на повагу молодших чоловіків. Напружені відносини в 
інших питаннях спільного домашнього господарства можуть, таким чином, бути перена-
правлені на (символічні) розмови про вино.

Питання мужності й домінування були порушені внаслідок напружених відносин між 
чоловіком і жінкою. Наприклад, я прагнула визначити ступінь використання винного льоху 
жінками та чоловіками. В Італії «кантіна» як винний льох був чоловічим простором. У То-
ронто це значною мірою змінилося, але не без деякої полеміки, за рахунок умовного роз-
межування між продуктовим сховищем (жіночим) і винним льохом (чоловічим) 21. Деякі 
чоловіки протестували проти наявності продовольства як «забруднювача» вина (принаймні 
так стверджують технологи виноробної галузі). Один шанувальник справжніх виносховищ 
прибрав консервовані помідори з частини його дружини. Коли їхніх дітей просили принес-
ти помідорів, вони, плутаючись, часто запитували: з якого погреба – маминого чи татово-
го? Наявність таких абсолютно окремих просторів, однак, не є загальним правилом.

Червоний колір, здається, домінує у винному погребі, і, звичайно, різноманітні відтінки 
червоного є найважливішими елементами продуктів, що зберігаються там: червоне вино, 
консервовані помідори, шинка, ковбаси та інші м’ясні вироби. Справді, червоні вина – 
глибокі, насичені та міцні – престижні серед іммігрантів, білі не настільки популярні [18, 
р. 237]. У нашому випадку, хоча Террачина славиться своїм мускатним виноградом, який 
переробляють на «глибоке» золоте вино, утім, вино, яке ми робили в Торонто, було криваво- 
червоного кольору (сорти Зінфандель, Аліканте, а згодом і Каберне). Біле вино, з іншого 
боку (вироблялось тільки кілька галонів пристойного вина щороку), було призначене жін-
кам для приготування страв з куркою, дичиною, ковбасами, равликами тощо або випічки. 
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Також, змішуючи біле вино з червоним, робили рожевий винний оцет для салату. Тільки 
останнім часом білі вина набувають широкого застосування 22. 

Культура іммігрантів прагнула зробити святковим повсякденне життя й тим самим 
десакралізувала кілька традиційних урочистостей (наприклад, День святого Мартіна, кар-
навал). Цей культ достатку потребував збільшення кількості спеціальних продуктів (кон-
сервованого м’яса, міцного червоного вина тощо), а отже, тісно пов’язав винний льох із 
процесом святкування 23. У спробі нарешті наситити наш м’ясний апетит (аffettati), коли 
ми були ще дітьми, мій батько якось приніс додому цілу свинячу пікантну ковбасу великого 
розміру «мортаделлу» (mortadella), але цілим шматком, щоб повісити в підвалі. Ми швидко 
зненавиділи товсто нарізані шматки з неї, з яких складалися шкільні сніданки й закуски 
після школи, за те, що, здавалося, ми їли її кілька місяців поспіль. До того ж споживали її 
тільки діти. Знадобилося близько 15 років для кожного з нас, щоб знову захотіти сендвіч з 
«мортаделлою» 24! Культ достатку в їжі, що його культивував мій батько, у цьому випадку 
(і в інших, на жаль, теж) зайшов занадто далеко. Він підсумував досвід багатьох італійців, 
коли заявив: «Для мене підвал є дійсно важливим, це – серце будинку, що створює достаток 
для сім’ї (grascia per la famiglia). Ми [іммігранти] прив’язані до наших сімей, ми даємо їм 
достаток (abbondanza), усе, що ми можемо. Ми плигаємо вище голови, щоб досягти цього. 
Я ніколи не дозволю моїй родині жити нужденно. Це було жахливо в старі часи, [але з під-
валом] ви відчуваєте себе більш захищеними. У підвалі є все».

Усі розуміють, що голод і нестача були злом, але цей достаток може бути навіть біль-
шим злом, бо він призводить до своєрідного перенасичення та апатії. Утім, земляк (paesano) 
Вінченцо Саккоччя, якого ми вважаємо дотепною і мудрою людиною, так сказав стосовно 
нашого питання: «La grascia è più brutta della carestia, ma io voglio stare in mezzo alla grascia» 
[Достаток страшніший, ніж голод, але я хочу жити в достатку] 25. Це одна з улюблених при-
казок мого батька.

Погріб справді є особливо важливим місцем під час головних свят: Різдва, Великодня, при-
частя та хрещення. На Різдво, наприклад, ми могли щороку знайти там лазанью, смажених ку-
рей, артишоки з м’ятою по-римськи (carciofi alla romana), баклажани по-пармськи, кріп, домаш-
ню ковбасу з насінням коріандру, традиційну террачинську каву, лікер, сирний пиріг (casatella), 
випічку (ciambelle) (у террачинському варіанті – твердий пончик, зроблений з борошна, олії, 
насіння анісу, кориці, цукру та вина), нугу, хурму, мандарини та різні види фісташкових горіхів. 
Винний льох був місцем свята й радості для шлунка, незважаючи на страшенний холод узимку. 
Я не впевнена, який сценарій був би цікавішим для нас, дітей: потайки спробувати шматочки 
продуктів, які готували ще до свята, чи прийти до погреба під час самого свята, щоб поїсти всю 
цю смакоту, перш ніж вона зникне звідти, і ми чекатимемо наступного об’їдання!

Ці дитячі спогади відразу спадають мені на думку, коли я згадую про погріб, і це не 
випадково. Підвал може бути пов’язаним як із харчуванням, так і з усною творчістю – пер-
винною, символічно-сформованою і пов’язаною з першими оповідями дитини. Дитячі «під-
вальні розповіді» є багатими й значущим для іммігрантів, і я можу розповісти одну або 
дві власні. Я пам’ятаю помиті скляні бутлі, що стояли в ряд на дерев’яній полиці в погребі, 
оскільки мені подобався їхній блиск у нашому першому канадському будинку на Еверсфілд 
Роад, 14; звабливі фонтани соку, що лилися з винного пресу, коли давили виноград, і го-
стрий кислий запах навколо підвалу. Я застосовувала всю силу своїх рук, аби зрушити стри-
жень винного пресу, почути клацання дерев’яних блоків, що рухалися вниз. Але я особливо 
пам’ятаю приємний смак, злегка алкогольний та шипучий, свіжовичавленого соку. Іншим 
смаковим спогадом дитинства є нічні посиденьки з моєю двоюрідною сестрою Амелією, 
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з якою я росла по сусідству в районі Олд Роджерс і Дафферін, але яка переїхала до нового 
будинку в передмістя Даунсв’ю, коли ми залишилися у Віллоудейлі. Ми чекали, коли батьки 
підуть спати, а довкола буде тиша, щоб проникнути в погріб. Нашою жертвою була волога 
й рубіново-червона сиров’ялена шинка (prosciutto), яку щойно «розпочали». Ми атакували 
її тупими ножами, відколупуючи великі шматки, брали їх до ліжка та повільно гризли, роз-
мовляючи до пізньої ночі, насолоджуючись солоною свининою (без жиру та хліба!) 26.

***
Сучасні змінені уявлення про проблеми здоров’я негативно вплинули на сприйняття 

традиційних харчових продуктів, деякі з них сьогодні вважаються досить шкідливими для 
здоров’я. Споживання вина, сиру та ковбасних виробів різко скоротилося, а в деяких випад-
ках припинилося взагалі. Принаймні одна людина протестує проти того, щоб такі продукти 
зникли. Як колишній пастух він дуже пишався, роблячи свої ковбаси та сири, але тепер, 
хворіючи на діабет, з високим рівнем холестерину й раком, він більше не може вживати цих 
делікатесів. Інші наполягають, що ці медичні упередження є культурно визначеними, і за-
являють, що тоді як італійський лікар розуміє цінність вина для здоров’я, лікар-«пирогоїд» 
(або просто «пиріг», тобто англо-канадець) цього не розуміє 27. «Коли ми підемо, вони (ці 
продукти) зникнуть» – лейтмотив, що проходить через більшу частину моїх польових дослі-
джень. Звичайно, ці твердження часто мають завуальований зміст скорботи за втраченими 
стійкістю, мужністю, здоров’ям і власною молодістю. Хоча існують приводи для оптимізму, 
бо, як зазначає Р. Магнотта, останнім часом поширюється тенденція до домашнього вино-
робства (і пивоваріння) як хобі, а отже, мистецтво не буде повністю втрачене, навіть якщо 
воно більше не буде пов’язане з традиційними методами. І погріб залишатиметься запов-
неним значною кількістю італійських харчових продуктів, хоча й не обов’язково власного 
приготування, бо ощадливість продовжує бути достоїнством 28.

Колись вино текло в нашому домі, підвал був заповнений скляними бутлями, а також 
затхлими старими бочками і пресами. Дві операції шунтування на сердці мого батька при-
звели до того, що в його погребі зберігається тільки великий обплетений бутель. Його вин-
ний прес більше не потрібен і став завчасно цікавим артефактом. Протягом багатьох деся-
тиліть вино й виноробство здавалися мені чимось містичним. Тільки польові дослідження 
виявили відносну простоту виноробства, хоча воно супроводжується проблиском дуже ба-
гатої та складної культурної системи, яку я тільки зараз починаю розшифровувати. Я також 
прийшла до розуміння, що багато моїх уявлень про вино були значною мірою сформовані 
під впливом італійської традиційної культури: наприклад, вино слід вживати під час їжі (не 
раніше), пияцтво є неприпустимим; вино має бути справжнім і простим. Я не терплю фе-
тишизму, високої вартості, а галас навколо знавців вина вважаю нерозумною надмірністю. 
І я зрозуміла, чому нині покійний чоловік моєї сестри, Джузеппе (Пеп) Польді (на мій по-
гляд, найтиповіший террачинець), не переймався, якщо пив вино з пластикової пляшки, 
доки воно було добрим (справжнім) і зумовлювало компанійську атмосферу. У мене тепер 
є вживані й абсолютно звичайні келихи Пепа як згадка про його любов до вина та вечірки 
на свіжому повітрі за їхнім будинком на пагорбі в Террачині з видом на море й оливкові гаї.

Що змусило мене вирушити в ці чужі землі? Можливо, винна культура набула особливого 
значення для мене зовсім нещодавно, коли здоров’я мого батька почало погіршуватися. У квіт-
ні 1998 року в нього були невеликі шанси вижити під час другої операції з шунтування у віці 
75 років. Поки він лежав на лікарняному ліжку й майбутнє видавалося досить похмурим, я на-
магалася зробити його щасливим і відновити спогади, родповідаючи про вино, що створювало 
атмосферу довіри без емоційних виливів. Ці яскраві моменти спливали з глибокої пам’яті. Поки 
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він говорив у мікрофон, мені було болісно усвідомлювати, що це може бути його останній за-
пис. Я намагалася зрозуміти, як вино, життя, смерть і пам’ять можуть бути пов’язані.

Винний прес мого батька чекає доставки в мій будинок у Лос-Анджелесі. Я пишаюся й 
водночас обтяжена відповідальністю за цей дар. Остерігайтеся (сімейних) подарунків, які ви 
приймаєте, бо, зрештою, вони притягують і, здається, проти вашої волі звертаються до вас, 
змушуючи віддавати їм шану 29. Але якщо вино покращує кров, то воно зробить це й для мене 
також у багатьох аспектах. «Погана кров» між моїм батьком і мною, від тих окремо прожитих 
юнацьких років, була замінена «хорошою». Коли я відвідую його в Торонто, то часто з радістю 
частую його вином. Ми помирилися, і шляхом проведення наукових досліджень, таких як це, 
я змогла краще зрозуміти та оцінити його. Вино є корисним для здоров’я і животворящим, 
але такими є й спогади про нього. Чи не парадоксально, що хвороба й страх смерті висунули 
багато таких спогадів на перший план? В ощадливому стилі селян ми разом, здається, витис-
каємо всі можливі соки з винограду, до останньої краплини, і навіть більше, аж до парів від 
бродіння – невловимі й затухаючі винні спогади, які все ще підтримують життя.

Примітки
1 У террачинському додатку до цього прислів’я мовиться: «e la fatiga fa ittà lu sanguë» («а робота 

змушує вас проливати кров»).
2 Цікаво, що питання гендерної рівності проникли в моє дослідження. Так само, як і в дослідженні 

про вино, у попередніх студіях про їжу та в останній праці про цілителів-жінок і мою жіночу генеа-
логію [14], здається, викладено переважно жіночі погляди, з деякими чоловічими міркуваннями, що 
зосереджені на професійній генеалогії мого батька.

3 Про навернення італійських американців до американських питних звичок див. працю Лоллі, Се-
ріанні та інших дослідників [16, р. 98–101]. Важливі дані про питну поведінку італійських американців 
попередніх поколінь див. також у дослідженні Б.-Дж. Сімболі [26]. Зокрема, серед цікавих фактів є 
такий, що італійці (в Італії) розділяли пияцтво й алкоголізм в їхньому сприйнятті проблем зі вживан-
ням алкоголю. Італійці справді мають високий рівень захворювань на цироз печінки, але в них низький 
рівень соціальних проблем, пов’язаних з випивкою.

4 Мій батько згадував, що серед його неіталійських сусідів був один, який «потонув» би у вині 
(«Він напивався до чортиків!»). Цей чоловік купляв бутиль вина на тиждень. «Вони дійсно напивалися, 
коли пили», – розповідав мій батько з явним засудженням.

5 Таке вживання терміна «cantina» збереглося до сьогодні і використовується в громадських кому-
нікаціях, як засвідчує Б.-Дж. Сімболі [26, р. 70]. Місце таверн в італійській народній культурі розгля-
дали в багатьох італійських дослідженнях. Це був бастіон чоловічої культури зі своїми іграми (карти, 
«пассатела»  (про їх правила див. працю Б. Россетті [24, р. 292–299]), scalino, morra, ruzzica (у Римі)). 
У таверні були свої (часто смертельні) ритуали, що знайшли відображення в літературі здебільшого 
через опис бійок із трагічним закінченням, інтриг, змов і т. д. Це було улюблене місце зустрічі bulli 
(хуліганів або бандитів) Рима, куди візники обов’язково доставляли вино з навколишніх провінційних 
виноробних регіонів (див.: «L’osteria, club dei bulli», «I giochi» у праці Б. Россетті [24, р. 194–210].

6 Наприклад, solare в Абруццо, cellare, ceddaru, solaru в Калабрії, càneva, або canevin у Венето, 
crota в П’ємонті, rispensa [dispensa] на Сицилії, slér [підвал] у Швейцарських Альпах [див.: 1, VII 1342: 
s. v. «cantina»].

7 Анекдот розповідає, що принаймні одна комора була настільки великою, що її власник (молодий 
комп’ютерний спеціаліст) фактично створив комп’ютерну програму, щоб слідкувати за нею!

8 Дуже незначна кількість цих предметів здійснила трансатлантичний вояж і нині поступово пере-
втілюється в пластик, тоді як винні преси (і бочки) насправді застарівають завдяки можливості купити 
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готовий сік. Іммігранти все ж таки додали скляний бутель – одиницю в англо-американській системі 
виміру рідин, яка в Америці дістала назву «глечик вина» і використовується для зберігання столового 
вина, що його зазвичай виготовляють іммігранти. 

9 Останньою зміною в методах зберігання помідорів – головного продукту італійської дієти серед 
італійців Торонто – є їх заморожування цілими, а не консервування, що, мабуть, дає їм можливість 
зберегти свій свіжий смак і вимагає менше роботи. У приготуванні соусу з помідорів та базиліка до 
макаронних виробів (sugo finto, штучного соусу, як ми його називаємо, бо він не містить м’яса) вони 
нічим не відрізняються від свіжих помідорів. Моя тітка Маріса, яка переробляє близько трьох-чотирьох 
бушелів помідорів на рік, нині майже половину заморожує, а решту консервує.

10 Дж. Беллі розповідає з неприхованою радістю про задоволення від збору равликів у долині Хам-
бер. Він зауважує, з позиції експерта, що невеликі, але смачні (чорні й білі) равлики є насправді кращи-
ми за великі італійські види (з жиром на шиї), про яких він пам’ятає з минулого досвіду в регіоні Лаціо. 
Хоча він не ходить по них часто і куштує равликів приблизно два-три рази на рік, що надає певного 
змісту цьому процесові – сентимент, який я повністю поділяю. 

11 «[Погріб] набагато важливіший тут. Ми зберігаємо все в ньому. В Італії ми купували їжу день у 
день, у нас не було грошей. Тут я звик купувати 200–500 фунтів м’яса і класти його в морозильну каме-
ру! В Італії ви не побачили б так багато м’яса навіть у м’ясника! Хто коли-небудь бачив таку кількість 
м’яса?» (А. дель Джудіче).

12 Наприклад, навіть у культурі найбідніших іммігрантів з Венето, які емігрували до Бразилії в по-
шуках Країни Кокейн, згадується «кантіна». У вірші «Кантіна» Жоао-Леоніра да’Альби, цитованому в 
праці У. Бернарді [4, р. 222–223], та в аналогічних віршах про врожай, продукти харчування, кухонне 
начиння, кухню тощо, автор подає опис усіх багатств («ben di Dio» – «Божу благодать»), що їх можна 
знайти у винному льоху, і пояснює, як їх використовують під час святкування.

13 На відміну від Каліфорнії, де італійці добре представлені у виноробній промисловості, італійських 
виноробів у провінції Онтаріо значно менше, можливо, тому, що це досить новий сектор економіки. Утім, 
оскільки в італійців великий природний приріст населення, то можна очікувати їхню більшу представ-
леність у Раді виноробів Онтаріо. Є винятки: Роззана і Габріель Магнотти («Магнотта вінері» (Magnotta 
Winery)), Грейс і Анджело Лочіленто («Чіленто вайнс» (Cilento Wines)), Рон і Ніколь Сперанзіні («Віл-
лоу хейтс естейт вінері» (Willow Heights Estate Winery)), Карло Негрі (Коліо естейт вайнс (Colio Estate 
Wines)), Сал Д’Анжело (Д’Анжело естейт вінері (D’Angelo Estate Winery)), Джованна і Розанна Фоллегот 
(Винотека преміум вінері (Vinoteca Premium Winery)), Леонард Пеначетті і Анджело Паван (Кейв-Спрінг 
целларс (Cave Spring Cellars)), Гері Піллітері (Піллітері естейт вінері (Pillitteri Estates Winery)), Дональд 
Жиральдо (Інніскілін (Inniskillin)), згадані серед приблизно 40 перерахованих у 1998 році винних регіо-
нів Онтаріо у Календарі подій (див. посібник: Винні райони Онтаріо за весну 1998, вип. 7, з історією та 
описом винокурень Онтаріо). Цікаво, що «Чіленто вайнс» (Cilento Wines) і «Магнотта вінері» (Magnotta 
Winery) починали як постачальники сусла (як «Він бон і Фієста джус» (Vin Bon and Festa Juice)) для до-
машніх виноробів і перетворилися на винокурні з власними лініями бутильованого вина (і роздрібною 
мережею) у 1990-х роках. «Магнотта вінері» (Magnotta Winery) виробляє вина, пиво і міцні спиртні напої.

14 Насправді, у винних погребах Торонто вночі так холодно, що низькі температури призупиняють 
бродіння, і воно відновлюється лише весною, коли вино вже в пляшках. З іншого боку, коливання ден-
них/нічних температур викликає постійне переривання бродіння.

15 Багато з італійських уявлень про вино, деякі аспекти традиційного виноробства та проблема їх 
перенесення в умови Канади були обговорені в інтерв’ю з Р. Магноттою. Я дякую їй за щедрий і розум-
ний підхід та відкритість.

16 У будинку на Еверсфілд Роад перша кімната підвалу була адаптована до умов винного льоху, 
проте вона розміщувалася занадто близько до печі й поступово перетворювала вино на оцет. Але коли 
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мій батько та його брати об’єднали свої зусилля, щоб створити належне виносховище під верандою 
(але не на північному боці), я не пам’ятаю, щоб якість вина помітно покращилася. Винний льох на 
Даллас Роад (Віллоудейл), можливо, забезпечував кращу якість вина.

17 Інакше кажучи, «медичне вино» (оброблене хімікатами, фальсифіковане).
18 Згідно з традицією, розміщення й фази місяця є особливо важливими під час найделікатніших етапів 

стелажування (travaso) та розливання вина. У народній культурі емпіричне спостереження за фазами місяця 
визначало багато сільськогосподарських видів робіт: збирання зернових, вирубку дерев, посадку насіння [4, 
р. 10]. Сучасні винороби-«органіки» прагнуть оживити такі традиції під назвою «біодинаміка».

19 Мій батько розповідає італійський анекдот про нечесного винороба, який, лежачи вже на смерт-
ному одрі, покликав свого сина і, нарешті, розповів йому комерційну таємницю, адже син вестиме 
бізнес далі. Він сказав: «Сину, я хочу, щоб ти знав, що вино можна зробити і з винограду теж!»

20 Італійці перемогли насамперед завдяки застосуванню загальної стратегії переконання кількох 
постійних клієнтів, які потім поширювали інформацію про них у колі друзів і сім’ї, тим паче, що не-
гнучка португальська клієнтура – це зовсім інша історія. Стать Р. Магнотти значною мірою залишаєть-
ся непереборною перешкодою для цієї етнічної групи.

21 У моєму випадку ці «суперечки» стосувалися холодильника – місцем вина (та інших напоїв) за-
відував чоловік, продуктами харчування – я. 

22 Принаймні одна народна загадка справді прирівнює біле вино до сечі: vino  vinell, / sincero  e 
bello, / andrai in prigione e ci resterai tanto/finché da nero diventerai bianco [Вино, легке вино, / чисте і 
красиве, / ви будете сидіти в тюрмі й залишатиметеся там / доки з червоного воно стане білим].

23 Саме на одній із сімейних зустрічей під час виготовлення головки сиру (coppa) я вперше почула 
архаїчні народні пісні з Террачини (зокрема, пісню про паломництво до Валлеп’єтра), досвід, який 
вплинув пізніше на вибір мною професії з дослідження фольклору [9].

24 Тепер я вважаю це доброю їжею, і ніщо так не нагадує настрій невинного дитинства, як свіжі 
запечені булочки з тонко нарізаною «мортаделлою». Коли хочеться побачитися з родиною (моя сім’я 
живе в Торонто), я їду до Сан-Педро (порт Лос-Анджелеса, де мешкає велика італійська громада) з мо-
їми дочками, щоб назбирати середземноморських равликів на громадській землі з видом на океан; ми 
також купуємо свіжий хліб та «мортаделлу» і насолоджуємося ними під деревом у парку.

25 Опублікований вислів, над яким, імовірно, працював В. Саккоччя походить із того самого регіо-
ну: la grascia stufa («достаток стомлює» [15, р. 63]). Для ілюстрації негативного боку достатку мій бать-
ко розповідає про пошуки цілого грона винограду в дитинстві, коли шукаєш ідеальний виноград, щоб 
поїсти, і ніколи не знаходиш його. Коли є занадто багато хороших речей, ніколи не будеш задоволений, 
це один з можливих уроків, який можна засвоїти із цієї історії.

26 Вживання продуктів, особливо дорогих, без хліба вважалося непристойним і гріховним (на-
приклад, італійський термін «companatico» означає все, що супроводжує основну їжу, зокрема хліб). 
Для позначення цього в нашому діалекті навіть є термін «cannarutizia», а винуватець називається 
«cannarutë/a» («велике горло», «велика глотка»). Звичайно, у ті часи, коли холестерин ще не вважався 
загрозою, ми їли все жирне. М’ясо подавали з товстим шаром білого жиру, який тік по всій довжині 
шматка шинки, що дуже огидно.

27 Я запитав: «Це вино допомагає вам?» – «Per dio se fa bene! [На все воля Божа!]. В Італії лікарі 
скажуть вам, що склянка вина, але не більше, чудово допомагає. …lu furmaggio sop’ai maccaronë [“як 
сир на макаронах”] [...] Ці лікарі-“пирогоїди” [magnachecchi, тобто англо-сакси “стандартною” мовою 
італійців у англомовній країні] нічого не розуміють, але зараз вони змінюються, тому що починають 
розуміти з нашою допомогою».

28 Можливо, досвід та ощадливість домашнього винороба надихнули Р. Магнотту на використання 
слогана «Доступна перевага». Економічний фактор залишається вирішальним у сприянні продовжен-
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ню домашнього виноробства. Дехто стверджує, що мало хто продовжуватиме робити своє вино, якщо 
винні магазини продаватимуть його за розумну ціну. Виготовлене із соку або винограду вино коштує 
від півтора до трьох доларів США за пляшку.

29 Іншими такими подарунками є чотки від моєї бабусі й архаїчний рукописний молитовник від 
моєї двоюрідної бабусі – обидві були цілительками, ці речі спрямували мене на духовні пошуки [14].
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ВІЛЬЯМ МАККАРТІ 

БАЛАДИ ТА БІБЛІЯ

The Hebrew Bible (Old Testament) attests to the rich oral tradition of the Hebrew people. It contains a book of 
traditional religious song in the Psalms, a book of Proverbs, a book of origin myths called Genesis, and even a book of 
heroic tales, Judges. But it does not contain a book of ballads. It does, nevertheless, include two songs that seem to 
function as historical ballads, the Song of Moses (Exodus 15) and the Song of Deborah (Judges 5). In each case the song 
or ballad seems to be one of the sources for the preceding prose narrative of events also covered in the song. The earlier 
books of the Bible, concerned (at least in part) with preserving historical and legendary traditions, are full of tags of 
song used to amplify the narrative. The prophets also seem to have known a ballad tradition and to have drawn upon 
it in interesting ways. The poetry of the prophets contains images and especially rhetorical figures that echo the imagery 
and rhetoric of the Song of Deborah in particular, suggesting that ballad diction was one of the resources that prophets 
drew upon in fashioning their utterances. 

Чи давні юдеї співали балади? Чи був давній Ізраїль країною співців балад? На перший по-
гляд здається, що, безумовно, мав би бути, адже балади – один з найпопулярніших фольк лорних 
жанрів будь-якого народу. Представлені на міжнародних конференціях дослідження показали, 
що балади в розумінні коротких (порівняно з епічними жанрами) напружених за змістом на-
ративних пісень – це світовий феномен, культурна універсалія. Здавалося, що людям властиво 
складати пісні про певну визначну подію в історії та її відсвяткування, успіхи й поразки в різні 
періоди життя, почуття кохання та його втрату, героїв і героїнь у своїй культурній традиції. 

У Старому Заповіті немає зібрання балад. Ми можемо знайти щось подібне в Книзі 
Псалмів, яка складається зі священних пісень, або в Пісні пісень Соломона, до якої належать 
пісні про любов між людьми. Отже, ми не маємо достатньої підстави стверджувати, що за-
писувачі Біблії співали балади.

Відомо, що немає текстів для дітей серед псалмів Пісні пісень Соломона. Однак, якщо 
проглянути всю Біблію, то можна знайти підтвердження того, що дітям не бракувало пісень 
з гарним змістом. Трапляються пісні, схожі на балади, і вони мають усі поетичні ознаки для 
представлення баладної традиції.

Початок мого вивчення баладного матеріалу в Старому Заповіті покладено завдяки до-
слідженню Книги Суддів і пісні Девори й Варака в п’ятій главі цієї книги. У пісні, яку викону-
вали жінка й чоловік так, як зазвичай і більшість балад, згадується про події, що описуються 
в кількох яскравих сценах. Мова пісні – формальна. Також відображається контекст пояс-
нювальної прози, що характерно для балад. Наприкінці пісні простежується напружений та 
іронічний мотив нещасної жінки. Таким же мотивом завершуються дві з найкращих шот-
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ландських балад: «Сер Патрік Спенс» і «Бонні граф Мюррей». Отже, насправді недоречно 
називати пісню Девори й Варака баладою. Крім того, ця пісня – mutatis mutandis 1, тобто 
сполучення протилежностей, те саме можна сказати й про пісню Мойсея з Книги Вихід. Ці 
два твори є прикладами найдавніших зразків поезії в Старому Заповіті, а до того ж вони 
дуже схожі на балади. Але чи є це свідченням, що баладна традиція була втрачена в Біблії?

Поетичні записи, які збереглися в Старому Заповіті, є значними за обсягами. Вони за-
лишилися від давніх цивілізацій: ассирійської, вавилонської, єгипетської, грецької, рим-
ської. Але, на відміну від цих держав, євреї являли собою лише незначну кількість малих 
племен, які зазвичай перебували під керівництвом могутніших сусідів. Їхнє архітектурне 
досягнення – храм Соломона, яким вони дуже пишалися, – загубився б на тлі великих буді-
вель Єгипту чи Вавилона, якби їх поставили поруч. Однак збереглися тисячі поетичних ряд-
ків, написаних про храм. Багато прикладів цієї поезії, що була відредагована пізніше, можна 
прочитати в Старому Заповіті, у книгах другого канону. У ХХ ст. вони були знайдені в бібліо-
теках Наг-Хаммаді й Кумран. Для цієї розвідки я обмежився Старим Заповітом і книгами 
другого канону, проводячи паралелі зі знахідками в Кумрані. Моє дослідження не стосується 
будь-яких інших пісень, окрім тих, що мають певні характеристики балад (наприклад, пісня 
Девори й Варака та пісня Мойсея). Остання розпочинає святкові вірші, написані з нагоди 
перемоги, а також ряд інших коротких поетичних уривків (понад 30 пісень). Пісня Мойсея 
відображає репертуар поетичних ресурсів, доступний для будь-яких поетів, які писали про 
своїх героїв, ворогів, самих себе й Бога. Зазначені пісні можна поділити на п’ять основних 
категорій:

І. Сюжети про війну.
А. Балади про святкування перемоги:
 Вихід 15:1–18, пісня Мойсея;
 Книга Суддів 5:2–3, пісня Девори й Варака;
 Книга Юдифі 16:2–12.
Б. Переможний діалог:
 Ісая 63:1–6.
В. Тріумфальний каталог: 
 Псалми 78, 105, 106, 114, 136.
Г. Батальні пісні.
 Немає однозначних прикладів, але можна розглянути тексти з:
 Книги пророка Йоїля 2:1–11; 
 Книги пророка Наума 1:15–2:9. 
ІІ. Притчі.
А. Яскраві приклади: 
 Книга Суддів 9:8–15, про дерева;
 Книга пророка Ісаї 5:1–7; 1–10, про виноградник. 
Б. Часткові приклади:
 Єзекиїль 17:3–10; 22–24; 19:2–9; 31:3–9; 
 Наум 2:11–12.
ІІІ. Сюжети на славу Бога.
 Псалми 18, 29, 104, 114; 
 Книга пророка Авакума 3; 
 Книга Премудрості Ісуса, сина Сірахового 44:1–50:24 – тут похвали відомим людям.
ІV. Поезія на теми любові. 
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 Яскравий приклад – Пісні пісень Соломона:
А. Пісні про прихід ночі і прихід світанку:
 Пісня пісень 2:8–15 (і 5:1–16). 
Б. Нічні пошуки втраченого кохання:
 Пісня пісень 3:1–5; 5:1–16. 
В. Пісні-діалоги:
 Пісня пісень 1:7–8; 6:1–3. 
Г. Опис весілля:
 Пісня пісень 3:6–11 (див.: Ісая 63:1–6). 
V. Особисті сюжети.
А. Плач:
 Друга пісня Самуїла 1:17 і далі – історія про себе та Йонатана;
 Псалом 137, про ріки вавилонські.
Б. Сюжет про значення Бога в житті:
 Єремія 1:4–10; 
 Псалом 151.
Пісні про війну та любов – це очікувані категорії, однак інші мають багато несподіва-

нок. Тепер проаналізуємо кожну категорію по черзі.

Сюжети про війну
Я знайшов докази чотирьох підкатегорій у цій категорії. Сюжети пісень у першій катего-

рії стосуються балад про святкування перемоги. Події розгортаються швидко, настрій інтен-
сивний, майже ліричний. Балада не безособова, як, наприклад, шотландські балади. Перші 
приклади – це пісня Девори й Варака та пісня Мойсея. Пісня Юдифі є в Книзі Юдифі – це на-
слідування цих двох пісень. Мова в пісні йде від Юдифі, але головний герой – Ізраїль. Юдиф 
виконує роль третьої особи й зображена на початку як хвала, а в заключному розділі – як уза-
гальнююча перемога. Оскільки мова – традиційна, а пісня тільки приблизно співвідноситься 
з контекстом, то цілком можливо, що пісня існувала окремо до того, як була внесена в книгу. 
Ще імовірніше, що її створили спеціально для цієї нагоди, адже в ній використовуються як 
традиційні, так і нетрадиційні елементи: наступна тріада, наприклад, передбачає літературні 
сторони: «Як тільки вони ввійшли до неї, то всі одностайно благословили її і сказали їй: “Ти 
велич Ізраїля, ти велика радість Ізраїля, ти велика слава нашого народу”» (Юдиф 15:9; за пов-
ним перекладом Біблії українською мовою Патріарха Філарета Денисенка).

Можливо, ми в цій частині маємо еквівалент літературної балади 2 ІІ ст. до н. е. Для 
другої підкатегорії переможний діалог з категорії «Сюжети про війну» знайдено з пророчої 
Книги Ісаї 63 лише один. У цій баладі спостерігач допитується в незнайомця, який іде зда-
леку, чому він весь червоний. Незнайомець відповідає, що його топтали вороги так само, як 
топче виноград людина, а поруч не було нікого, щоб допомогти. Цей мотив можна знайти 
в одній зі строф американського «Бойового гімну Республіки» авторства Джулії Ворд Гоу:

Він тисне грона гніву, меч жахливий дістає.

Третя підкатегорія – тріумфальні пісні – розповсюдженіший тип, але водночас найменш 
схожий на баладу. Вони розповідають про події з давньої історії, кожну з яких зображено 
кількома штрихами й через гострі образи. Пісні із четвертої підкатегорії, власне бойові, за-
звичай описують атаку на місто. Приклади, які дійшли до наших днів, – пісні, зафіксовані у 
святих писаннях пророків. Неясним залишається той факт, чи пророки вносили вже існуючі 
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пісні до своїх послань, щоби прикрасити їх, чи самі складали пісні про певні події. Вони по-
слуговувалися традиційною мовою та конкретними батальними образами для опису битв, 
перемог і поразок. Наступний уривок із Книги пророка Йоїля, за перекладом Біблії митро-
полита Іларіона (Івана Огієнка), проілюструє цей вид сюжетів:

Як гуркіт військових возів,
вони скачуть гірськими верхів’ями,

як вереск огнистого полум’я,
що солому жере, наче потужний народ,

що до бою поставлений.
Народи тремтять перед ним,

всі обличчя поблідли.
Як лицарі, мчаться вони,

немов вояки вибігають на мур,
і кожен своєю дорогою йдуть,

і з стежок своїх не позбиваються,
не пхають вони один одного,

ходять своєю дорогою битою,
а коли на списа упадуть, то не зраняться.

По місті хурчать, по мурі біжать,
увіходять в доми, через вікна пролазять, як злодій.

Трясеться земля перед ним, тремтить небо,
сонце та місяць темніють,

а зорі загублюють сяйво своє
(Книга пророка Йоїля, 2:5–10).

З контексту цього уривка не зрозуміло, чи цей вірш описує ворогів, чи помсту ангелів, 
чи це історія буквальна, чи історія про незнайомця, який топче своїх ворогів, як виноград. 
Хоча повномасштабні сюжети, як-от ця пісня, є рідкістю, але в багатьох книгах інших про-
років, особливо в книзі пророка Єремії та деяких інших, є також багато поетичних уривків, 
що містять подібні конкретні образи. 

Віршовані притчі
У Книзі Суддів, глава 9, Йонатан, який один із сімдесяти братів залишився живим, хотів 

сказати людям Шекема, яку помилку вони зробили, що віддали владу Авімелеху. Для того, 
щоб передати своє повідомлення, він розповідає їм притчу про те, як дерева обирали собі 
короля, і в решті-решт їх вибір припав на кущ ожини. Пророк Ісая вносить у свою книгу 
принаймні одну віршовану притчу – про виноградник, контекст якої інтерпретується але-
горично: Ізраїль – це виноградник Господа. Єзекиїль не тільки звертається до притч, але й 
сам пропонує їх.

Сюжети на прославу Господа
Деякі із сюжетів про Божу славу дуже схожі на тріумфальні пісні та згадуються серед 

оповідей про війни. Це тексти про великі моменти історії Ізраїлю та Юдеї. Вони являють 
собою епізоди про окремих героїв або сюжети невоєнного характеру. У Книзі Премудрос-
ті Ісуса, сина Сірахового, 44-й текст є літературним доробком цього традиційного жанру. 
Псалом 114-й відрізняється від інших псалмів тим, що він спрямований на одну конкретну 
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подію. Книга Вихід використовує поетичні образи. У 114-му Псалмі співець адресує свою 
розповідь до пагорбів, гір, річок і моря. Він запитує їх, чому вони захиталися перед облич-
чям Бога, але запевняє, що вони зробили правильно.

Сюжети про Божественну любов
Усі приклади любовних сюжетів знаходимо в книзі Пісні пісень Соломона. Ми можемо 

бути впевнені, що ця книга, як і Псалтир, є збіркою різних елементів. Оскільки їх відреда-
гували багато років тому, то не завжди можна сказати, де закінчується один вірш і почина-
ється інший. Не всі вірші в Пісні пісень – розповіді. Але й серед них можна виділити чотири 
теми, хоча не всі вони унікальні. Тема балад про нічне відвідування поширена в усьому сві-
ті. Але ті, що містяться в книзі Пісні пісень Соломона, відрізняються від решти. Пісня в роз-
ділі другому – це пісня про побачення на світанку з улюбленцем, який хоче вивести кохану 
за місто навесні. Глава 5 починається традиційним віршем про нічні відвідування. 

Існує ще один вид оповідань із циклу нічного пошуку. Його можна знайти в главі 3. Ба-
лади про закоханих поширені в різних країнах. Два яскраві приклади такого роду пісень є в 
книзі Пісні пісень Соломона. Четверта тема, яка була зазначена в цій категорії, – опис весіл-
ля. Це пісня в Книзі Ісаї 63, вона починається зі слів: «Хто це?». Потім описано нареченого і 
його оточення. Ісая зображає жорстокого мандрівника і його криваве спорядження. 

Особисті сюжети
Обидві підкатегорії цієї категорії здивували мене. До першої належать звертальні плачі. 

Спочатку я не хотів називати плач Давида за Саулом і Йонатаном (події в цьому плачі лише 
згадуються, а не викладаються драматично), але потім подумав про «Бонні графа Мюррея», 
що також вихваляє та оповідає їх так само. Отож ми можемо з упевненістю назвати плач 
Давида традиційною піснею, метою якої було нагадати про події його драматичних відно-
син із Саулом. Псалом 137-й «На ріках вавилонських» описує події, що виражають настрій 
пісні, а сам плач означає сум за рідною країною тих, хто жив на землі вигнання. Як і Псалом 
114-й, він займає унікальне місце серед інших псалмів. Друга підкатегорія включає особисті 
спогади про те, як Бог благословляє виконавця пісні. Є багато псалмів, які віддзеркалюють 
почуття, але, як правило, вони не розповідають про ті чи інші події, а просто прославляють 
Бога за Його милість. Книга пророка Єремії починається з вірша, що є звичайним закликом 
проповідника. Пісня Йони в другому розділі може також належати до цієї категорії. 

Проте найвражаючішим є плач у Псалмі 151-му. Він міститься в деяких православних 
перекладах Біблії після Книги Псалмів. Псалом зберігся і на івриті, він є в копіях новознай-
дених у Кумрані списків, а також існує декілька варіантів стародавніми мовами: сирійською, 
грецькою, латинською, що, імовірно, походить з грецької версії. Псалом 151-й – поєднання 
сюжетів помазання Давида і фрагмента вбивства Голіафа. Здається, це найпізніші псалми, 
що походять з III ст. до н. е. або з версії наступного періоду. Це означає, що вони з’явилися 
за доби інтенсивної літературної діяльності тогочасного світу, у період, коли автори вільно 
складали псалми на честь біблійних святих. Псалом 151-й має низку варіантів, тому набув 
популярності різними мовами.

Пропоную власний реконструйований текст, який базується на староєврейській мові – івриті:
Я був меншим, ніж мої брати,

Принаймні серед синів мого батька.
Він призначив мене пастухом до своєї пастви

і поводирем його козенят.
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Мої руки стали флейтою, а мої пальці – лірою,
і я прославив Господа. Я сказав собі:

Ані гори не можуть свідчити про Нього,
ні пагорби не можуть засвідчити Його слави.

Дерева прислухались до моїх слів,
а пастушки пригляділися до моїх вчинків.

Але хто може оголосити і хто може висловити,
і хто може порахувати діяння Господа?

Усе, що бачив Бог,
усе, що він почув і зрозумів, задля цього

Він послав Свого пророка, щоб помазати мене,
Самуїла, щоб звеличити мене.

Мої брати вийшли йому назустріч,
Він мав гарну статуру та зовнішність – 
Досить високий, з гарним волоссям, але

їх Господь-Бог не вибирав.
Він послав та відділив мене від отари

і помазав мене святим єлеєм.
Він призначив мене правителем свого народу,
правителем над виконавцями Його Заповіту.

Це приклад однієї з версій 151-го Псалма. Автор творить пісню, у якій герой Давид по-
відомляє про свої вчинки. Цей текст розповідає про його помазання, здійснене Самуїлом, та 
вивищення по службі раніше за інших братів. Решта текстів збереглася лише фрагментарно 
й описує подвиги Давида та боротьбу з хижаками, які нападали на овець, про його бій з 
Голіафом. Частина цих текстів створена в письмовій формі й поширилася серед тодішньо-
го населення. Ми маємо 2300-річний еквівалент записаної балади. Пісня характеризується 
деякими рисами, притаманними баладам пізнішого періоду. Розповідь від першої особи – 
спільна ознака таких балад. Відповідний емоційний відгук викладений досить чітко, і дик-
ція, порівняно з традиційною, дуже відрізняється: ніхто не зможе сплутати 151-й Псалом з 
іншим класичним, наприклад, з попереднім 150-м. 

Наявність таких пісень може наштовхнути на думку, що народ доби Старого Заповіту 
мав розвинену традицію пісень, які можна зарахувати до балад.

Інший спосіб вирішення питання про традицію балад Старого Заповіту – спробувати 
знайти репертуар поетичних засобів баладної композиції. Я вважаю, що якщо ми розгляне-
мо поетичні прийоми, наявні в п’ятьох типах текстів, то виявимо, що тодішня усна традиція 
містить багато того, що можна назвати баладною традицією.

Головна вимога для балад – опис відповідного середовища. У країнах Північної Європи 
цей показник, як правило, виражається в римованих двовіршах або строфах балади. Із ча-
сом інші форми строфи також використовували. В Іспанії існували різноманітніші форми. 
Строфа мала довільну довжину та риму наприкінці кожного рядка, а також у ній оповідала-
ся вся історія. У єврейській поезії основною одиницею були паралельні двовірші: два рядки 
приблизно однакової довжини, причому другий рядок перегукувався з першим 3 (напри-
клад, уривок із Книги пророка Йоїля). 

Часто двовірші розміщувалися парами. Святий пророк намагався зробити щось дуже 
схоже на строфи:
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Пожежа простеляється перед ними,
А за ними вогонь крадеться.

Перед ними земля, як сад Едему,
але після них залишиться спустошений степ.

Вони мають вигляд, ніби коні,
і як бойові коні, вони воюють. 

З гуркотом колісниць
вони дісталися вершини гір.

Такий принцип паралельних куплетів щедро використовувався авторами епічної поеми 
«Калевала» для створення мотиву пісні. До того ж для поезії необхідний ще й словник шаб-
лонної мови. Ніхто з тих, хто читає на івриті Біблію, навіть у сучасних перекладах, не може 
не сумніватися, що єврейська поезія – дуже шаблонна. Деякі псалми настільки шаблонні, 
що вчені називають їх антологічними. Такі Псалми, як 116-й, 118-й і 135-й, містять одно-
типні фрази. Можна сказати, що вони шаблонніші, ніж решта псалмів! 

У рамках цієї шаблонної мови автор розповіді потребує формул, що підходять для тако-
го типу історії, яку він шукає, щоб щось розповісти. Звичайно, єврейська поезія має багатий 
репертуар стислих драматичних образів для опису битв. Варто згадати Книгу пророка Йої-
ля, розділ другий. Єврейська поезія відображає збирання племен, формування армії, натиск 
боїв, шум колісниць і списів, руйнування міської стіни, плач жінок, їх зґвалтування, вбивства, 
розбивання голів дітей об каміння. Цей яскравий репертуар образів слід відокремлювати від 
паралельного набору дещо абстрактних і невиразних біблійних образів війни, які не зовсім 
характерні для баладних співів. Наприклад, у Псалмі 88-му співак говорить Богові:

Усю горожу його поламав, твердині його обернув на руїну!
Всі грабують його, хто проходить дорогою, він став для сусідів своїх посміховищем.

Підніс Ти правицю його переслідувачів, усіх його ворогів Ти потішив
і Ти відвернув вістря шаблі його.., у війні ж не підтримав його… 

(Псалом 88:41–44, переклад митрополита Іларіона Огієнка).

Цей уривок має нечітку форму, дуже загальну мову. Хоча йдеться про війну, але текст 
не відповідає жанру балади. Старий Заповіт містить багато різних прикладів конкретної та 
стислої мови, наприклад, в уривках з Йоїля 2, Єремії 46–51:

Приготуйте щитка та щита
і приступіть до війни!

Запрягайте-но коні
й сідайте, верхівці,

і поставайте в шоломах!
Вичистіть ратища та зодягніться в кольчуги!

(Єремія 46:3,4; переклад митрополита Іларіона Огієнка).

Бігун бігунові назустріч біжить,
а посол назустріч послові,

щоб звістити царю вавилонському,
що з кінця до кінця взяте місто його…

(Єремія 51:31, переклад митрополита Іларіона Огієнка).
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Шаблонний словник часто містить стандартні способи початку балади. У нашому при-
кладі ми зіткнулися з двома: «Хто це-» і «Дозвольте мені співати про-». «Хто це-» має початок 
в чотирьох піснях, які дійшли до наших днів (Ісая 63:1, Пісня пісень 3:6, Пісня пісень 8:5, 
Єремія 46:7). Для пророка Єремії характерні вислови «я заявляюсь та проголошую».

Кохання – це інша ключова тема всіх балад (після теми війни). Пісня пісень Соломо-
на демонструє поетичні традиції Стародавнього Ізраїлю. Поетична лексика кохання була 
яскравою, лаконічною і влучною. У баладах часто зображаються сцени, де герої міняються 
місцями (іноді без фраз «він сказав» і «сказала вона»). Ця ж традиція характерна і для єврей-
ської поезії. Наприклад, пісня з Ісаї 63 описує одну сцену між спостерігачем і незнайомцем, 
вона створена у формі діалогу: 

– Хто це гряде із Едому?
– Це Я, що говорить у правді, що владний спасати!

– Чого то червона одежа Твоя?
– Сам один Я чавило топтав

(Переклад митрополита Іларіона Огієнка).

У Пісні пісень маємо подібний діалог (1:7–8). Подаємо його в скороченому вигляді:
– Скажи ж мені ти, кого покохала душа моя: Де ти пасеш?

– Якщо ти не знаєш цього, вродливіша посеред жінок,
 то вийди собі за слідами отари

(Переклад митрополита Іларіона Огієнка).

Псалми містять такі зміни в мові оповідача: відповідні теми балад, конкретна дикція, шаб-
лонність мови, методи для реалізації та розробки сцени. Здавалося, що єврейська усна традиція 
мала всі необхідні дані для створення баладної традиції. Але коли ми розглядаємо репертуар 
поетичних засобів, то знаходимо певні недоліки. Наприклад, епітети вживаються нечасто. Бог 
описаний багатьма художніми означеннями, але людські образи й інші елементи розповіді ма-
ють усього декілька епітетів. Баладам властиві не поширені, а додаткові повтори. І найдиво-
вижнішим є те, що ці пісні оповідають про певні події, а не про персонажів. Навіть плач Давида 
над Саулом і Йонатаном не дає нам жодних яскравих характеристик Йонатана чи можливість 
уявити його життя. З тридцяти строф плачу лише ось ці рядки описують Йонатана:

Від крови забитих,
від лою хоробрих

не відривався був лук Йонатанів,
і не вертався меч Саулів напорожньо!

Саул та Йонатан, ці улюблені й милі за свойого життя
і в смерті своїй нерозлучні,

прудкіші були від орлів
та сильніші від левів!

Йонатан на пагірках твоїх ось забитий!
Скорблю по тобі, Йонатане, мій брате!

Ти для мене був вельми улюблений,
кохання твоє розкішніше для мене було

від кохання жіночого!
(Друга Книга Самуїлова, 1:22–23, 25–26; переклад митрополита Іларіона Огієнка).
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Цей уривок демонструє, що Давид любив свого друга, проте той загинув. Але що насправ-
ді робив його друг, окрім стрільби з лука, – невідомо. Образ Йонатана не постає в цій пісні як 
образ справжнього героя. Можливо, він краще охарактеризований в інших текстах Біблії. 

У піснях зі Старого Заповіту описуються, зображуються, відзначаються чи оплакуються по-
дії, але герої в них не з’являються. Єдиний герой – це Бог, якого називають по-єврейськи Ягве. 
Тільки ранній образ Яїли з її молотком і цвяхом у наметі з пісні Девори та пізніший образ Юді-
фи є швидше винятками, а не правилом. Відсутність яскравих образів – найбільша проблема. 
Важко говорити про баладну традицію без коханців і бійців, яких ми можемо знайти в багатьох 
інших баладах. І саме відсутність образів змушує мене сумніватися в тому, чи мав насправді 
Ізраїль сталу баладну традицію. Створено духовну поезію, що допомагає в молитвах, подяках, 
святкуваннях, плачах і спогадах. Як у баладах зі всього світу, у текстах Старого Заповіту співа-
ється про любов і війну. Але з цієї поезії не виникла ні поезія Барбари Аллен, ні сера Галевійна, 
ні Абанема, ні Бондарвіна, ні жодна з тих вершин баладної поезії, які дійшли до наших днів. Чи 
можемо ми доводити, що Ізраїль мав свої балади? На жаль, я не маю відповіді на це запитання. 

Примітки
1 З латини – «вносячи необхідні зміни».
2 Поезія в главі 16 Книги Юдифі проходить через вірш 17. Я тут беру уривок з 2–12 рядків як окрему 

пісню. Мені здається, що вірш 13, починаючи зі слів «Я буду грати для мого Бога нову пісню», – це початок 
другої пісні, яка відрізняється від решти. Проте з такою думкою згодні не всі критики. Так, Луїс Алонсо-
Шокель, який писав коментарі до Біблії Гарпера, уважає рядки 2–12 і 13–17 двома частинами одного вірша з 
«паралеллю між історичними діяннями та космічними діяннями» і з «об’єднуючим динамізмом» [4, р. 814]. 

3 Варіації також можливі. Наприклад, по три рядки або навіть по одному рядку. Дуже багато лі-
тератури з єврейської поезії, особливо про паралелізми. Вона постійно поповнюється новими книга-
ми. Інтерес до цієї теми отримав особливий поштовх після публікації Альберт Лорда «Співець опові-
дань» [3]. Були й дискусії щодо так званої усної шаблонної теорії. Важливим є внесок Роберта С. Каллі 
та його «Усної шаблонної мови в біблійних псалмах» [1]. Автор зосередив увагу на шаблонних рядках, 
а не на паралелізмах. Джеймс Л. Кугел у праці «Ідея біблійної поезії: паралелізм та його історія» [2] 
зробив дещо суперечливі висновки. Він не визнавав метрику єврейської поезії. З того часу майже кож-
ний аспект віршів на івриті зазначено в багатьох монографіях, тому нині не бракує комплексних праць 
із цієї теми. Для прикладу можна розглянути книгу Г. Е. Вілфреда Вотсона «Класична єврейська поезія: 
Керівництво з методики» [5]. Нещодавно з’явилося друге видання цієї праці.
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РОСІЙСЬКА  ЕТНОЛОГІЯ

Дівочий головний убір.  
Тульська область

Святковий жіночий головний убір.  
Орловська область

Народні музиканти на православному ярмарку. ВДНГ, Москва
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Російська етнологія

О. Півнєва серед майстринь декоративно-вжиткового мистецтва

Співробітники ІЕА РАН під час поїздки в Нижній Новгород
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Російська етнологія

О. Данилко з дівчиною сані.  
Китай. 2009. 

Світлина з архіву ІЕА РАН

М. Бутовська серед жінок-хадза
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Хоровод у день Святого Миколая. 
Російське село Усть-Цильма. Республіка Комі

Іванів день. Обряд збирання трав. 
Углич. Ярославська область. 2008. Світлина О. Фролової
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РУМУНСЬКА ЕТНОЛОГІЯ

 Кухонне начиння. Алмашу Маре, Румунія. 2009. Світлина Г. Недея

«Трійця». Музей села. Сібіу, Румунія. 2009.  
Світлина А. Олтяну

 Великодні писанки. Сучава, Румунія. 
За вид.: Europa necunoscută – Comori 

din Bucovina. – Suceava, 2007
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Румунська  етнологія

Драматичні персонажі різдвяно-новорічних свят. Пятра-Нямц, Румунія. За вид.: Ţinutul 
Neamţului / Florin Andreescu. – Bucureşti, 2006

Національний парк Ретезат
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Румунська етнологія

Вулики. Алмашу Маре, Румунія. Світлина Г. Недея

Господарське приміщення  для зберігання кукурудзи.  
Музей села. Сібіу, Румунія. 2009. Світлина А. Олтяну
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Румунська  етнологія

Приготування до Пасхи мертвих. 2005. Світлина Ф. Сетяну

 Народне вбрання населення 
етнографічної зони Піпіріг. Нямц, 

Румунія. За вид.: Ţinutul Neamţului / 
Florin Andreescu. – Bucureşti, 2006

Пряля. 2007. Світлина Ф. Сетяну
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 ЕТНОЛОГІЯ США ТА КАНАДИ

Панорама міста Сіетл

Національний парк Гранд-Тітон
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Монументальна скульптура президентів США. Гора Рашмор.  
Національний парк «Чорні холми». Південна Дакота

Міст «Золоті ворота». Сан-Франциско, США
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Парламентський пагорб. Оттава, Канада

Дім-музей Уілфріда Лор’є на розі Лор’є-
авеню і Чепел-стріт. Оттава, Канада

Замок Лор’є (Château Laurier).  
Оттава, Канада 
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Водоспад Хогс-Бек на річці Рідо. Оттава, Канада

Пам’ятник українській писанці  
м. Вегревіль, Канада

Пам’ятник Т. Шевченку в Палермо, Канада
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СЕРБСЬКА ЕТНОЛОГІЯ

Дерев’яна хижа. с. Кужичі біля м. Іваниця. Західна Сербія. 2006. Світлина Л. Раденковича

с. Кужичі біля м. Іваниця. Західна Сербія. 2006. Світлина Л. Раденковича
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Сербська  етнологія

Пастух-сопілкар. Деталь фрески з монастиря Градац. ХІІІ ст.
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Сербська етнологія

Народний танець. Банат

Дримбарі
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Сербська  етнологія

Жіноча поясна прикраса

Народний танець. Шумадія
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ТУРЕЦЬКА ЕТНОЛОГІЯ

Провінція Трабзон, чорноморське узбережжя Туреччини

Традиційне жіноче вбрання.  
Провінція Мугла,  

егейське узбережжя Туреччини

Збирачка чаю. Район м. Різе, чорноморське узбе-
режжя Східної Туреччини
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Турецька етнологія

Традиційне помешкання. Провінція Мугла, с. Чомакдаг, егейське узбережжя Туреччини

Народне жіноче вбрання. Провінція Мугла, с. Чомакдаг, егейське узбережжя Туреччини
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Турецька етнологія

Народний танець «Халай». Провінція Діярбакир, Південно-Східна Туреччина

Традиційна лялькова вистава про Хаджівата та Карагьоза
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Турецька етнологія

Дійство-танець дервішів Мевлеві («дервіші, що обертаються»),  
у виконанні артистів Культурно-освітньої асоціації Мевляна. Стамбул

Народний музичний інструмент копуз
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УГОРСЬКА ЕТНОЛОГІЯ

Вертепна драма.
Область Толна. 1971

Несуть постіль для на-
реченої.

Область Ноград. 1970
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Угорська етнологія

«Весілля» померлого
хлопця. Рімос,

область Ноград. 1970

Процесія ряджених на 
Масляну.

Область Бараня. 1970
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Угорська етнологія

Святкове жіноче вбрання з Ка-
пувара. Область Дьор-Шопрон.

Друга половина ХХ ст.

Великодні писанки.
Музей просто неба в Сентендре.

Верхній чоловічий одяг типу 
свитки – строкатий сюр.

Етнографічний музей, Будапешт.
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Угорська етнологія

Великоднє поливання водою.
Область Пешт. 1971

Свято збирання ви-
нограду

у Верешедьгазі.
Область Пешт. 1978
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ФРАНЦУЗЬКА ЕТНОЛОГІЯ

Гора Сен-Мішель. 2003. 
Світлина Даніеля Адама

Церква та чудодійний фонтан поблизу 
Беноде. Департамент Фіністер.   2000.  

Світлина Жізель Борі

Лінія Карнак. Морбіан. 2003. Світлина Жізель Борі
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Французька етнологія

Порт Онфлер у Нормандіі. 2004. Світлина Жізель Борі

Панорама Страсбурга. 1990. Світлина Даніеля Адама
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Французька етнологія

Житло в селищі Абонданс. Департамент Верхня Савойя. 1990. Світлина Енрі Ролена 
з фондів Національного музею народного мистецтва і традицій, Париж

Поле для розведення устриць пана Пішо-Луве в Канкалі. Департамент Іль-е-Вілен. 1989. Світ-
лина Мішель Саліто з фондів Національного музею народного мистецтва і традицій, Париж
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Французька етнологія

Майстерня Дезіре Лувеля, різьбаря по дереву в провінції Мен. 1950. Світлина Даніе-
ля Адама з фондів Національного музею  народного мистецтва і традицій, Париж. 

Швейцарська хатинка на альпійській луці у 1909 р. Світлина Даніеля Адама з фондів 
Національного музею  народного мистецтва і традицій, Париж. 
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ХОРВАТСЬКА ЕТНОЛОГІЯ

РибалкаЖінка біля колодязя

Народне житло
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Японська етнологія

Випікання хліба в печі. Бановина

Похід на Юр’їв день. ІвановчаниУдова. Купинець
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Японська етнологія

Карнавальне видовище на Масляну
«Молоді» у весільній церемонії на 

Масляну

Кум. Нижня Бебрина, Славонія Святкові дзвонарі. Околиця Кастви
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Японська етнологія

Косарі. Делетовці, Вінковці

Краєвиди Хорватії
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ЯПОНСЬКА  ЕТНОЛОГІЯ

Каґура. Танець з мечами

Оокаваці-каґура в с. Сіїба. Обряд «Ітаокосі»
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Японська етнологія

Каґура. Бог поля в префектурі Міядзакі

Каґура в префектурі Міядзакі. Танець духа Ооцукаяхата-Кісін
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Японська етнологія

Свято Ґіон. Колісниця кікусуй-боко, 
що очолює процесію

Свято Ґіон. Процесія ямабоко-
дзюнко та лялька-тіґо
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Японська етнологія

Кедрові гілочки сірусі-но-суґі в синтоїстському храмі бога Інарі. Кіото

Рокудо-маїрі: очищення водою табличок мідзу-тооба
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Пісенний фольклор і сучасність

ЛЕРІ СІНДЕРГАРД

ВІД СПІВУ ДО ПУБЛІКАЦІЇ, ПЕРЕКЛАДУ ТА ІЛЮСТРАЦІЙ:  
ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТРЬОХ СКАНДИНАВСЬКИХ ТРАДИЦІЙНИХ БАЛАД

During two centuries the traditional Scandinavian ballads and their translation have had a special cultural 
import in the English-speaking world. By paying close attention to the series of collecting, editing, translation, and 
illustration rewritings of these ballads we can understand some of the uses to which we outside of the originating 
cultures have put the products of those cultures. Rewritings tend to have cultural agendas, which we need to 
identify and acknowledge. In the present paper these include, the spiritual, nationalism, homophobia, and sexual 
propriety among others. A subsidiary purpose of the paper is to draw attention to illustrations of ballad translations 
as subjects overdue for scholarly discourse.

Скандинавські середньовічні балади та їхні переклади мають особливу культурну ва-
лентність в англомовному світі. Наприклад, данські балади становлять найважливішу час-
тину перекладної данської літератури, після творів Ганса Християна Андерсена і К’єркегора. 
У цьому дослідженні ми розглядаємо переклади та інші перероблення, зокрема ілюстрації, 
данських, шведських і норвезьких балад, застосовуючи поняття комплексної дисципліни 
перекладознавства.

У праці «Англійські переклади скандинавських середньовічних балад» («English 
Translations of the Scandinavian Medieval Ballads») зазначено, що один із розділів перекладо-
знавства «[у цілому] суперечить панівному нормативу, який базується на дослідженні дже-
рел мови та естетичних уявленнях перекладацької науки з її прихованим “утопійним по-
глядом на відтворення оригіналу”» [17, p. 45]. Він прагне бути описовим й емпіричним та 
звертати увагу на культуру реципієнта, його ідеологію, поетику і культурну політику. По-
няття, на якому слід особливо наголосити в цьому контексті, є перероблення, що визначене 
як «будь-яка письмова форма, яка передбачає представлення іншої письмової форми» [8, 
p. 138]. Перероблення, таким чином, охоплює не тільки переклад, а й редагування, підго-
товку до друку, створення передмови, довідково-допоміжного апарату видання, зокрема й 
критичних коментарів, тому що все це потрібно для представлення інших письмових форм. 
Ми також стверджуємо, що ілюстрація є графічною формою перероблення.

Якщо ми визнаємо, що будь-яка версія балади має і текст, і контекст, тоді за кожного 
істотного перероблення контекст змінюється, і балада вже сприймається значною мірою 
по-іншому, навіть якщо текст не змінено.

Застосовуючи цю концепцію в даному контексті, ми пропонуємо не власне тезу, а рад-
ше аналіз цих часто проблемних процесів перероблення, з якими стикалися наші поперед-
ники, а також неминуче стикаємося ми, звертаючись до балад. Слід зазначити, що однією з 
переваг вказаної концепції є науковий самоаналіз, до якого вона заохочує.

Нашою метою є також привернути увагу дослідників до ілюстрування балад, яке наука 
зазвичай ігнорує (за винятком данських балад).

Спершу звернімося до балади типу 183 «Жінка-вбивця» («Kvindemorderen») як до за-
галом позитивного і безпроблемного прикладу послідовного перероблення. Це данський 
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зразок циклу балад про лорда Халевійна (Heer Halewijn), який широко відомий у Північ-
ній і Центральній Європі й на Британських островах та детально досліджений [3, p. 1–43]. 
Початкова версія цієї балади вперше з’являється в рукописі данського королівського дво-
ру (датується ХVІ ст.), який потрапив до Карен Браге. Ця версія також має п’ять варіантів 
у інших рукописах балад земельної аристократії, датованих серединою ХVІІ – серединою 
ХVІІІ ст. [3, p. 32]. Вони не надто різняться, тому ми можемо розглядати ці п’ять варіантів у 
межах одного соціального класу та вважати вказану версію балади зразком першого колек-
тивного перероблення.

Друге перероблення згаданої балади здійснено в 1869 році. Воно міститься у великому 
виданні «Данські стародавні балади» («Danmarks gamle Folkeviser») Свенда Грундтвіга, що 
й донині лишається зразком національного наукового видання балад. Принцип Грундтвіга 
щодо редагування тексту: «все, що є, і все так, як є» – гарантує, що текст точно відповідає 
рукопису Карен Браге. У всьому іншому це – величезне перероблення, яке потрапило з ар-
хівного «спокою» до «публічного життя» в одному з кількох значних скандинавських ви-
дань балад ХІХ ст., що водночас і відповідають національній свідомості, і формують її. Це 
вже не просто балада, а один з варіантів національного і міжнародного типу балади 
(TSB D411) [18]. Це абстрактна концепція, без якої ми, науковці, на відміну від творчих 
художників, навряд чи зможемо працювати і, можливо, навіть зрозуміти жанр балади. До-
слідження Грундтвіга, зокрема його порівняльний вступ (що насправді є додатковим пере-
робленням), наразі гальмує розвиток початкової версії та інших текстів [3, p. 1–32].

Третій перероблений варіант, що ми розглядаємо, міститься в праці Еріка Даля «Данські 
стародавні балади та розповіді» («Danske Viser: Gamle Folkeviser, Skæmt, Efterklang»), опублі-
кованій у 1967 році [4]. Перероблення тексту полягає лише в модернізації правопису, але 
внаслідок цього змінено контекст. Це популярне видання, і хоча основний текст практич-
но не змінено, та допоміжні зауваження Даля призначені для непрофесійного читача, який 
ставить різні питання і висловлює здогадки щодо балад. У вступі та примітках Даля стисло 
викладено суть масивного вчення про данські балади загалом і зокрема про цей цикл балад. 

Четверте розглядуване перероблення – англійський переклад праці Даля – «Данські ба-
лади та народні пісні» («Danish Ballads and Folk Songs») 1968 року [2, p. 127–130]. Допоміжні 
тексти мало змінено в англомовному перекладі, але через те, що читачі мало знають про 
країну та її традиції, контекст і сприйняття балад знову дуже відрізняються. Переклад балад 
Генрі Мейєром можна оцінити як «близький»: він відповідає розповіді й значною мірою до-
зволяє уникнути риторичного «покращення», звичного для перекладу балад [17, p. 35–37]. 
Проте є й один недолік – стиль Мейєра радше прозаїчний, а не баладний.

Ілюстрація Марселя Расмуссена в книзі Даля [4, р. 29] є останнім із досліджуваних пе-
рероблень – графічним. Тут застосовано гравюру на дереві – ця техніка стає абстрактним 
посередником, який «перетворює» всі бурхливі деталі сюжету в чорно-білі лінії. Тло стилі-
зоване й виконане вертикальними і горизонтальними штрихами. На ілюстрації зображено 
кульмінаційний момент чоловічо-жіночої боротьби, описаної в баладі. У цілому ілюстрація 
відображає стислість, простоту, стриманість розповіді в баладі.

Таким чином, ми маємо очевидні й суттєві зміни в кожному з розглянутих перероблень. 
Проте за зразок, за стандарт слід визнати перероблення Даля.

Однак шведські балади – більш проблематичні. У Західній Готландії (регіон у Швеції) в 
1670-х роках було записано баладу Інгірда Гуннарсдоттера (Ingierd Gunnarsdotter), версію 
якої почали називати «Пан Олоф і ельфи» («Sir Olof and the Elves»), SMB тип 29. Це перше 
фундаментальне перероблення усної творчості, втілене в конкретному рукописі, що про-
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йшов свій шлях до Королівської бібліотеки [16, p. 414]. Щодо балади Інгірда припускаємо, 
що це було цілісне потужне музичне оповідання. Однак у рукописі, як і в наступних видан-
нях, це вже тільки текст для читання. 

Наступне перероблення власне тексту є мінімальним і здійснене, коли балада з’являється 
в «Шведських народних піснях минулого» («Svenska Folk-visor från Forntiden») у 1814 році  
[15, Vol. 2, N 94]. Редактори опрацювали багато текстів, але суть залишили незміненою. 

Згодом Томас Кейтлі обрав розглядувану баладу для перероблення шляхом перекладу в 
його виданні «Міфи про чарівних істот» («Fairy Mythology») в 1828 році [6, p. 144–147]. Він 
прагне представити матеріал про ельфів, фей, водяників і решту істот потойбічного світу в 
народній традиції всієї Європи, а іноді й за її межами. Також Кейтлі заінтригований еротич-
но небезпечною жінкою-ельфом у цій та в близьких до неї баладах, що він перекладає.

Томас Кейтлі переробляє баладу Iнгірда в цікавий спосіб. У його інтерпретації вона радше є зраз-
ком розповіді про чарівних істот (тобто скандинавських ельфів), ніж зразком балади. Видана в ме-
жах серії перекладених розповідей про ельфів, вона втрачає частину власної потужної ідентичності. 
Через те, що «Міфи про чарівних істот» є своєрідним «каталогом істот», вміщені тут балади змушені 
слугувати доказами більшості тез Кейтлі. Він розглядає таких істот як свідчення «стародавньої релігії 
Скандинавії і, ймовірно, всієї гото-германської раси» [7, p. 60]. Його основні розділи містять те, що 
Річард Дорсон називає «расовою географією»: Скандинавія, Франція, Південна Європа тощо. Його 
інтерпретаційне перероблення матеріалу припускає певну культурну передачу цієї «казкової міфо-
логії» – від «примітивної гото-германської релігії» до «слабших кельтсько-валійських народів», як  
висловився Дорсон [5, p. 54]. Таким чином, перед нами постає дуже довгий шлях від початкової 
версії Інгірда Гуннарсдоттера.

Розглядувана балада у виданні «Міфи про чарівних істот» перероблена в особливий спо-
сіб. Річард Дорсон вважає, що ця книжка і праця Кейтлі «Казки і популярні вигадки» («Tales 
and Popular Fictions») 1834 року «виділяються як дві найбільш зрілі англійські дослідження 
порівняльного фольклору в першій половині століття» [5, p. 52]. Дорсон відзначає повагу 
Кейтлі до усної традиції, його сучасні стандарти ставлення до збирачів й інформаторів, його 
точність у перекладі, діапазон використаних ним джерел. Він, на думку Дорсона, є першим 
британцем, який здійснив справжнє порівняльне дослідження фольклорних матеріалів, на-
копичених під час першої великої хвилі збирання і публікацій [5, p. 54, 57].

Таким чином, хоча балада Інгірда й утратила свою незалежність, та вона є чимось біль-
шим, ніж просто частина збірки. Вона бере участь у формуванні основи книжки Кейтлі. Ця 
робота має безпрецедентну довговічність: перевидання 1833 року, доповнене видання Ан-
тикварної бібліотеки Бона 1850 року, перевидання в 1878, 1880, 1910 роках і перевидання 
1968 року видавництвом «Хаскел».

Останнє перевидання праці Кейтлі було здійснене видавництвом «Авенел» 1978 року під 
новою назвою «Всесвітній путівник про гномів, фей, ельфів та інших маленьких істот» («World 
Guide to Gnomes, Fairies, Elves, and Other Little People»), де вперше додано ілюстрації. За словами 
Елісон Лур’є, це, як і назва, перетворює книжку Кейтлі на збірку, свого роду польовий путівник 
про «гоблінів і ельфів» [9, p. 16]. На малюнку Річарда Дойля, що на обкладинці, зображені милі 
маленькі створіння і немає жодного натяку на ворожих, величезних істот у книжці. Видавець 
просто купив ілюстрації та відправив когось до нью-йоркської публічної бібліотеки, де той об-
рав «Темних ельфів старої Скандинавії» для відповідної частини видання, звісно, не читаючи 
їх. Навряд чи можна залишитись байдужим до звабливої жінки-ельфа на ілюстрації до балади 
«Пан Олоф і ельфи», і це – спроба використати поп-культуру «міфічних істот» у 1970-х роках, що 
безпосередньо спотворює суть балади Інгірда. На нашу думку, у розглянутому випадку змінено 
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контекст, що не дозволяє нам називати цю розповідь тією самою баладою, з тим самим пере-
кладом, що міститься у виданні, яке побачило світ 150 роками раніше.

Ми не знаходимо нічого подібного в переробленнях NMB тип 54 «Балади про мрію» 
(«Draumkvæde») – найвідомішої норвезької балади. Ця назва спричинена більше традицією, 
ніж реальністю: тобто це збірка імовірно пов’язаних текстів, лише деякі з них відповідають 
дійсній послідовності розповіді та довші за 1–3 строфи. Зазвичай це стосується однієї або 
більшої кількості істотно реконструйованих фантастичних балад з потужним рухом опо-
віді, які потрапляють на столи редакторів і критиків, що прагнуть відновити середньовічне 
католицьке минуле або стародавнє язичницьке минуле [1, p. 1–53] 1. 

Перше перероблення вказаної балади відображає зміни під час початкової стадії втручання 
ззовні для того, щоб зібрати цілісну баладу з переважно фрагментарних творів, які виконували 
поблизу муніципалітету Віньє в окрузі Телемарк. Ця збірка Ректора Свенунгсена, створена як 
спроба відновити старі уявлення про душу, стала найдовшим з наявних рукописів [1, p. 3].

Друге перероблення становить собою доробок багатьох збирачів, у першу чергу Маг-
нуса Лендстада і Олеа Кроугера. Воно містить зауваження та пояснення упорядників, 
які доповнюють і тлумачать первинний текст. Перші два перероблення сформовані зде-
більшого з різноманітного матеріалу, відомого під загальною назвою «Балада про мрію» 
(«Draumkvæde») [1, p. 3–6].

Третє перероблення є розширеним дослідженням і редакцією науковця Мольтке Мо [13, 
р. 31–39] 2. Його остання, «докорінна реконструкція» [1, p. 12]  донині є провідною в публіч-
ному сприйнятті «Балади про мрію» і навіть стала основою для більшості наукових дискусій з 
1958 року [1, p. 11–48]. Так, у 1993 році вийшов друком довідник «Середньовічна Скандинавія. 
Енциклопедія» («Medieval Scandinavia: An Encyclopedia»), де як початкова форма балади пред-
ставлений саме варіант Мо [10, р. 142–143]. Також початкова реконструкція Мо стала джерелом 
для Елеонори Меррі – через уже четверте перероблення Ламмерса німецькою мовою [1, p. 66] 3.

Балади Мо містять окремі розділи та найважливіші моменти розвитку оповіді про Суд 
Божий. Це вражаючі та захопливі балади, що як творчі роботи заслуговують високої оцін-
ки. Проте зображення традиції – насправді не стиль Мо. Він реконструював середньовічну 
баладу під назвою «Балада про мрію» й відніс її до спогадів про «середньовічне бачення» 
(Vision of Thurcill) і подібних робіт [1, p. 12–13]. 

Два важливі перероблення виходять за межі нашої проблематики. Рудольф Штейнер 
так перейнявся розглядуваною баладою, що переробив її в перефразованому перекладі (на 
основі Моллера), а також у тлумачному стилі у своїх лекціях [14, p. 52–53] 4. Штейнер – за-
сновник антропософії, що наголошує на духовному елементі в людському існуванні й перед-
існуванні. Елеонора Меррі – його учениця, вона частково перекладала з німецької пред-
ставника антропософії Еріха Труммлера [1, p. 34, 68, 255] 5, тож сильний вплив Штейнера 
є очевидним у її праці «Пісня мрії Олафа Астесона» («Dream Song of Olaf Åsteson»), виданій 
посмертно. Ця книжка містить два її перероблення: переклад і картини сцен з балади [12].

Концептуальну програму Меррі частково викладено в її вступі та повніше в іншій пра-
ці – «Мистецтво: його окультні основи і цілюще значення» («Art: Its Occult Basis and Healing 
Value»). Її шість основних принципів такі: 1) наше найважливіше існування є надприрод-
ним, і всі аспекти життя певною мірою керуються релігією; 2) матеріалізм і сліпа наука 
двох останніх століть відокремили нас від духовної сутності; 3) у середні віки безсмертна 
сутність була краще інтегрована в мистецтво й життя, а древні були ще більш інтегровани-
ми і «цілісними»; 4) мистецтво досі має здатність зцілювати, оскільки є посередником між 
нашим світом повсякденності та вищими реаліями, і прості люди можуть створювати таке 
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мистецтво; 5) стан сну особливо сприяє створенню такого мистецтва; 6) християнство є 
найвищою релігією, будь-коли створеною [11, p. 13, 33–102, 135–137].

Тому не дивно, що сильна християнська балада-мрія Мо про важке паломництво душі 
сягає своїм корінням середньовічного бачення, з натяками на давніші пережитки, очевид-
но – на народні традиції, що так цікавили Меррі й Штейнера [11, p. 94, 103–108, 111–117].

Меррі також вважає, що кольори є первинною реальністю, як і символи. Ця точка зору 
походить від Гете і Штейнера.

Меррі надає своєму текстовому переробленню середньовічних рис. Наприклад, шляхом 
перекладу слова «gudmor», не як «хрещена мати», а як «Свята Божа Мати». Вона також пере-
кладає «ferd», що несеться з півночі перед Судом Божим, не як «господаря», а як «мисливця», 
викликаючи в уяві читача дохристиянський образ Одіна і мотив дикого полювання. Вона 
слідує антропософській програмі й у тому моменті, коли св. Михаїл зцілює своїми руками, 
а не за допомогою труби [12] 6.

В ілюстраціях Меррі простежуються аналогічні тенденції. При виборі зображення для 
«Мосту Гджаллер» візуальне перероблення небезпечного мосту, через який має перейти мрій-
ник, підкреслено дохристиянське та пов’язане з мостом до підземного світу в «Молодшій 
Едді». Кольором авторка додає яскравості стародавньому норвезькому мосту від Мідгарда до 
світу богів, а також підкреслює його значення в Судний день. Поєднанням кольорів досягаєть-
ся створення певних настроїв: пристрасть й інтенсивність (червоний), земні обмеження, від 
яких утікаєш, (зелений, синій), рух до звільнення (жовтий) [11, p. 105–107, 111–113].

У зображені св. Михаїла, на нашу думку, мотив німба відповідає антропософській про-
грамі, оскільки представляє святого як попередника Христа. (У більшості з численних робіт 
Мольтке Мо взагалі немає згадок про св. Михаїла, і тільки в одній праці його згадано в кон-
тексті Судного дня.)

У «Полюванні з півночі» («The Hunt from the North») чорний колір коней відображає 
владу смерті та є вираженням одного з двох боків антропософського космічного дуалізму 
світла й темряви. Білий кінь мрійника допомагає йому бути на другому боці цього дуалізму.

І на заключній пастелі Меррі зображено фінал, вигадану строфу реконструкції Мольтке 
Мо: молодь і старі люди слухають Олафа-мрійника. Таким чином, візуально підтверджуєть-
ся остання сцена, що її телемаркські співаки не створювали й ніколи не виконували.

На прикладі цих трьох визначних скандинавських балад ми побачили складну послідов-
ність перероблень – текстових, контекстуальних, а також візуальних. Важливо, що ми зафік-
сували, наскільки значні відмінності можуть бути приховані під однаковими назвами балад.

Отже, редактори балад, про яких ішлося вище, мають власні особливі програми. Зрештою, 
ті, хто створили ці балади, не просили їх збирати, редагувати, публікувати, перекладати, від-
творювати та ілюструвати, тобто переробляти. Ми будемо мудрішими, якщо знатимемо про 
кожну програму, і певною мірою наблизимося до цих потужних «рукописів людської сутності».

Примітки
1 У цій праці викладено дискусію щодо «Балади про мрію», висвітлено наукові та текстологічні 

питання. 
2 Єдине доступне джерело про реконструкцію.
3 Thorvald Lammers (1896) – брошура без назви, цитована Бернсом.
4 «Олоф Астесон» (1916) Рудольфа Штейнера – праця, цитована Бернсом [1, p. 68, 255n]. Інгеборг 

Моллер – переклад без назви початкової версії Мо у Ламмерса німецькою мовою, цитований Бернсом 
[1, р. 34].
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5 Erich Trummler «Traumlied von Olav Aasteson» (1927) – праця, цитована Бернсом.
6 Cтрофи 20, 28, 32 відповідно.
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НАТАЛЯ КОНОНЕНКО

УКРАЇНСЬКІ БАЛАДИ В КАНАДІ: ПРИСТОСУВАННЯ ДО НОВОГО 
ЖИТТЯ В НОВІЙ КРАЇНІ 1 

Folk ballads give voice to those who could not compose narratives on their own. Ballads are the excellent key 
to the emotional life of immigrant groups. How did oral texts deal with the Ukrainian Pioneer experience? 
Ukrainian Canadian ballads are different from their Ukrainian variants. Comparative investigation gave possibility 
to get away from stereotypes and to examine immigrant assimilation in a nuanced way that draws our attantion 
to the words of the immigrants themselves.

Молода жінка прибула до Канади з України. Її мати не хотіла, щоб вона виїжджала, і на-
магалася відмовити дочку. Її непокоїла думка, що із цілком самотньою привабливою цнот-
ливою дівчиною може щось трапитися, проте її наміри були непохитними. Життя в Україні 
було тяжким, сім’я була великою і треба було нагодувати багато ротів. Вона ж сподівалася, 
що коли виїде до Канади і важко працюватиме, то покращить своє життя й допоможе роди-
ні. І дівчина таки важко працювала в Канаді. Спершу вона була служницею, згодом отри-
мала роботу на фабриці. Вона прокидалася рано-вранці й працювала цілоденно. Їй вдалося 
заощадити гроші і навіть відіслати дещицю батькам, як і планувала раніше. А потім вона 
зустріла хлопця. Він не був українцем, проте був гарним, щедрим легенем і любив молоду 
жінку. Невдовзі вона народила дитину, але молодик не вчинив шляхетно і не одружився з 
нею. Натомість він відмовився від подальших стосунків з нею. Коли народилася дитина, 
жінка вже не могла працювати, як раніше. Вона втратила роботу на фабриці. Та тепер вже 
мала прогодувати двох. Вона не могла нагодувати дитину, а відсилати гроші батькам і по-
готів. Не наважувалася вона й зізнатися їм про те, що сталося. Тож тепер молода жінка у 
розпачі самотньо сидить вдома, гойдаючи сина, який заходиться плачем. 

Це стислий виклад балади, виконаної Михайлом (Майком) Миколаєнком і записаної 
його дочкою Ліндою 2. Щойно я її почула, ця чудова оповідь мене захопила, і не лише емо-
ційністю – вона збудила в мені аналітика, бо містить традиційні баладні мотиви й, можли-
во, «Катерину» Шевченка, змінивши їх відповідно до нових канадських обставин. Як свід-
чить Л. Миколаєнко, текст не був створений її батьком: він десь прочитав його і запам’ятав, 
бо також був вражений його силою 3. Хоча ні Лінда, ні я не могли віднайти жодного тексту, 
який можна було б вважати джерелом балади М. Миколаєнка, моєму колезі вдалося знай ти 
іншу письмову адаптацію «Катерини» 4. Її зробив І. Дідух та опублікував 1922 року в «Укра-
їнському голосі». Згодом його передрукував Я. Рудницький [13, р. 688–693]. У тексті І. Ді-
духа молода жінка, яку також звуть Катериною, уже мешкає в Канаді, а її мати заперечує 
проти того, щоб вона виїжджала із села до міста. Є й інші відмінності від тексту М. Мико-
лаєнка. Дівчина, народжена в Канаді, не настільки цнотлива, як героїня балади, яку я чула 
раніше, а її поведінка зовсім не бездоганна. Вона взуває модні черевики, одягає коротеньку 
спідницю і рум’янить щоки. Жінка не лише не допомагає родичам, а й забуває про них, не 
завдає собі клопоту, навіть аби написати листа матері, яка так багато в неї вклала. Вона за-
буває свою мову й віру. Що ж до її любовного життя, то її ніхто не спокушав і не залишав 
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самотужки піклуватися про позашлюбну дитину. Дівчина виходить заміж за японця. Саме 
тут виявляються подібності між почутою раніше баладою та «Катериною» Т. Шевченка. Чо-
ловік-іноземець зникає без будь-якої видимої причини, а дівчина, залишившись без чоло-
віка й родини, вчиняє самогубство – топиться. Завершується текст сімома рядками, у яких 
молодих канадських дівчат з України застерігають не повторювати помилок героїні балади, 
а шанувати родину, мову і спадщину, щоб стати гідними батьками й виростити наступні по-
коління українців на землі Канади. 

Обидва наведених зразки попереджають про небезпеку, яка постає перед українками в 
Канаді. Отже, ця небезпека осмислюється як загроза всього іноземного: чужа земля Канади в 
баладі М. Миколаєнка та іноземне оточення в місті, як у тексті І. Дідуха. Поема ж Т. Шевченка 
також відповідає цьому шаблону, бо Катерина кохає іноземця. Можливо, саме завдяки сильно-
му впливу Т. Шевченка обидва канадійці зберігають нетривкий мотив коханця-іноземця. Один 
дає своїй героїні непевного коханця, проте неукраїнського походження, а другий одружує геро-
їню з японцем. Обидва тексти прилаштовують оповіді таким чином, аби вони містили матері-
али, властиві Канаді. У баладі М. Миколаєнка Канада сама відіграє визначальну роль. Це земля 
можливостей, що вабить нашу нещасливу героїню і зумовлює її крах, звівши із чоловіком, чиї 
цінності для неї чужі й непередбачувані. Текст також зображає реальне життя перших пересе-
ленців, що істотно відрізняє його від «Катерини» Т. Шевченка і традиційних балад. 

Як уже зазначали П. Грінхілл та інші дослідники, у баладах, відомих у більшості країн, у 
тому числі в Україні, героєм є людина, яка мандрує. Подорожній може бути волоцюгою, не-
гідником, пройдисвітом, який зваблює й кидає героїню, однак це зазвичай чоловік, а жінка 
залишається на одному місці. Серед українців, які приїздили до Канади, було багато самотніх 
жінок, як у тексті М. Миколаєнка. У ході інтерв’ю з Пітером Кулом (23.02.2007) виявилося, 
що його тітка була першою з родини, хто емігрував на нову землю, і приїхала вона сама, як 
одинока жінка. Вона вийшла заміж за удівця з Канади, а згодом привезла брата, батька мого 
співбесідника, та його дружину і дітей. У тексті М. Миколаєнка також є окремі незначні еле-
менти, що відбивають специфіку життя в Канаді, як-от проживання на квартирі та праця на 
фабриці. Адаптований текст І. Дідуха, крім згадок про короткі спідниці та макіяж, містить 
описи міських розваг і змальовує, як героїня ходить на «шьови» і танці. Тексти отримують 
різне спрямування: дидактичне в І. Дідуха і водночас ліричне у М. Миколаєнка. Проте обидва 
модифікують літературну баладу, щоб відобразити аспекти життя перших переселенців.

Та як же бути з народною творчістю? Як усні тексти відтворюють досвід українських пе-
реселенців? Як зазначає Віктор Грін у праці «Виспівана амбівалентність. Американські іммі-
гранти між Старим та Новим світом, 1830–1930», пісні можуть слугувати чудовим ключем до 
емоційного життя окремих груп іммігрантів. Найновіші дослідження в різних царинах нама-
гаються відійти від гіпотез та стереотипних рішень і розглянути процес асиміляції іммігран-
тів та тривкість ідентичності в детальніший спосіб, що максимально ґрунтується на власних 
висловах іммігрантів. Фольклорні пісні в цілому та балади зокрема доповнюють літературні 
зразки, даючи слово тим, хто сам не має змоги створити власні оповіді. Як зауважує В. Грін, 
«балади дають засоби вислову тим, хто не був би почутим, якби розповідав про власне життя» 
[5, ХХІ]. Яким же бачили власне життя українські піонери-переселенці? Чи були взаємини 
між статями проблемою і чи шлюб з неукраїнцем загрожував жінці та громаді в цілому? Чи 
існували між поколіннями конфлікти, і чи виявляли діти непослух щодо старших? Чи були 
ще якісь аспекти, не відбиті писаними текстами? Фольклорні балади особливо показові, бо 
демонструють ті проблеми, що поставали перед молодими людьми, оскільки зазвичай співа-
лися під час залицянь, а також тому, що це співані історії, поетичні наративи молодості. 
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Чудовим джерелом усних балад є зібрання Роберта-Богдана Климаша з канадських пре-
рій 1960-х років. Усі записи мають цифровий формат, і одна копія зберігається в українському 
фольклорному архіві Богдана Медвідського 5. Добірку балад із цієї колекції було розшифрова-
но й видано в друкованому вигляді 1989 року 6. З деякими іншими матеріалами відбулося те 
саме – ліричні пісні було видано 1992 року. Що ж розповідають балади зібрання Р.-Б. Климаша 
про Канаду? На відміну від тексту М. Миколаєнка, у жодній з них Канаду не названо. Особли-
ві покликання на Канаду можна віднайти лише в ліричних піснях, де ставлення до цієї краї-
ни неоднозначне. Канаду змальовано позитивно в текстах, що розповідають про боротьбу за 
отримання такого жаданого паспорта. Тут потяг до Канади настільки сильний (як і в молит-
вах, звернених до св. Миколая), що долає труднощі тривалої мандрівки до нової землі. Нега-
тивні ж почуття знаходимо в піснях про біль розлуки з родиною, де Канада – зрадлива країна, 
що розлучила чоловіка з дружиною, брата із сестрою. А як же стосовно баладного корпусу? Чи 
зазнали впливів балади, навіть попри те, що вони безпосередньо не згадували Канаду, при пе-
ренесенні на нову землю? Як відбився в баладах канадський досвід їхніх виконавців? Окремі 
зміни простежуються на рівні міcця дії, як-от квартира в тексті М. Миколаєнка.

Показовішим є вибір балад. Баладні студії засвідчують, як багато існує баладних сюже-
тів у світі. Міжнародний баладний корпус дійсно є міжнародним. Що робить українську час-
тину особливою, то це пісні, що їх люди обирають для вивчення, виконання, слухання. Так 
само українські балади Канади – це пісні, які були важливими для канадців українського 
походження і, таким чином, відповідали їхньому новому життю в цій країні. Пісні з колекції 
Р.-Б. Климаша досить часто виконували в канадському середовищі, щоб пристосуватися до 
нього. Це зібрання було створене через понад п’ятдесят років після того, як українці почали 
масово оселятися в преріях. За цей час ті пісні, що їх не вдалося адаптувати до канадського 
життя, були забуті, натомість ті, що містили істотний сенс, залишилися.

Якою ж мірою балади з колекції Р.-Б. Климаша правдиво відбивають те, про що співало-
ся в канадських преріях? Ми не можемо абсолютно впевнено відповісти, адже це лише  
зібрання, створене однією людиною впродовж декількох років. Оскільки фольклор здатен 
поширюватися на значних обширах, не можна провести статистично точного дослідження 
чисельної переваги одного жанру чи тексту в ньому. Однак можемо небезпідставно ствер-
джувати, що маємо справу з репрезентативними текстами. Слідом за В. Гріном доцільно 
вести мову про те, що наявність постійно обговорюваних питань в баладах, інших піснях та 
описах життя іммігрантів свідчить про те, що ми маємо справу з чимось істотним. А балади 
з Климашевої колекції легко співвідносяться з життям українців у Канаді. Проблеми, що їх 
бачимо в ліричних піснях, мають виразні покликання на Канаду, а балади розповідають про 
трагічні обставини тривалої розлуки. У цих піснях рідні брати не впізнають один одного  
[9, р. 160–163], а часом навіть батьки не впізнають власних дітей [9, р. 164–167, 168–172].

Конфлікт між матір’ю та дочкою з’являється в усних баладах так само, як і в писаних. 
Тема подорожі до Канади не обговорюється в усних текстах, проте покоління не знаходять 
порозуміння в питанні пошуку кращого життя на новій землі. Цікаво, що в суперечках ідеть-
ся не про те, щоб зберегти надбання минулого, а про просте виживання. Знаючи про труд-
нощі життя піонерів, мати намагається пересвідчитися, чи щасливо одружилася її дочка. 
Навіть попри те, що це одруження з розрахунку, а не з любові, вона говорить своїй дитині:

   Ой дивися доню яка я стара,
   Мині в домовину лягати пора.
   Ой дивися доню, що буде з тобою, 
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   Зістанеш тя доня круглою сиротою [9, р. 64].
   Коли добром не може досягти свого, вона вдається до погроз:
   Волай, волай моя доня собою,
   Виволочу чорний терен тобою.

   Прив’яжу тя моя доня до коня,
   Аби знала моя доня щос моя [9, р. 56].

Проте дочка обирає вільне життя, а не виживання, навіть у тих текстах, де вона нібито 
ладна пристати на вимоги матері, вона просить ніж, щоб витягти ожинову скалку з-під ніг-
тів і вражає себе в серце. 

Хоча зусилля матері забезпечити майбутнє своєї дочки трагічно не досягли мети, її не 
показано як жінку, що піклується і захищає. Здається, що її життєвий досвід у суворому 
канадському оточенні переконав її, що необхідно за будь-яку ціну створювати затишну ро-
динну ситуацію для дитини. 

Жорсткість піонерського життя є в багатьох усних текстах. Чимало балад, що для них 
типово, розповідають про любов і молоде подружнє життя та руйнівний вплив, який справ-
ляють на нього численні фізичні труднощі. Ми знаємо, що коли українці вперше оселили-
ся в преріях, життя було надзвичайно важким, а випробовування фермерством на новій 
землі з іншим суворим кліматом ускладнювалися відсутністю чоловіків: вони часто мали 
залишати ферму і влаштовуватися на роботу чорноробами, аби звести кінці з кінцями 7. 
Такі роботи, як праця на залізниці, забирали їх на тривалий час, а жінка залишалася сама 
обробляти неродючу землю [14, р. 28–30]. Будь-яка злість, що її жінка може відчувати за 
цих обставин, мала тенденцію бути спрямованою на іншого. Як часто згадує Ф. Свиріпа, 
ізоляція була головною проблемою перших періодів життя піонерів. В Україні люди жили 
близько один від одного і могли звертатися до сусідів та родичів по моральну підтримку. 
Негативні почуття могли поширюватися через широку соціальну мережу. У блокових по-
селеннях, характерних для прерій, господарства розміщувалися на значній відстані одне від 
одного, і якщо чоловік працював далеко, то жінка та її невістка могли опинитися єдиними 
дорослими на сотні й сотні миль навкруги. За таких обставин конфлікти між молодими не-
вістками та їхніми свекрухами були досить передбачуваними, особливо коли молода жінка 
була вагітною і не могла виконувати так само багато роботи, як раніше. Навіть перспектива 
появи нової дитини могла бути не такою радісною в перші дні у преріях, оскільки дитина 
ставала новим ротом, який треба було прогодувати. Крім того, якщо жінка ненавиділа свою 
невістку, було мало можливостей зарадити тому, щоб вона діяла згідно зі своїми почуттями. 
У селах будівлі зводили близько одна від одної, і кожен вчинок можна було легко викрити 
й піддати осуду. У преріях, в ізоляції фермерського життя, ніхто не міг спостерігати чиюсь 
негідну поведінку, тому зрозуміло, чому балади про погане ставлення до молодих невісток 
були популярними. Вагітність явно згадується, а свекруху зображено по-різному – чи як 
отруювачку невістки, чи як жінку, нездатну забезпечити невістку та її дитину [9, р. 23–36].

Конфлікти між свекрухами та новими невістками, яких приводять у дім їхні сини, зви-
чайно, відомі наративам по всьому світові. Вони змальовуються не лише у віршованих фор-
мах на зразок балад, а й у прозі, скажімо, у фантастичних казках. Серед багатьох тем, які 
можна було обрати з міжнародного наративного корпусу, українські піонери, які прибули 
до Канади (зокрема самотні жінки, чиї чоловіки змушені були піти з дому), виконували піс-
ні про конфлікти між членами подружжя та рідними. 
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Труднощі, з якими стикалися жінки, відбилися в багатьох баладах, і цікаво, що Р.-Б. Кли-
маш записав їх і від чоловіків-виконавців, і від жінок. У баладах реальні ситуації подружнього 
життя висвітлені метафорично. В одному тексті зображено жінку, одружену з чоловіком, який 
живе далеко. Вона не приїздить додому відвідати родину протягом семи років. Коли ж вона 
повертається, усі вражені її появою. Між нею та батьком відбувається такий діалог:

   – Де твої, доньцю, рум’яні лиці?
   – В нелюба, дядю, на долоници.
   – Де ж твої, доньцю, біленькі тіло?
   – В нелюба, дядю, нагайка з’їла.
   – Де ж твої, доньцю, чорненькі коси?
   – В нелюба, дядю, важички поплів [9, р. 69]. 

Попри те, що молода жінка ставиться до свого чоловіка як до нелюба, немає жодних 
вказівок на те, що вона одружилася проти власної волі. Радше саме образлива поведінка чо-
ловіка відвернула її від нього. Такий самий діалог відбувається між матір’ю та іншим сином  
[9, р. 73–76]. Побиття жінки часто фіксувалося серед українських піонерів-переселенців. Це, воче-
видь, було настільки звичною справою, принаймні в загальному сприйнятті (і українському, 
й англо-канадському) що, згідно з випадком, згаданим Свиріпою, поліцейський, який роз-
слідував випадок самогубства, що відбулося після подружнього насильства, дивувався, чому 
жінка вдалася до таких крайнощів. Він пише: «Я гадаю, багато галицьких жінок в цьому ра-
йоні так само, якщо не більше, страждали від побиття, проте не мали думки про самогубство 
і навіть про спротив» [9, р. 36]. У той час як цитована вище балада не згадує самогубства, 
інші тексти пов’язують насильство та смерть. В одній з балад, зафіксованих Р.-Б. Климашем  
[9, р. 84–87], побиття (у цьому разі підкріплене алкоголем) штовхає жінку на самогубство.

Подружнє насильство не завжди змальовується в баладах, проте, якщо родина дружини 
вжиє якихось заходів проти чоловіка, це може завдати більшої шкоди, ніж добра. В одній з 
пісень ідеться про чоловіка, який не любить своєї дружини. Він її не б’є, проте примушує 
виконувати важку фермерську роботу. Її брати, проїжджаючи верхи, бачать її за роботою. 
Їх обурює побачене, тому вони їдуть до сестри додому і вбивають її чоловіка, щоб помсти-
тися за знущання над нею. Це не допомагає сестрі, навпаки, вона залишається самотньою 
вдовою, що, вочевидь, гірше, ніж життя без любові в принизливому шлюбі [9, р. 146–154].

   Що ви браттє наробили,
   Що ви мені мужа вбили!
   Як я була Романівна,
   А типерка вдова бідна [9, р. 148].

Одруження, як небажаний стан, у канадських баладах зображується значно частіше, 
ніж в українських. Цікаво, що жінка прагне уникнути одруження. У піснях, зафіксованих в 
Україні, небажане одруження висвітлюється не так часто, як ситуації, коли дівчина, любля-
чи одного, мусить одружитися з іншим. У канадських баладах немає згадок про коханця, 
якого слід залишити. Жінок примушують до шлюбу, мабуть, надто рано, і вони, ще над-
то молоді й безсилі вийти із ситуації якимось іншим чином, визволяються через самогуб-
ство [9, р. 55–62]. Англо-канадці звичайно мали таке уявлення про українських піо нерів, 
що вони віддавали своїх дочок надто рано за чоловіків «безвідносно до віку та характеру», 
котрі могли дати за наречену відповідний викуп [14, р. 37]. Оскільки життя було надто важ-
ким, а одруження з розрахунку могло видатися хорошим способом покращити чиюсь долю, 
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багаті люди, принаймні в баладах, уявляли, що будь-яка жінка, яка до них звертається, буде 
бажаною супутницею. Та жінки врешті гинули. Нерідко заможний чоловік сам вбивав непо-
кірну дівчину, а часом наказував комусь іншому її вбити [9, р. 270–275, 276–280]. В одній з 
пісень так, ніби щоб наголосити на матеріальному питанні, зображено чоловіка, який по-
садив жінку, яка йому відмовила, за позолочене піаніно, а під час гри застрелив її [9, р. 274]. 

Життя чоловіків було так само тяжким, і вони намагалися відшукати вихід зі своїх проблем, 
та не в самогубстві, а в алкоголі та позашлюбних стосунках. Обидва ці способи втечі справляли 
найбільш руйнівний вплив на партнерів. У багатьох творах цієї особливої групи балад чоловіки 
заходять так далеко, що готові вбити своїх жінок. У зібранні Р.-Б. Климаша найчастіше причи-
ною домашнього вбивства є підбурення коханки [9, р. 89–97, 98–103, 104–108]. Вона переконує 
чоловіка позбутися його дружини, аби та не стояла на їхньому шляху в бажанні бути разом. 
Однак, щойно справу зроблено, чоловік, як і його коханка, сахаються від жаху, проте запізно. 
Часом чоловік вбиває дружину, бо вона просто не працює належним чином. Він звинувачує її в 
тому, що вона нехтує своїми обов’язками, вона ж своєю чергою звинувачує його. 

   Кому біда, та й біда,
   Моя жінка молода,
   Вона мені ніц с піче ні зварить,
   Ні і добрим людям заговорить.

   Я б спекла та й зварила,
   Та й з добрими людьми заговорила,
   Коли мій муж такий ледащо,
   Що в него зварить нема що [9, р. 114].

   Тоді чоловік топить дружину, а діти дорікають йому:
   Ой тату наш, татуню, 
   Верни нашу мамуню,   } 2 р.
   Бо хоць наша мама бідненька,
   То все діти мама рідненька [9, р. 114].

Подібне звинувачення з боку дітей знаходимо ще в одній пісні [9, р. 118–122]. Воли від-
мовляються орати чоловікові, який убив дружину [9, р. 125–133], а протест невинних дітей 
та безсловесних тварин проти цього злочину підкреслює несправедливість заподіяного. Як 
наслідок, чоловік-убивця справді висловлює в деяких піснях каяття:

   Ще й ї вода не взяла,
   Ще й ї риба не з’їла,
   Ще й ї пісок серця не схолодав,
   Сам я ї голову склопотав [9, р. 120].

В окремих баладах «домашнє» вбивство виправдовується, принаймні частково. Невір ність 
дружини призводить до її вбивства в декількох текстах [9, р. 123–133]. Складнішою є ситуація, 
коли пара заручена, проте неодружена. Як свідчать особисті наративи та пісні, досить скрут-
ним було становище молодої жінки, яка мусила дочекатися нареченого, що пішов з дому на 
заробітки чи на навчання (записи Р.-Б. Климаша, УФАБМ, 1998.037. Диск 001 020). У цій ситу-
ації перед жінкою постає дилема: чи має вона продовжувати чекати, коли чоловік, якому вона 
присягнула на вірність, не може повернутися в призначений час. А раптом він знайшов іншу 
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і нехтує необхідністю їй повідомити про це? Чи не мала вона погодитися на менш бажане ви-
пробовування? І чи не варто розпочати родинне життя, поки ще є цілком гідні хлопці, які про-
понують побратися? А що, коли її родина примусить її віддатися котромусь із тих чоловіків, як 
це трапилося в одній баладі [9, р. 220–224]? Мабуть, через те, що примус не чекати довго був 
таким сильним, відповідь коханого, який повернувся, також була екстремальною. І в баладах із 
зібрання Р.-Б. Климаша [8, р. 220–235] він вбиває свою кохану. Аби підкреслити гостроту ситуа-
ції, у кожному тексті вбивство відбувається саме посеред весілля дівчини з іншим. Знову ж таки, 
мотив повернення чоловіка чи коханого саме тоді, коли дружина чи наречена вже наміряється 
одружитися з іншим, повсюдно відомий у світі. Він так само давній, як Одісей та Пенелопа з по-
шукачами її руки. Також він з’являється в піснях та оповідях. У той час, як збіг повернення коха-
ного та весілля є мелодраматичним моментом, часто вживаним у наративах, фольклорі тощо, 
тиск реальності, що примушувала до одруження, був частиною життя в преріях.

Цей тиск, імовірно, з’являвся через відсутність гідних партнерів у межах однієї етнічної 
групи, і українці одружувалися поза своїм культурним середовищем, що також відображено 
в літературних баладах. Чужоземці-чоловіки у фольклорних баладах не змальовуються як 
підступні спокусники. Залицяння пари майже не згадується, а наратив розпочинається з 
уже існуючого шлюбу з іноземцем. Цей чужинець зображений багатьма способами. Іноді він 
має сумнівну професію, таку, наприклад, як бандит чи грабіжник [9, р. 134–139], часом він 
має іншу релігійну належність або є представником іншого, ніж його дружина, соціально- 
економічного стану. Хоча чоловік є «чужим», з погляду української спільноти, одруження 
видається таким, як і в усіх інших, і нема згадки ні про побиття, ні про інші злочини. Цей 
союз руйнує проблема конфлікту прихильностей. Чоловік-розбійник приносить додому на-
грабоване, і дружина, розглядаючи все, помічає речі, що належать її батькам чи одному з 
братів [9, р. 134–139]. Після того, як вона повідомляє чоловікові про те, що його викрито, 
він її вбиває, боячись, що вона більше не буде прихильною до нього. Коли чоловік топить 
дружину, то говорить, що допомагає їй приєднатися до своєї родини. 

В окремих баладах проблемою є не прив’язаність до родини, а те, що дружина необачно 
висловлює незадоволення з приводу поведінки чоловіка. У цих текстах жінка співає синові, 
переконуючи його не наслідувати вчинків батька та не переймати батькові незаконні дії.

   Люляй, люляй, малий хлопець,
   Не будь такий, як твій отець.
   Бо твій отець п’є-гуляє,
   Людську кровцю проливає.
   Людська кровця не водиця,
   Проливати не годиться [9, р. 141].

Чоловік несподівано повертається додому і чує спів дружини. Вона намагається при-
ховати від нього зміст пісні, замінюючи слова, проте одурити чоловіка не вдається, і він 
вбиває дружину. Перед смертю жінка кусає за щоку своє дитя, залишаючи слід, який за-
свідчуватиме її існування хлопцеві, коли він подорослішає. Цікаво, що в одній з пісень цього 
циклу чоловіка названо кальвіністом і, як і розбійників, звинувачено в пролитті невинної 
крові. Це є свідченням того, що українці Канади розглядали чужинців, особливо тих, хто 
сповідував іншу релігію, як не кращих від злодіїв та вбивць.

Як і літературні тексти, з яких почалася розмова, багато балад канадців українського 
походження присвячені проблемам любовних стосунків. У преріях Канади одруження було 
тяжким, а чоловік, як і свекруха, нерідко були джерелом приниження. Чоловіки могли бути 
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зрадливими й мати коханок, могли залишати жінок, відлучатися на роботу і зникати на 
тривалий час. Та не бути одруженою означало не мати вибору і бути самотньою, як удова чи 
сирота, що вважалося жахливою долею. У прагненні підібрати пристойного чоловіка було 
важко вирішити, чи довго слід чекати. Одруження з чужинцями також було ризикованою 
справою, оскільки вони поводилися непередбачувано, а часом беззаконно. Щоб висловити 
ці проблеми в емоційно ефективніший спосіб, котрого вони потребували, українці канад-
ських прерій обирали форму традиційних балад, часом видозмінюючи їх, проте частіше ді-
яли шляхом відбору для формування власного репертуару. 

Оскільки тема була багатопроблемною, у баладах вона розглянула детально й комплекс-
но. Кожен окремий текст створював картину, у якій, можливо, співчуття висловлювалося 
одній зі сторін, проте загалом балади відбивали складність любові й життя. Однак є одна 
царина, де канадські тексти подавали однозначну картину, і той факт, що існує лише один 
підхід до цього питання, показовий сам по собі для життя в Канаді та змін, які воно внесло в 
український світогляд. Ця сфера – застосування магії. В Україні, де магія була і досі є части-
ною життя, балади презентували магію як один із засобів, до яких зверталися для вирішен-
ня любовних стосунків та породжених ними проблем. 

Застосування магії розглядалося і як позитивне, і як негативне. Коли магію подавали 
як негатив, провина зазвичай покладалася на жінку, та зрідка – на чоловіка. Магія має так 
само багато нюансів, як і інші аспекти взаємин між статями. У Канаді ж, навпаки, звернен-
ня до магії завжди оцінюється негативно. 

Щоб зрозуміти відмінність, спершу розглянемо балади, зафіксовані та видрукувані в 
Україні. Тут магія є одним з багатьох засобів, застосовуваних у протистояннях між статями, 
які становлять переважну частину висвітлених у баладах проблем. Є досить багато балад 
про магічні дії, і ставлення до цієї практики мультифасетне [16]. До магії завжди вдаються 
жінки, які роблять це з різних причин – від причаровування чоловіка, який має намір поки-
нути сім’ю, до помсти йому за те, що він зустрічається з двома одночасно. Хоча жінки само-
стійно готують зілля, ідея його застосування не щоразу належить їм самим. Однаково часті 
і ситуації, коли жінка не наважується застосувати чари та розгублюється, коли їй це пропо-
нують, і протилежні їм. Саме зрадливий чоловік учить жінку, як збирати й готувати магічне 
зілля. У цій групі українських балад найчастіше діє чужинець – сербин, хоча підбурювачем 
може бути голова родини чи хтось інший з-поза меж соціального оточення жінки. У цих 
текстах жінка переконує сербина свататися до неї. Він говорить, що радо зробив би це, та 
боїться її брата. Якби вона якимось чином усунула зі шляху брата, тоді б він її засватав. Жін-
ка відповідає, що не має й гадки, як це зробити. Підступний сербин детально пояснює їй, як 
знайти змію, а частіше двох, і зібрати їхню отруту, яка на гарячому сонці витікатиме з них.

   Ой у лісі на калині,
   Там висіли дві гадині.
   На калину дощик січе,
   На гадину сонце пече. 
   На гадину сонце пече,
   А гадині з рота тече.
   Клади, дівко, коновочку,
   Під гадючу головочку:
   Потече гадині з рота,
   То зачаруєш свого брата [1, с. 82–83].
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«Дурна дівка», як її названо в баладі, робить так, як їй сказано, і чари перетворюються 
на отруту, а не на магічну дію. Брат гине. А коли дівчина повідомляє про це судженому, він 
відмовляється від неї, говорить, що, коли вона може вбити брата, то так само легко зможе 
вбити і його:

   Ой як тебе та й сватати,
   Коли вмієш чарувати?
   Зчарувала брата свого,
   Зчаруєш мене, молодого [1, с. 79].

Жінку покарано за її вчинок. У цій групі багато балад, а способи покарання різнома-
нітні. Часом «дурну дівку» примушують одружитися з прошаком замість гарного чоловіка, 
якого вона прагнула. Іноді ж її карають як кримінального злочинця:

   Уже брата ховать несуть, 
   А сестрицю в острог ведуть [1, с. 82].

   Часом кара приходить згори:
   По братику сестри плачуть, 
   По сестриці чорти скачуть [1, с. 79].

Попри те, що зазвичай її карають, насправді вона не винна. Її провина в тому, що була 
легкодухою, а не мала наміру вбити.

У значній частині українських текстів жінка зображена зовсім не дурною: вона цілком 
усвідомлює причини й наслідки. Коли її коханий говорить, що більше нею не цікавиться, 
вона знає, що робити:

   Як дівка то вчула,
   До городця скочила,
   Накопала коріння,
   З-під білого каміння,
   Мочила го в молоці,
   Чарувала молодці,
   Стала корінь варити,
   Взявся милий журити.
   Ой ще корінь не вкипів,
   А вже милий прилетів [1, с. 41]. 

Незважаючи на те, що боротьба за любов за допомогою магічних засобів не є ідеаль-
ною, дії жінки можна зрозуміти, а наслідки її вчинків не завжди негативні.

Продовжуючи розглядати тексти, зафіксовані в Україні, ми побачили, що часом жінка 
застосовує чари, щоб отруїти коханого, проте її поведінку можна, якщо не виправдати, то 
принаймні зрозуміти. Цей тип належить до відомого циклу балад «Ой не ходи, Грицю, та й 
на вечорниці». Тут Гриць залицяється і сватається одночасно до двох дівок і ніяк не може 
вибрати, бо «одна мила, а друга люба». Одна з цих дівчат, і незрозуміло, яка, карає Гриця, 
отруюючи. Пісня може закінчуватися застережним зверненням до чоловіків, щоб вони не 
ходили на вечорниці або ж, якщо відвідуватимуть такі заходи, оминали дівчат, які можуть 
бути чарівницями. Балада, що її виконує жіночий хор, також може закінчуватися застере-
женням не сватати одночасно двох дівчат.
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У збірці І. Дея є багато версій балади про Гриця, яким приділено значну увагу [16]. Це 
пояснюється тим, що балада художньо втілює багато проблем, пов’язаних зі сватанням. Не 
засуджується поведінка ні жінки, ні чоловіка, проте нікого і не виправдовують. Чоловік має 
соціальну можливість свататися до кількох осіб, а жінка – ні. Позбавлена такого права жінка 
може звернутися до магії, хоча так чинити не слід. Природа сватання з його надзвичайно 
сильними емоціями така, що викликає екстремальні дії і чоловіка, і жінки.

У зафіксованих в Україні піснях магія отримує багатогранне осмислення. Вона не є доб-
ром чи злом, це просто засіб, до якого закохані вдаються за екстремальних обставин. До  
того ж застосування магії здатне дати позитивні результати, хоча справи можуть піти в зо-
всім неправильному руслі. Фольклорній пісенності притаманний детальний аналіз складних 
ситуацій. Дж. Мак-Довел, який працює з баладами мексиканського узбережжя (Коста-Ріка), 
показав, що навіть таку суперечливу тему, як насильство, можна розглядати, враховуючи чис-
ленні нюанси змісту. Якщо аналізувати поверхово, то «корідос», як називають балади, звели-
чують насильство. Смерть у перестрілці є почесною, коли йдеться про захист власної або честі 
члена родини. Водночас балади засуджують акти насильства та оплакують втрату найкращих 
членів спільноти в позбавлених сенсу конфліктах. Балади, згідно із Дж. Мак-Довелом, також 
шукають шляхи врегулювання конфліктів між ворожими угрупованнями, спосіб обом сторо-
нам зберегти гідність та честь, щоб насильство знову не вибухнуло.

Вивчаючи українські балади, що зображують дошлюбні взаємини, я знайшла дещо по-
дібне. Це не просто застереження молодим жінкам уникати зближення до шлюбу, щоб це не 
завершилося вагітністю покинутої коханки, це представлення складної картини з широким 
розмаїттям спонукань та результатів [10].

Оскільки розгляд ситуації під різними кутами типовий для фольклорної пісенності, вражає, 
що українські усні балади переселенців до Канади подають тільки один погляд щодо застосу-
вання магії. У канадському матеріалі чари засуджуються. Мабуть, найближчою до таких творів 
в українському корпусі є балада, де Іван – людина, яка не належить ні до чужинців, ні до іншого 
соціального стану, – поводиться як сербин чи пан і навчає нерозумну дівчину струїти брата, а 
потім відмовляється від неї через її знання [9, р. 211–214]. Ця пісня не показує чарування в по-
зитивному світлі, і це, можливо, єдина причина, з якої твір продовжує побутувати в Канаді. На 
нашу думку, пісня залишається сповненою смислу також через те, що прослідковує напружен-
ня, яке виникає через прихильність до чоловіка і до рідного брата. Цієї теми ми вже багатора-
зово торкалися раніше, зокрема, ведучи мову про чоловіків, які принижували дружин, та тих, 
що були чужинцями. Звичайно, конфлікт прихильностей мав бути дуже реальним у преріях, 
особливо коли жінка виходила заміж за того, хто не належав до її осередку.

Інші українські пісні Канади, що стосуються магії та чар, різко відмінні від їх україн-
ських аналогів. У канадському варіанті пісні, у якому жінка успішно застосовує магію (ва-
рить корінці) і повертає таким чином коханого, магія не є помічною – і її коханий помирає. 
Чи, може, канадські рослини відрізняються від українських, і тому магія не дає бажаних 
результатів. Є окремі свідчення цього в тому, що я називаю «зойком, скрученим у клубок». 
Коли в пісні отруєний коханець запитує жінку, що вона наробила, вона зізнається, що ре-
зультат був не таким, на який вона сподівалася:

   – Ти, дівчино, скажи щос ми дала, 
   Бо вмераю та й не знає мама!
   – Я ти дала, щоб любив мя щиро,
   Та й не знала, що ти вмреш так живо! [9, р. 189]
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Звичайно, рослини в Канаді відрізняються, та українські переселенці пристосувалися до 
нової флори. Немає нічого поганого, якщо жінка просто знається на корінні. Р.-Б. Климаш у 
своїх коментарях до різних балад, де йдеться про чари, підкреслює, що співаки ставилися до 
цього негативно. Це означає, що в Канаді магія сама по собі оцінювалася негативно, незалежно 
від мети її застосування. На підтвердження погляду Р.-Б. Климаша є багато свідчень. Магія в 
Канаді вважалася брудною справою не через те, що вона мала стосунок до нещасливого ко-
хання та важких родинних взаємин, а тому, що вона переходила на іншу арену, де, на відміну 
від родинного життя, не було ні тверджень, ні суперечок. Магія була типом знання, до того ж 
одним із тих, які були цілком дискредитовані в Новому Світі. Тема знання та навчання знову й 
знову з’являється в дослідженнях досвіду піонерів-переселенців. Вивчаючи життя українських 
жінок Канади, Ф. Свиріпа розглянув різні політичні групи та їхні програми крізь призму жіно-
чого погляду. Незалежно від орієнтації груп, здавалося, що жіноча освіта була їхньою основною 
метою. Магістерський реферат про приказки канадських фермерів засвідчив, що ті з них, у яких 
схвалювалася освіта, друкували знову і знову (Borowetz, 2007). Докторська дисертація, присвя-
чена родинним спогадам про дотримання ритуалів, засвідчила, що численні інформанти най-
вище цінують освіченість, відкидаючи будь-яку поведінку, яку вони розцінювали як марновірну  
[8, 2005]. Магія, однак, не була виявом марновірності, це був інший тип знання, ніж отрима-
ний через освіту, і його було досягнуто зовсім іншим шляхом. Знання про коріння чи спеціальні 
слова, які треба сказати хворій дитині, прийшло не з книжок, а зі звичаїв та практики старших 
членів осередку, які знали що треба робити і говорити. Коли ж акцент перейшов на освіту та 
книжкове вчення, цей тип знання відкинули. Перевага систематичного знання, отриманого з 
книжок, мабуть, типова для свідомості всіх мігрантів. Звичай та практика могли тільки увіч-
нити старі шляхи. Якщо іммігранти хотіли вивчити специфіку побуту нового суспільства, у яке 
вони увійшли, та мати при цьому успішних, вони мали отримати систематичні знання. 

Протиріччя між науковим та магічним знанням найсильніше виявляється в одній з 
балад, записаних Р.-Б. Климашем. Вона дуже відрізняється від балад, зібраних в Україні. 
У цьому тексті [9, р. 95–199] жінка сердиться на чоловіка через те, що він витрачає час на її 
суперницю. Ця ситуація аналогічна до змальованої в баладах про Гриця. Жінка ходить від 
ворожки до ворожки і зрештою знаходить ту, яка дає їй необхідні трави. Вона їх застосовує – 
і невірний коханець помирає. Те, що трапляється, однак, цілком не схоже на те, що бачимо 
в традиційних текстах, записаних в Україні. Прибуває комісія та медичні експерти і роблять 
розтин. Завдяки сучасним медичним процедурам жінку було викрито й ув’язнено:

   З’їхалася комісія,
   Та й ще ї доцендзі,
   Розпороли Василика,
   До самого серця.

   Розпороли, розпороли,
   Та й почертували.
   Йа молоду чарівницю
   В кайдани вкували.

   Та й кувала зозуленька 
   Йа в лісі на прутю,
   Ведуть, ведуть чарівницю
   Йа в залізнім путю [9, р. 197].
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Наратив зіставляє практику ворожки та сучасну медичну процедуру – знання, отримані 
з книжок у школі. У канадському оточенні сучасна процедура отримує перевагу. На новій 
землі ворожки є неприйнятним джерелом вирішення проблем. Більше того, медична про-
цедура зображена як жахлива й екстремальна, ніби для того, щоб налякати будь-кого, хто 
може вдатися до магії. Факт виразного протистояння магії та науки бачимо в єдиному ба-
ладному тексті. У ньому йдеться про «перемикання» від магічного до наукового мислення 
як частину емоційної адаптації канадців українського походження. 

У своєму дослідженні балад, виконаних іммігрантами до Сполучених Штатів Америки, 
В. Грін виявив, що незалежно від того, якою є етнічна група – ірландці чи скандинави, східно-
європейські євреї або поляки, мексиканці чи китайці, – у піснях цих груп звучала амбівалент-
ність. Люди, які іммігрували до США, відмовлялися від своєї батьківщини, проте вони жал-
кували за покинутими родинами і почувалися обтяженими зобов’язаннями щодо тих, хто не 
приїхав з ними. Люди, які прибували до Сполучених Штатів, були націлені на процвітання, 
хоча й відчували дискомфорт через американський матеріалізм. Крім того, вони були шо-
ковані тим, наскільки важкою була робота, яку вони мали виконувати, аби досягти добро-
буту, та дискримінацією, яку вони відчували стосовно себе. Амбівалентність, яку змальовує 
В. Грін, властива ліричним пісням, зафіксованим від українських канадців, проте не баладам. 
У них навіть не йдеться про повернення до України та відмову від Канади. Балади, зафіксова-
ні Р.-Б. Климашем, є радше особистою, важкою, як це й мало бути, хронікою пристосування 
до життя в Канаді. Амбівалентність, звичайно, присутня в баладах українців Канади, та вона 
іншого типу. Взаємини між статями як до, так і після одруження, були важкими і складними в 
новому світі, і саме з того, як це відбито в літературних текстах і у фольклорних баладах, зіб-
раних Р.-Б. Климашем, розпочалося це дослідження. Тут ми бачимо амбівалентність, оскільки 
немає простих відповідей щодо багатьох проблем виживання в ізоляції блокових поселень з 
усією роботою та родинними тягарями, що покладалися і на чоловіка, і на жінку. Та не все 
в баладах розглядається неоднозначно. Не було жодних сумнівів, коли йшлося про магію: 
застосування її з метою відкинення будь-якої непевності у взаєминах чоловіка та жінки не 
було більше питанням вибору. Звичайно, додатковими факторами була зміна ролей та біль-
ша свобода, що її мала жінка в Канаді. Важливішим, на нашу думку, був акцент на освіті та 
привілейованому становищі наукового знання. Частково через те, що старі знання втрачали 
актуальність за нових фізичних обставин з новою флорою та фауною, та, що істотніше, через 
те, що освіченість розглядалася як запорука успіху обох статей, магію було відкинуто. В огляді 
літератури про тривкість магічних вірувань в іммігрантських групах С. Кухаренко констату-
вала, що магічний світогляд швидко нівелювався в новому оточенні. Українські балади Кана-
ди засвідчують перехід від магічної до раціональної орієнтації на рівні «коренів трави», якщо 
говорити словами самих українських піонерів-переселенців. 

Примітки
1 Передрук з видання: Canadian Slavonic Papers. – 2008. – Vol. L. – Nos. 1–2. – Р. 18–36.
2 Український фольклорний архів Богдана Медвідського (англ. BMUFA, тут і далі скорочено 

УФАБМ), спр. № 2004.022. Диск 001–002. Михайло Миколаєнко народився 1912 року в с. Сади на Те-
ребовлянщині і помер 2007 року в Дофіні (Мінесота). Він прибув до Канади 1930 року. Уперше текст 
було зафіксовано від нього 1979 року. 

3 Телефонне інтерв’ю від 3 травня 2007 року. 
4 Висловлюємо за це вдячність Андрієві Нагачевському. 
5 УФАБМ. – 1998.037. Диск 001–020.
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6 Посторінкові покликання на Климаша, якщо не вказано інше, стосуються цієї баладної збірки.
7 Декілька невигаданих описів життя піонерів Фодчука, Зварича та Гуменюка. Див. бібліографію.
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ЖАН-НІКОЛЯ ДЕ СЮРМОН

ВПЛИВ КОМЕРЦІЙНОГО РАДІОМОВЛЕННЯ НА КВЕБЕКСЬКУ 
ПІСЕННУ ПОЕЗІЮ

In this article we juxtapose the development of radio with the original song composition (chanson signée), 
and show correlations between historical conditions and the function of radio. The study focuses mainly on the 
socio-historical dimension of the chanson québécoise (our analyses could not include all artisans in the music 
industry such as tour managers, agents, producers, etc.)

Історія питання
За останні десятиріччя історія квебекської пісні була предметом багатьох досліджень. 

Науковці Жан-Жак Шіра, Робер Тер’єн, Данієла Трамблей вивчали історію квебекської 
грамплатівки. Окрім Роберта Сос’є і Роберта Сент-Амура, у колі зацікавлень яких були му-
зичні комп’ютерні диски, мало хто з авторів аналізував роль засобів масової інформації, 
зокрема радіомовлення, у популяризації квебекської пісні.

Демографічне зростання і радіоіндустрія
Інтенсивність радіомовлення безпосередньо залежить від зростання чисельності жите-

лів великих міст.
Значне демографічне зростання характерне для Квебеку в перші десятиріччя XX ст. 

Кількість міст із 10 тис. та більше мешканців зросла з 5 тис. у 1901 році до 8 тис. у 1911-му 
і до 18 тис. у 1930-му. У Монреалі, де зосереджувалися ведучі індустріальні концерни, що 
сприяли активному розвитку радіомовлення, 1921 року нарахували 618 506 тис. мешкан-
ців [31, p. 18]. Наприкінці 20-х років XX ст. в Канаді діяло 75 англо- і франкомовних радіо-
станцій, сконцентрованих переважно у великих містах, однак їхні передачі приймати на селі 
ще не було можливості. За Іваном Ламондом, «в основі культурних змін, що відбувають-
ся в міському середовищі, лежать засоби комунікації та трансляції (реклама, автомобіль, 
електро мережі, телефон, радіо), недруковані носії (платівки й магнітофонні плівки), по-
силення видовищної сфери (кіно, спорт, бурлеск, водевіль, театр, опера, оперета), про яку 
багато писав (Олівар) Аселен» [31, p. 115].

Цю проблему ускладнює й те, що багато канадських слухачів налаштовували свої радіо-
приймачі на американські, здебільшого розважальні, передачі, на відміну від канадських, 
багато з яких транслювало виховні та культурно-просвітницькі програми.

Роль Марконі
Попри велетенське просвітницьке значення радіомовлення не варто забувати, що перши-

ми слухачами, на яких розраховували Марконі з «Marconi Wireless Company of Canada» («Ка-
надська радіокомпанія Марконі») 1 і CFCF, були представники середніх і вищих класів, що, без 
сумніву, пов’язане з економічним зростанням міст і тим чинником, що на 1915 рік у Квебеку 
переважало міське населення. Від початку роботи канадського радіомовлення постало питання 
фінансування радіопередач, тому Марконі запропонував розмежовувати передачі рекламою 2. 
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Це сприяло поширенню наприкінці 20-х років XX ст. просвітницьких і комерційних радіопере-
дач, демократизації радіомовлення. Адже природно, що в суспільстві, яке визнає право на до-
звілля і скорочення робочого часу, відбувається структурування вільного часу. Відтак радіо стає 
засобом визначення музичних уподобань або принаймні формування репертуару.

Таким чином, упродовж XX ст. композитори поступово відмовлялися від виховного 
впливу симфонічної музики, притаманного XIX ст., на догоду більш легким жанрам, які про-
пагувало радіомовлення. А радіостанції, надаючи перевагу певним музичним жанрам, віді-
грали головну роль у розвитку сучасного мистецтва та у визначенні пріоритетів культурної 
політики, можливо, і загалом політики як такої [36, p. 959].

Радіостанції, ще задовго до створення державного підприємства «Radio-Canada» («Ка-
надське радіо»), стали об’єднавчим чинником громади не лише тому, що по селах слухали 
радіо, але й з огляду на те, що вони були рупором федерального уряду. У 1927 році пряму 
трансляцію з Оттави про святкування ювілейної річниці заснування Конфедерації 1867 року 
слухало близько 5 млн людей по всьому світі [12, p. 112].

Мова йшла про перший захід, яким федеральний уряд скористався, аби проголосити 
цінності демократичної держави і політичної єдності для всієї Канади. Чимало політиків, 
наприклад, Маккензі Кінг, Ломер Гуен, виступили з промовами. Лунали пісні й гімни, а 
саме: «O, Canada» («О, Канада»), «Maple Leaf Forever» («Лист клена назавжди»), «God save 
the King» («Боже, бережи короля»). Пісні виконували французькою і англійською мовами, 
якими володіли не лише населення, але й Палата громад [12, p. 112].

Звукозапис і програмування в радіомовленні
З появою платівок, особливо з відмовою від акустичного звукозапису в 1925 році і 

заміною його електричним, на радіо відбувалася модифікація власне музичного об’єкта. 
По радіо ще транслювали записи на платівках, однак їх якість поліпшували з огляду на 
нові технічні засоби запису. Нові техніки звукозапису покращували звучання на платів-
ках і сприяли якісному запису симфонічних творів. До того ж радіо змінило саму манеру 
виконання пісні. Із цього приводу Люк Белемар зауважив: «У той час, як радіо дає мож-
ливість дістатися до більш віддаленої аудиторії, воно змінює сприйняття культурного 
продукту, сприяючи творенню впливовішого медійного образу. Платівка на 78 обертів 
уже починає впливати на манеру виконання Маршана та й усіх інших виконавців сере-
дини 20-х років XX ст. Менше того, радіо і платівки викликають у слухачів споглядальну 
пасивність, поступово виконавці й самі перестають активно оновлювати пісні з усної 
народної традиції» [5, p. 112].

Окрім своєї об’єднувальної функції, радіо дозволило увіковічити особливості виконання 
народних пісень. З появою радіо стало можливим швидший перехід від усної передачі всьо-
го фольклорного спадку (як домінуючого способу передачі пісенності) до медійної транс-
ляції. Так, живий фольклорний виконавець поступався медійному відтворенню, навіть усе 
частіше письмовому відтворенню і медійній інтерпретації [15]. Тому грань між традиці-
єю живого і навіть часто коментованого виконання, записаного за допомогою технічних 
засобів, дуже тонка. Музика кантрі, на яку неабиякий вплив мали фольклорні пісні, стала 
своєрідним перехідним мистецьким етапом, який сприяв поступовому витісненню усної пі-
сенної традиції з родин і сіл на догоду американським пісням. Так, записи авторських пісень 
і монологів французьких канадців у 20-х роках XX ст. (наприклад, Ж.-Ерве Жермена, пізні-
ше – Мері Треверс, яку ще називали Больдюк) позначені вимовою, властивою тогочасним 
урбанізованим центрам, як Монреаль, і сільській місцевості.
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Процес становлення радіо 3 співпав з рішучим виходом на сцену фольклору поза тради-
ційним для нього середовищем, який популяризували вечорницями в Монреалі 1919 року 
Маріус Барбо й Едуард-Зотік Масікот у бібліотеці Сен-Сюльпіс, по вулиці Сен-Дені. Разом з 
мікрофоном радіо сприяло появі великої кількості виконавців, які оспівували красу квебек-
ського краю. Справді, мистецтво цих співаків, їхні оксамитові тембри голосу безпосередньо 
пов’язані з появою мікрофонів і радіо, хоча особливої популярності вони набули у 40-х ро-
ках XX ст. (оскільки технологія стала складовою звукової текстури або музичного дискурсу). 
Техніку і стиль крунінга, пов’язані з поширенням мікрофонів у 20–30-х роках XX ст., спочат-
ку використовували в радіопередачах, а потім – у концертах. «Ліонель Паран і Жан Лалонд 
(1914–1991) повідомляють про появу квебекських “крунерів”, виконавців, які за допомогою 
мікрофона створюють довірливу атмосферу, що подобається радіолюбителям» [55, р. 165]. 
До цього часу виконавці народних пісень 4, як і оперні співаки, сильно напружували гортань 
для того, щоби розширити звуковий діапазон. Однак усе докорінно змінилося: аби записати 
пісню, уже не надсанджували голосові зв’язки.

У 30-х роках XX ст. радіо все частіше залучало народні пісні до своїх просвітницьких пе-
редач, діючи разом з духівництвом, яке визнавало їх виховне, художнє та релігійне значення.

Отже, радіо, окрім комерційної функції, на широких обширах виконувало ще осві-
тянські й інформаційні функції (релігійне виховання, ознайомлення з історією Канади, 
вивчення народного пісенного спадку тощо). Переведення радіомовлення на комерційну 
основу передбачало створення радіоформату, тобто програм для пересічних слухачів. За 
таку аудиторію боролися і не давали їй нудьгувати, аби вона не шукала іншої радіостан-
ції  [20, p. 684]. З появою радіо з’явилися і так звані зірки, на що звернули увагу Девід 
Баклі й Джон Шеперд: «З поширенням радіомовлення по всій країні зростає кількість слу-
хачів певних виконавців і певних музичних творів. Зрозуміло, що такі “зірки”, як Ол Джол-
сон, без сумніву, існували і до радіо, але звукозапис і фільми віддалили виконавців від 
масового слухача і створили сприятливі умови для створення “зірок”. […] Нові мас-медіа 
(радіо, кіно, телебачення) разом з фонографом, а також зросла і популярність програвача, 
сприяють тому, що групи за інтересами створюються не лише в громадських місцях, але 
й у приватних помешканнях (квартири, робочі приміщення, універмаги) без живої при-
сутності виконавців» [7, р. 160].

Культурноосвітні програми на радіо: приклад СКАС
Якщо звукозапис обмежив час звучання пісень і п’єс, то радіо і кіно сприяли популяри-

зації співаків, тобто стали на шлях створення «зірок». Однак ці приклади повністю не вияв-
ляють того значення, яке почало відігравати радіо в царині культури, науки і політики вже 
з перших своїх кроків, зокрема за допомогою СКАС («Canada Kilocycle America Canada»), під 
керівництвом журналіста Жака-Нарциса Карт’є. Так, у приватного радіоцентру СКАС, який 
належав ліберальній газеті «Presse» («Преса»), упродовж певного періоду був свій оркестр, 
яким диригували такі музиканти, як Анрі Міро, Десел’є і Едмонд Труделі 5 [47, p. 663]. Цю 
першу франкомовну станцію в США відкрив 27 вересня 1922 року 6 піаніст Еміліано Рено, 
який запропонував у 1925 році першу навчальну передачу тридцятитижневого курсу гри на 
піаніно [41, р. 63]. Радіостанція СКАС послуговувалася також досвідом Леонарда Спенсера, 
якого називають «першим техніком канадського радіо» [18, p. 19]. А. Міро, який очолював 
також «La maіsion Berliner» («Дім Берлінера») у 1916–1921 роках, як композитор постійно 
сприяв співакам, котрі прагнули поєднати класичну й народну музику. Серед виконавців 
варто згадати гасперійку М. Треверс, Жака Обера; з 1927 року співав Фернанд Перрон, на 
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прізвисько Червоний Дрізд, зокрема в передачі «Living room furniture» («Окраса салону») 
Гектора Пелерена [6, p. 70]. Однойменна передача скрипаля Ізодора Сусі впродовж чоти-
рьох років, починаючи з 1926 року, також звучала на хвилях СКАС [18, p. 145]. Ф. Перрон, 
записуючи свої перші платівки, використав власний досвід виступів на радіо. Виконавець 
народних пісень Шарль Маршан [15] виступав на СКАС наприкінці 20-х років XX ст. в пере-
дачі «L’Heure Frontenac» («Година Фронтенака»), започаткованій 1928 року [18, p. 145]. На 
початку існування радіо мовлення в передачах звучала як пряма трансляція музичного ви-
конання (здебільшого на СКАС до 1927 року [3]), так і звукозаписи.

Радіостанція СКАС здійснила вагомий внесок у підтримку французької пісні. Ви-
бір репертуару французьких пісень, а також декламація дикторів (згадаймо Роже Болю в 
1940-х роках) призвели до докорінних змін у манері традиційної вимови, властивої біль-
шості мешканців Квебеку ще з XVIII ст. З виникненням радіомовлення вже не лише еліта, 
але й усе населення Квебеку відкрили для себе іншу спосіб вимови. Ось що із цього приводу 
писав Жан-Дені Жандрон: «Новий спосіб вимови франкомовне населення Канади засвоїло 
з появою у 20-х роках XX ст. радіо та його французьких або зі схожим мовленням дикторів, 
а пізніше, у 1930-х роках, – французького кіно, зрештою, телебачення, а з 1950-х років – ту-
ристичних подорожей до Франції. У зв’язку з мирною революцією в 1960-х роках, склалися 
передумови для змін у самій квебекській громаді, поштовх яким дав новий спосіб вимови 
на радіо і телебаченні» [21, p. 185].

Прямі трансляції виконання творів популярними співаками певним чином компенсу-
вали низьку якість звукозаписів і дорожнечу платівок. Е.-Б. Мугк конкуренцію між ними й 
радіо розтлумачив так: «Радіо процвітало. Попри якість, платівки неспроможні були з ним 
конкурувати. У 1904–1925 роках їх виробництво набуло невеликих обертів. При запису на 
платівку неможливо відтворити високі й низькі частоти. Однак, незважаючи на всю недо-
сконалість, радіомовлення пропонувало слухачам більший звуковий діапазон, аніж найкра-
щі платівки. Їх виробництво, що “буксувало”, розчарувало публіку» [43, p. 95]. Р. Сент-Амур 
значення популярних пісень прокоментував таким чином: «Радіо створило своєрідний 
звуковий “лебенсраум”, тобто звуковий життєвий простір, без якого квебекська пісня не 
мала б свого злету. З-поміж інших численних прикладів, згадаймо лишень про роль СКАС, 
яке від самого початку відігравало в кар’єрі Больдюк, про вплив “Radio-Canada” на молодих 
авторів і на конкурси канадської пісні наприкінці 1950-х років. Радіо зберігало традиції і 
об’єднувало людей, сприяючи розквіту й поширенню суто квебекських, і не лише фольклор-
них, пісень – однак я в душі відчував, що воно становить загрозу для самих пісень з огляду на 
нерегулярність і розмаїтість доступних слухачеві передач» [52, p. 87, 88].

Радіомовлення і звукозапис
Радіо стало своєрідним трампліном для багатьох виконавців народної пісні, які в 

1920-х роках записували передачі або виступали наживо, тоді як виробництво платівок по-
ступово згасало. Ще наприкінці 1940-х років народна музика користувалася певною популяр-
ністю, наприклад, на CHRC, яка транслювала передачу «Les Montagnards Laurentiens» («Лав-
рентійські горяни»), де брали участь Жос Бушар і Теодор Дюгей [29, p. 37]. Очевидно, що для 
виступу на радіо не завжди потрібно тривалий час готуватися або вчитися, здебільшого такі 
виступи є імпровізовані, засвідчуючи, що кар’єра на радіо – лише засіб, а не самоціль.

Радіо дозволяло здійснювати пряму трансляцію великих сольних виступів без записів 
у студіях чи концертних залах. І навпаки, часто записували радіопередачі завдяки новіт-
ньому винаходу – грамофону. У 1920 році майже 250 тис. людей користувалися грамофо-
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нами [53, p. 236], однак запис народних пісень лише розпочинався. Першою канадською 
компанією, яка здійснювала запис на грамплатівки за допомогою мікрофона, є «Compo» 
(«Компо») (1925), радіопередачі на платівки вони записували з 1925 року [55, p. 123]. На-
родній пісні доводиться чекати зростання кількості приймачів; зниження вартості платівок, 
а також покращення якості звукозапису, аби стати комерційно вигідним проектом. Іноді в 
радіо вбачають певну перешкоду для виступів артистів на сцені. Проте першим співакам 
країни воно дало можливість доступу до ширшого кола слухачів, аніж звукозапис, орієнто-
ваний на американську і французьку продукцію. «До Другої світової війни майже всі платів-
ки на СКАС надходили з Франції, саме через ці платівки франкомовна Канада дізналася про 
Алібера […], Жана Саблона, Тіно Россі та ін.» [3, p. 61]. 

Радіо і платівка відіграли головну роль у сприйнятті пісні й музики загалом. Вони надали 
можливість почути канадцям, як композитори диригують виконанням власних творів або ж 
почути виконавців, яких підготували самі композитори. За Джузеппе де Люком, «…Коли ми 
можемо почути за допомогою фонографа творця “Фальстафа” або “Отелло”, ми знаємо, що 
це безсмертне виконання, бо достеменно відтворює все те, що прагнув донести автор» [14]. 
Адже мало хто з композиторів на початку XX ст. записував свої твори на платівки на світовому 
рівні. Згадаймо Ріхарда Штрауса, Ігнація Падеревського, Сергія Рахманінова, Артуро Тоскані-
ні (Бауер). Проте європейські виконавці загалом записували музичні твори своїх країн.

Золотий вік радіо (1937–1953)
За словами давно забутого історика Ельзеара Лавуа, довелося чекати 1937 року, аби радіо 

зазнало вершини своєї популярності, хоча показник охоплення населення радіомережею сягав 
уже 57 %. У перші роки радіо-буму виникли такі станції, як CBF (1936) у Монреалі, CBV (1938) 
у Квебеку, CBJ (1928) у Шікутімі, CKCV (1924) і CHRC (1926) у Квебеку, CHMI (1928) у Шікутімі, 
CHLP у Монреалі й CHNC у Нью-Карліслі (обидві – 1932), CHLN у Труа Рів’єр, CHLT у Шербруку 
і CJBR у Рімускі (усі – 1937) (це допомагало людям зі Шарлевуа шукати хвилі «Radio-Canada»). 
Пригадаймо також зростання кількості фантомних станцій CN: CNRM (1925) у Монреалі, CNRQ 
(1928) у Квебеку, а також недовговічних станцій: видання «Le Soleil» («Солей»), CKCI, першого 
франкомовного радіоцентру у Квебеку, відкритого 23 березня 1924 року, і радіоточок CHJC, які 
працювали в 1922–1925 роках, та CHCD – у 1923–1925 роках [18, р. 27–29].

Деякі радіостанції спеціалізувалися на трансляції передач, присвячених місцевим новинам 
і традиційній музиці. CHRC «“ловили” по селах, у Босеві… Ці передачі були спрямовані на побут 
селян: пропонували рецепти, о сьомій годині ранку транслювали молитви, зрештою, це була 
традиційна сімейна радіостанція» [18, p. 37]. CHRC доручила Артюрові Мае, одному зі членів 
«Société du Parler français au Canada» («Товариство французької говірки Канади»), вести що-
тижневу передачу, присвячену культурі мовлення (вона звучала в 1941–1943 рр.). У наступні 
десятиріччя ці передачі майже повністю зникли з програм «Radio-Canada». Хоча Фелікс Леклер 
свої перші кроки на радіо зробив у 1934 році саме на СНRC, надалі ця станція не відігравати-
ме значної ролі, як СKVL у Вердені, у популяризації французьких і канадських пісень. СKVL, за-
снована 1946 року як двомовна, надалі транслювала передачі лише французькою. За словами 
Жака Нормана, завдяки передачі «La parade de la chansonnete française» («Парад французької пі-
сеньки») (створеної Ж. Норманом і Гі Мофетом), вона сприяла «зростанню популярності фран-
цузької народної пісні; відкриттям досі невідомих “зірок”; вибору найпопулярніших пісень […]; 
визнанню французами нового ринку пісень; виходу на міжнародну арену французьких (кве-
бекських) канадців: Ф. Леклера (який співав з 1937 р.), Бланше, Раймона Левеска, Ферланда, 
Гілена Гі […]; новим перспективам, новій політиці щодо радіоточок» [45, p. 57] 7.
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У 1930-х роках, з появою розважальних програм, на радіо дедалі помітніший злет шоу-
бізнесу. Відбулося турне мадам Больдюк і Ш. Маршана, система штампування «зірок» спри-
яла в до- і післявоєнні роки появі місцевих кумирів. Радіомовлення значно розширило об-
сяг передач і пісенних програм. Від початку ХХ ст. на сцені дебютували численні виконавці 
(Анрі Карталь, Дамаз Дюбюїсон, мадам Больдюк, Аліс Робі), однак радіо збільшило аудито-
рію їхніх слухачів і породило явище продукування «зірок». Згодом, з появою телебачення, 
деякі піснярі врізноманітнять свою діяльність. Репертуар радіотрансляції пісень (народних 
або авторських) змінюється залежно від винаходів, пов’язаних з розвитком телекомуніка-
цій, породжених технічним прогресом. Він може змінюватися залежно від періоду або особи 
виконавця. Так, Ф. Леклер дебютував на радіо [18, p. 70], потім виступав на сцені (до речі, 
його помітив пов’язаний з радіо Жак Канетті), перш ніж його пісні записали на платівки.

Розвиток радіомовлення спричинив також зміни в колективних вечірках: «люди, за-
мість того, щоби збиратися колективом, призвичаїлися сидіти вдома, де їм пропонували 
розваги» [46, p. 15]. У період між двома світовими війнами театр замінив радіотеатр, першу 
постановку якого записали 1933 року. Оригінальні твори, написані спеціально для радіо, 
це: радіороман; мелодрама, яку транслювали уривками щотижня; побутові комедії, скетчі 
або гуморески із суспільного життя у формі кабаре, вар’єте чи ревю [44, p. 105]. Навіть 
утративши свою суспільну функцію, фольклорна пісня знову повернула глядачів до залів з 
вар’єте, як і колись, змінивши спосіб трансляції.

У 30–50-х роках ХХ ст. винайшли високоточний звукозапис (1944) і довгограючі пла-
тівки на 33 та 45 обертів, які замінили платівки на 78 обертів початку 1950-х років (довго-
граючі платівки з’явилися 1947 р.), а також стереофонні системи. Усі ці технічні винахо-
ди вдосконалили якість звучання і сприяли розпродажу пісенних платівок. Конкуренція за 
швидкість обертання наголошувала на перевагах платівки на 33 оберти супроти платівок 
на 45 і 78 обертів. На початку 1950-х років на 45-обертових платівках записували пісні, а на 
33-обертових – будь-яку музику.

У цей час, до появи телебачення, радіо переживало свій золотий вік. Програми радіомов-
лення розробляли відповідно до вподобань слухачів (у Канаді ВВМ проводила ретельні опи-
тування) і запитів споживачів. Однак, з появою комерційного радіомовлення, постала залеж-
ність програм радіопередач від реклами, тому деякі станції не витримали конкуренції.

У 1950-х роках, з розвитком приватних радіостанцій, надавали перевагу комерцій-
ним музичним програмам. У Північній Америці існувало близько восьмисот радіомереж  
[44, p. 96]. Радіо, а особливо телебачення, яке з 1953 року почало його витісняти, докорінно 
змінюють пісенну сферу, не лише продукуючи «зірок», але й охоплюючи трансляцією значні 
обшири. Ці нові засоби масової інформації дуже швидко надали перевагу естрадній музиці, 
транслюючи її в сільській місцевості, де вона поступово витісняла народну пісню. Радіо і 
телебачення створювали і розкручували «зірок»: співаки й артисти взаємозмінювали одне 
одного під час виконання творів; організовували відбіркові конкурси артистів (на фран-
цузький зразок, як це робив імпресаріо Ж. Канетті); оперні й естрадні співаки брали участь 
у передачах наприкінці або на початку своєї пісенної кар’єри. Згадаймо кар’єру Г. Пелере-
на, Конрада Гот’є впродовж 1920-х років (останній виступав на монреальській радіостанції 
CHLP), Ф. Леклера 8, Жана-П’єра Ферлана в 1959 році й Ролана Лебрена.

Науково-просвітницькі й релігійні програми
Бебі-бум післявоєнних років привів до зростання кількості школярів, до появи книж-

кових серій для молоді та перевидання історичних романів. Релігійні цінності тепер по-
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ширювали серед молоді через літературу й радіо. Тому не дивно, що радіо до вподоби 
було й історикам, зокрема Ліонелю Грульке, відомому з передачі «L’ Heure provinciale» 
(«Провінційна година») на СКАС у 1929–1930 роках, який на початку 1950-х декламу-
вав на радіо свою «Histoire du Canada français» («Історія французької Канади»), перш 
ніж вона вийшла друком. У той самий період абат Шарль-Еміль Гадбуа, директор видав-
ництва «La Bonne Chanson» («Гарна пісня»), заснував радіостанцію СJMS (1954) (абре-
віатура із фрази «Canada je me souviens» («Я згадую про Канаду»)), перш ніж почати 
транслювати репертуар «La Bonne Chanson», як і Кватуор Алует, який започаткував пе-
редачу «Réveil rural» («Сільський будильник»), за назвою пісні Альфреда Дероше, якою 
розпочинається передача. Згадаймо і діяльність Лео Парізо й Ернеста Жандорона, які «з 
метою сприяння і популяризації науки значну увагу приділяли науково- просвітницькій 
діяльності» [16; 17, p. 15]. Аналогічним шляхом пішов і Фернан Сеген, у передачі якого 
виступав Жіль Віньо. Останній активно також співпрацював у програмі «Carte Blanche» 
(«Карт-бланш»), де вів «La science en pantoufles» («Наука по-домашньому»). Науково- 
популярні передачі – один з рекламних прийомів просвітницького радіо, того, що Ламізе 
і Сілем уважали «активним спілкуванням», яке зміцнює суспільні зв’язки, демонструючи 
їх [30, p. 245]. Різні відгуки про передачі, наприклад, позитивні на телесеріал «La famille 
Plouffe» («Сімейка Плуфів») 9, який транслювали на «Radio-Canada» в 1953–1957 роках, 
свідчать про зміни у сприйнятті й свідомості людей [37, p. 72].

У 1940-х роках на радіо виступали здебільшого американські крунери (перші жертви 
еротоманії, як це було з Френком Сінатрою), але також і автори-композитори-виконавці 
або французькі співаки, як Шарль Трене, Жорж Гетарі, Едіт Піаф 10. Ці співаки не лише ви-
конували свої твори, як у 1920-х роках, але й вели власні програми. Так, Поль Брюнель вів 
предачу на CКАC, а Марсель Мартель у 1945–1955 роках на CKVL.

Виконавець фольклорних пісень Рауль Руа співав пісні з «Archives de folklore» («Фольк-
лорні архіви») на хвилях «Radio-Canada International» («Міжнародне радіо Канади»). Свої 
п’ятнадцятихвилинні передачі на цьому радіо мали й численні співаки, з-поміж них – 
Ж. Обер і Л. Паран. У 1956 році розпочала свою роботу CHLT. Рене Шаре стверджує, що 
передача Ті-Блана Рішара була ніби стартовим майданчиком для молодих талантів: «Його 
передача була дуже популярною і допомагала “відкрити” багато молодих місцевих “зірок”: 
найвідоміші – Мішель Рішар (дочка Ті-Блана), Жак Мішель та його гурт «Les colibris» (“Коліб-
рі”), Дональд Лотрек і Дженні Рок» [10, p. 180]. Спочатку Т.-Б. Рішар, а потім і М. Мартель 
з 1959 року брали участь у підготовці програм. Співаки рідного краю – Ж. Лалонд і Фернан 
Робіду – стали відомими також через радіо. Джемма Барра, з 1956 року, – одна з перших спі-
вачок, які постійно виходили в радіоефір з виконанням власних творів.

Саме в 1950-х роках радіо стало стартовим майданчиком для канадської пісні, певним 
чином відтісняючи американську пісню. Так, Шанталь Ебер зауважив, що творчість Ж. Нор-
мана, спрямована переважно на популяризацію французької пісні, «засвідчує, що в той час 
деякі артисти робили подвійну кар’єру, натхненні виступали на радіо, які приносили певне 
визнання, аби підготувати ревю чи естрадний номер. Наприклад, успіх кабаре “Faisan Doré” 
(“Золотий фазан”) значною мірою залежав від виконання народних пісень “Chansonniers de 
Montmartre” (“Монмартські піснярі”) та реакції публіки, яка піднімала рейтинг передач на 
кшталт “Fantôm au clavier” (“Привид за клавішами”) і “La Parade de la chansonnette française” 
(“Парад французької пісеньки”), які звучали на хвилях CKVL» [23, p. 603].

Чудовою нагодою прославитися для співаків і піснярів стала передача Г. Мофета 
«Baptiste et Marianne» («Батіст і Маріанна»). Публіка її схвально сприйняла, що і дозво-
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лило «відкрити» таких співаків, як Ф. Леклер 11, Г. Беланже, Ф. Робіду. Останній почав 
виступати ще з 1938 року на CHLC як співак, працював ведучим і техніком звукозапи-
су. Вів передачі на СHLN і CHLP, а також славнозвісну передачу «Ici Fernand Robidoux» 
(«Слухає Фернан Робіду») на СKАС, що відкривала нових виконавців франко-канадської 
пісні, таких, як Р. Левеск [39, p. 63], який перший почав виконувати пісні Ф. Робіду. 
Ф. Робіду разом з ведучим і виконавцем Робером Лерб’є боровся проти засилля амери-
канськими піснями хвиль CHLC (Шербрук), СHLN (Труа Рів’єр), CKVL (Верден), СKАС 
(Монреаль) [9, p. 24]. У 1950-х роках навколо нього гуртувалися піснярі Р. Левеск і Жак 
Бланше. Р. Левеск дебютував у серіалі Анрі Дейглена «Grand-Maman Marie» («Бабця Ма-
рія») на CBF [39, p. 91; 51, p. 23], для якого А. Дейглен писав тексти. Р. Левеск разом зі 
Сержем Дейгленом і Жанною Мобур читали тексти, інші співали їхні пісні. Ця передача, 
за словами Робера Жіру [22, p. 31], була справжнім горнилом для багатьох компози-
торів-виконавців. Разом з літераторами піснярі працювали на нові засоби комунікації 
(радіо, телебачення тощо) і часто, як Ф. Робіду, перебували на передовій боротьби за 
франкомовну пісню. У 1970-х роках на «Radio-Canada» ведучим працював Текс Лекор 
(«Mon pays» («Моя країна»), «Mes chanson» («Мої пісні») тощо), а в 1964 році – П’єр Ле-
турно («La boîte à chansons» («Пісенна скринька»)).

З появою телебачення (1952), як зауважив Р. Жіру, з’явилися «нові можливості для 
квебекської пісні. Ведучими програм, де тривали пошуки нових авторів-виконавців, стали 
Р. Лерб’є і Роланд Дезормо, Раймон Левеск і Полет де Курваль (передача “Paulette et Ray-
mond” (“Полет і Раймон”)) і Колета Бонер» [22, p. 28]. Передача «Rollande et Robert» («Роланд 
і Робер») відкрила дорогу конкурсу канадської пісні, на якому відзначили, зокрема, Марка 
Желіна. У 1956 році цей конкурс започаткувало «Radio-Canada», поновивши 1961 року під 
назвою «Chansons sur mesure» («У ритмі пісні»). 22 лютого 1957 року на конкурсі канадської 
пісні дістали відзнаку дванадцять пісень. У 1980-х роках пісенні конкурси оголошували 
численні радіостанції, серед яких – СКОІ, яка патронує «Empire des futures stars» («Імперія 
майбутніх зірок»), «Radio-Canada» – «Rock cnvol» («Запальний рок»), а також радіостанція 
FM 93, яка, завдяки Жаку Рої, стала трампліном для молодих квебекських музичних гуртів, 
хоча CRTC («Canadian Radio-television and Telecommunications Comission» (Комісія з питань 
радіо, телебачення і телекомунікацій Канади) суворо покарала цю станцію після прослухо-
вувань 1983 року 12.

Паралель, проведена нами між радіопередачами, які ведуть співаки, і конкурсами пісні, 
що слугують відправною точкою для популяризації співаків, цікава тим, що демонструє «ва-
желі» радіоіндустрії. Остання не лише пропагувала платівки, але й сприяла кар’єрі завдяки 
запису дисків. Це, либонь, більше комерційний, аніж високомистецький напрямок. Репер-
туар передач, як і записування платівок, завжди балансував між елітарною традицією «спо-
живання» так званої серйозної музики і масової – народної, або комерційної. Дорожнеча 
платівок сприяла запису класичного репертуару. Паралель між радіо і платівками просте-
жується виразно, бо саме обмежена можливість записати свої пісні на платівках спонукає 
співаків виступати на радіо безпосередньо перед мікрофоном [18, p. 82]. Іноді радіопереда-
чі записували на державних радіостанціях. Наприклад, передачу «Quart d’heure de la Bonne 
Chanson» («Чверть години з гарною піснею»), яку спочатку транслювала CBF, а потім СKAС 
до 1935 року, записували спочатку в прямому ефірі для таких артистів, як Альбер Віо і Фран-
суа Брюне, а потім ретранслювали по державній радіомережі. Державні радіомережі відо-
бражали запити споживачів, тож подібні до «La Bonne Chanson» передачі під патронатом 
абата Ш.-Е. Гадбуа були адаптовані спеціально для дітей і дорослих. З упевненістю ствер-
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джуємо, що споживацькі вподобання, які відобразилися на випуску платівок, позначилися 
також і на програмах радіомовлення. Так, CHRC і CKCV були протилежними за репертуаром 
радіостанціями. CHRC репрезентувала себе як «сімейна й інформативна» станція. В її ефірі, 
як і в ефірі СKAС, звучала передача «Chantons en coеur avec Woodhouse et soyons heureux» 
(«Співаймо хором разом з Вудхаузом і будьмо щасливими»), а у виданні «Le Soleil» Вудхауз 
публікував брошури з текстами пісень, які звучали в передачі. Радіостанцію CKCV можна 
охарактеризувати як «легковажнішу, молодіжну, більш місцеву» [18, p. 37], відому, окрім 
іншого, своїми конкурсами [18, p. 112]. На радіо знайшлося місце і для релігійних передач 
(згадаємо про CYMS, засновану Раулем Гадбуа, братом Ш.-Е. Гадбуа), у яких радіо, до речі, 
було вельми зацікавлене, бо розглядало їх як один зі способів культурного «споживання», 
який «погано уживався з традиційними проповідями» [18, p. 276].

Висновки
Цим коротким оглядом історії появи бездротового зв’язку, просвітницького радіо та па-

ралелей між індустрією платівок, піснею і радіо ми намагалися пояснити складну еволюцію 
кар’єри співака, який упродовж десятиріч відігравав роль посередника в пісенній культурі 
в період значних технічних й економічних змін. Для багатьох радіо було стартовим май-
данчиком у пісенній кар’єрі. Завдяки йому ставали відомими, воно не лише допомагало 
популяризації репертуару, але й давало можливість проявити себе в ролі ведучого. Показо-
вою із цього погляду є кар’єра артиста кабаре і співака Ж. Нормана. Власник «Faisan Doré», 
він часто запрошував на дружні вечірки відомих артистів 1940-х років. «Faisan Doré» став 
не лише тимчасовою сценою для багатьох французьких і квебекських артистів, але й ко-
ном для виступів самого Ж. Нормана. Сцена «Faisan Doré» та інші нічні заклади Монреаля 
і Квебеку створили паралельну мережу, яку державне радіо живило своїми програмами. 
Радіо було трибуною для зовсім «зелених» артистів, таких, як Ф. Леклер, і для маститих, як 
Ж. Лалонд, а також для артистів, які частково зійшли зі сцени, принаймні, пісенної, як Рауль 
Дюге, окрім того, і для літераторів, як Жан Нараш (псевдонім Еміля Кодера). Ми вже згаду-
вали про передачу «Quart d’heure de la Bonne Chanson», яка ставила за мету пропагування 
традиційних цінностей, а також про Ф. Робіду, який став відомим завдяки радіо тощо. Радіо 
також було місцем репетицій Шарля Азнавура і П’єра Роша в 1948 році, які брали участь у 
молодіжній програмі на хвилях CHRC [18, p. 84]. Радіо сприяло підвищенню професійного 
рівня виконавської діяльності, адже, як зауважив Дю Берже [18, p. 60], артистів, співаків, 
музикантів або гумористів брали на роботу лише після прослуховувань.

Взаємозв’язки між піснею і радіомовленням – один з важливих аспектів дослідження 
популярної музики, якщо враховувати, наприклад, аналіз досягнень лауреатів конкурсів, 
поширення радіостанції, рейтингів та необхідних квот [див.: 9; 53]. Вищевисловлене за-
свідчує, наскільки серйозно індустрія радіомовлення (зокрема СНКС і СKAС) підходила до 
пропаганди місцевих піснярів (таких, як Маріус Делісль), принаймні франкомовних. Супер-
ництво між Квебеком і Монреалем у літературних колах, зокрема між Монреальською лі-
тературною школою Октава Кремазі й Квебекською патріотичною школою Анрі-Раймона 
Касгрена, певною мірою позначилося і на радіомовленні. Так, Д. Берже та інші стверджува-
ли: «Коли вони набували досвіду, то переходили до Монреаля. Так було з П’єром Маркотом, 
Мівіль Кутюр, Феліксом Леклером» [18, p. 108]. 

Отже, географічна і суспільна мобільність артистів-співаків заслуговує на більшу увагу, 
хоча б тому, щоб зрозуміти взаємозв’язок радіоакторів і співаків. На сьогодні, як наголосив 
Роже Шамберлан [9, р. 110], з усіх великих північноамериканських міст лише в Монреа-
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лі немає станції, яка б передавала кантрі-вестерн, тоді як 1996 року на весь Квебек вида-
ли дозвіл на такі передачі лише двом станціям. На завершення зауважимо, що взаємодія 
традиційної місцевої музики й американської музики кантрі дозволяє публіці, пересиченій 
традиційною музикою, перейти від приватного простору традиційної музики до громад-
ського простору музики кантрі. Починаючи з 1940-х років, пісні кантрі займають вагоме 
місце в радіо передачах і сценічних виступах, сприяючи переходу від культури, ґрунтованої 
на усних народних традиціях, до комерційної авторської пісні.

Примітки
1 «Marconi Wireless Company of Canada» була лише однією з-поміж багатьох дочірніх компаній 

«Marconi Wireless Company» («Радіокомпанія Марконі»), яка була заснована в Лондоні і не здійснювала 
керівництво міжнародними філіалами.

2 Рекламну справу почали викладати в НЕС (Ecole des hautes études commerciales) (Вища комерцій-
на школа) з 1910 року.

3 На думку Р. Тер’єна, Ліонель Паран, ще навчаючись у м. Ніколе, був, либонь, першим канадським 
співаком, який виступив на радіо [55, p. 106].

4 Хоча у Квебеку збереглася традиція виконання пісень чоловіками, пам’ятаймо, що її запровадили 
саме жінки, і що дехто, серед них і Руді Валлі, використовували мегафон з тією ж метою, з якою згодом 
і мікрофон [див. також: 26].

5 У такий спосіб діяли численні радіостанції світу, серед яких – «Vlaams Radio Orkest» («Фламанд-
ське радіо оркестру»), створене 1935 року в Брюселі.

6 Менш як за рік у Канаді видали тридцять дев’ять дозволів на радіомовлення, а 1924 року в само-
му Квебеку містилося шість таких радіостанцій.

7 Згадаймо передачу «Chansonniers canadiens» («Канадські піснярі»), яку випускав в ефір Гі Белан-
же у 1950–1956 роках.

8 Голен зауважив, що Ф. Леклер як пісняр дебютував 1946 року в передачі «Théâtre dans ma guitare» 
(«Театр в моїй гітарі») на «Radio-Canada». З 1934 року він працював ведучим на CHRC, а з 1938 року – 
на CHLN. Ведучий – це той, хто представляє артистів або особисто веде програму чи показує якийсь 
номер. Серед ведучих було кілька співаків, зокрема Ж. Норман. У 30–40-х роках ХХ ст. ведучим про-
грами «Quart d’heure de la Bonne Chanson» («Чверть години з гарною піснею») на хвилях освітянської 
радіостанції СКАС працював Ж. Лалонд.

9 Серіал за романом Роже Лемлена «Les Plouffe» («Сімейка Плуфів») (1948) є одним з небагатьох, 
присвячених подіям війни.

10 Хочемо, докладно не заглиблюючись, нагадати про реакцію духовенства на проникнення амери-
канського радіо в життя католицької громади. Принагідно згадаймо виступи Канадської ліги в 1930-х 
роках на захист радіо. Цікаво почитати про дослідження Марка Рабуа і Жана-Гі Лакруа у виданні під 
редакцією Флоріана Соважо [див.: 56].

15 Відзначимо також його передачу «Le Cabaret du soir qui penche» («Кабаре вечірніх сутінок»), 
присвячену авторським пісням і поетам-піснярам, яка звучала по неділях з дев’ятої до дванадцятої 
години вечора.

12 Зауважимо, що лише ретельне розслідування встановить, чи скористалися із цієї ситуації 
з’ясування стосунків між співробітниками радіостанції, а також зі суперництва з радіостанцією CFLS 
Левіса і незаконним підслуховуванням телефонних розмов службовців деякі члени уряду або адміні-
страції Квебеку. Преса, під час нашого перебування на радіостанції в 1982, 1983 і 1984 роках, вище-
зазначені події докладно не висвітлювала.
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Турецька етнологія

ОДЖАЛ ОГУЗ

ФОЛЬКЛОР: ЗАГАЛЬНОСУСПІЛЬНЕ НАДБАННЯ ТА 
ОБМІН ДОСВІДОМ

Folklor günümüzde artık 19. yüzyıldaki kuramlarla çalışılamaz. Kültür çalışmaları 1970’lerden sonra yeni 
kuramlara göre yapılmaktadır. Folklor günümüzde, ortak bellek ve paylaşılan deneyim olarak tanımlanmalıdır. Bu 
elemanların da çoğunu kültürel imgeler oluşturmaktadır. Türkiye üniversiteleri bu tartışmaların içinde yer 
almalıdır. Kültür endüstrisi yaklaşımlarının oluşturulmasına ve geliştirilmesinde rol almalıdır.

Now it is impossible to research folk art, basing on traditions of the 19th century. The new cultural researches 
are made, which based on new theories that appeared after the 1970s. Folk art and traditions are defined as 
«collective memory» and «common experience». Most of these elements are cultural images. Turkish universities 
should participate in this discussion and should play their own role and then Turkey will form and develop 
perspectives of cultural industry.

Сучасні форми використання культурного продукту та методи його створення суттєво від-
різняються від тих, які існували в ХІХ–ХХ ст. до початку Другої світової війни. На жаль, ці значні 
та фундаментальні зміни не привернули увагу науковців, на відміну від власників масмедіа, які 
розвивають культурну індустрію. Важко навіть говорити про такі пріоритети «іншого світу» Ту-
реччини. Сучасні світові університети, враховуючи попит та пропозицію, відкривають нові на-
прями, відкидаючи школи, які існували в довоєнні роки і проводили дослідження в галузі куль-
тури з погляду таких понять, як «еволюційний», «національний», «класовий», достосовуючи їх 
до потреб сучасності. Де зараз та популярність інститутів «археології», «історії», «антропології», 
«етнології», «етнографії», «фольклору», яку вони мали в ХІХ ст. та напередодні Другої світової вій- 
ни? Чому такі популярні свого часу школи стали нецікаві сучасним приватним університетам? 
Чи до багатьох думок науковців, які працюють у цій сфері, прислухалися при вирішенні соціаль-
них та культурних проблем? До того ж, згідно з сучасною ідеологією «іншого світу», людину як 
соціальне явище не може розглядати жодний напрям науки, окрім соціології. Таким чином, ті, 
що займаються «серйозними» справами, звертаються до соціологів, а романтики – до науковців. 
Газети, телебачення, політичні партії, щоб вирішити нагальні соціальні та культурні проблеми, 
звертаються до соціологів, але в жодному разі не до дослідників культури. Тобто соціологи, про 
яких ідеться, беруть на себе дослідження тенденцій сучасної епохи. Дисципліни ХІХ ст., здобув-
ши собі місце в університетах, працюючи за старими схемами, зупинилися в своєму розвитку. 
Приватні університети, спостерігаючи за попитом та пропозиціями, згідно з потребами епохи 
відкривають нові кафедри соціології, і в жодному з них навіть не йшлося про можливість від-
криття кафедр етнології, антропології або фольклористики.

Невже це означає, що ці науки відмирають? За таких умов відповідь на це питання є 
ствердною. «Фундаментальні ідеї» ХІХ ст. у сфері антропології, етнології та фольклору в 
сучасних умовах значних змін та соціальних процесів, що відбуваються, не можуть бути 
життєздатними і потребують змін. Поза сумнівом, культурні дослідження у цій сфері за-
лишаються актуальними. 
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Фольклорний вимір культури

У декларації 1989 року, прийнятою ЮНЕСКО, було визначено термін «фольклор», а вже 
в резолюції 2003 року з’явилося нове поняття «нематеріальна культурна спадщина». Незва-
жаючи на те що ця резолюція стосується досліджень у сферах фольклору, етнології та антро-
пології, ці науки залишилися поза увагою. Усе це свідчить про те, що ці науки та їх методи 
досліджень не викликають зацікавленості в сучасному суспільстві. 

Сьогодні у постановах ЮНЕСКО з’явилися твердження, що фольклор слід розуміти як «колек-
тивну пам’ять», «загальний досвід», «соціальну ідентичність», «безперервність історичного про-
цесу». Другим важливим терміном, який уже вважають застарілим та не розглядають у фольклор-
них працях, є «традиція». Хоча, пройшовши через століття, через терни історії, термін «традиція» 
не втратив свого первісного значення. Термін «міжособистісний код», який увів А. Дандес, разом 
із терміном «перехід», пов’язав деякі теми культури з поняттями, поширеними в ХІХ ст.

У своїй статті «Поезія та будівництво» Зія Паша піддав сумніву належність творчості 
Бакі, Недіма та Шейха Галіба до нашої культури. Чи знайдемо ми місце для «Загального 
плачу», «Пісень Недіма» чи «Кохання Хюсню» у сучасній міській культурній спадщині, яка 
відома як «колективна пам’ять» у «безперервності історичного процесу». Якщо схожі асо-
ціації та поняття, такі, як: Фузулі – Караджаоглан, пам’ять – збірник поетичних народних 
творів, Лейла та Меджнун – Керем та Асли, тамбур – приспів, ней – сопілка, ревані – бахлава, 
Херекський палац – туркменські килими, аванська кераміка – плитка Ізніка, новий рік – 
невруз, Темел – Насреддин Ходжа стануть самобутніми та зможуть бути охарактеризовані 
поняттями «чужий» або «свій» у світі, який об’єднується та стає однотипним, займуть місце 
між «кодами», які необхідні у визначенні основи сучасного фольклору, тоді вони збагатять 
«суспільне надбання» та зумовлять «обмін досвідом». 

Продукт «суспільного надбання», який сформувався від тих понять, які було передано 
завдяки «кодам, відомим як обопільні», лежить в основі фольклору, того культурного спад-
ку, який передається від покоління до покоління, посівши в процесі споживання культурно-
го продукту відповідне місце в соціальній індустрії та збагативши сучасний світогляд. 

Хибною є думка про те, що культурний продукт створюється лише в культурній галузі 
сучасного міста, що фольклор не може існувати в сучасному місті. Проте неважливо, де ви-
никло «суспільне надбання», у місті чи в селі. Воно може виконувати не тільки розважальну 
функцію, а бути цікавим для науки і має бути повернено в культурну індустрію, попри свій 
занепад у другій половині ХХ ст.

Завдяки засобам масової інформації символи та образи, які притаманні певній місце-
вості, можуть передаватися по всьому світові та з легкістю ставати частиною інших культур. 
Вони поширюють культурний продукт, притаманний певній культурі, наприклад: Бременські 
музиканти та Жанна д’Арк, вина Бордо та італійські спагеті, іспанська корида та китайська 
панда, Дракула та Червона Шапочка, Санта-Клаус та великодні крашанки, Ейфелева вежа та 
міст у м. Мостар, Сервантес та Віктор Гюго – усіх їх об’єднує поняття «колективна пам’ять». 

Сьогодні авіарейси здійснюються майже по всьому світу. Приблизно два мільярди лю-
дей їздять у віддалені його куточки. Завдяки Інтернету та супутникам стало можливим 
ознайомлення з будь-якою інформацією, яку публікують у світі. Проте неможливо вивчати 
фольк лор без поєднання з цінним та рідкісним мовним досвідом, який залишився нам у спа-
док. Фольклор, археологія мають вивчатися разом з іншими науками як зв’язок поколінь, як 
суспільне надбання, у містах чи в селах, в усній чи письмовій формі.

Селянин Юнус Емре та мешканець Мевляни, Хаджі Бекташ та провінційна жінка, яка роз-
повідає казки про смарагди, «Лейла і Меджнун» Фузулі, пісні Стамбула та тюркю м. Егін – усе 
це колективна па’ять, яку треба вивчати, як «кодову передачу інформації». Ми маємо цінувати 
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«історичну плинність», «обмін досвідом», «колективну пам’ять» тому, що вони виокремлюють 
нас у світі. Насамперед ми маємо підтримати «нематеріальні цінності» і  забезпечити переда-
чу їх від покоління до покоління, відродити «культурну індустрію», основою якої вони є. 

Наприклад, виробничий центр «Панда» в китайському місті Ченгду складається з дуже 
великих відділів, які неможливо оглянути за один раз навіть їдучи на автомобілі, і схожий 
він на промислову корпорацію «Коал» в Австралії. У цих відділах розташовані кіноте атри, 
у яких показують фільми про життя панд, буфети, речі та подарунки, елементом яких 
обов’язково є образ панди. Панда в Китаї, як і коала в Австралії, сприймається не лише як 
рід тварин, що вимирають, але і як символ суспільства. У нас не спромоглися як символ 
країни винести на світовий рівень подібний зв’язок Туреччини з особливими породами кі-
шок Ван або собак Кангал тощо. Якщо б такого роду зв’язок був утворений, то він би зайняв 
місце поряд з лукумом, ракú [анісова горілка. – Прим. перекладача] та кебабом.

А на внутрішніх рейсах авіаліній Китаю безкоштовно роздають журнал, на двох сторін-
ках якого розміщено статтю під назвою «Грецька кухня». Грецькі страви, які відомі 1,5 млн 
китайців, називаються долма, мусака, кадаїф. Важливою є порада автора статті: «Якщо ви 
будете у Греції, не скуштувавши цих страв, не повертайтесь».

У Туреччині навіть не постає питання про створення нових символів чи про ви-
користання вже існуючих. Безперечно, що страву мусака готують і греки, є і поцінову-
вачі страви кадаїф [кондитерський виріб. – Прим. перекладача]. Хтось із розумників 
може сказати, що через їжу неможливо досягнути національної ідентичності, що це 
є застарілий аргумент та показник відсталості, який поєднує вивчення фольклору на 
тих самих засадах, які були прийняті в ХІХ ст. Було створено такі потужні культурні 
символи, як «французька кухня», «китайська кухня», «індійська кухня», «грецька кух-
ня», які переносять такі поняття, як спільне надбання та обмін досвідом. Ці символи 
стали відомими в усіх куточках світу як кулінарна індустрія. Народи, які дали життя 
цим символам, створюючи важливі сфери діяльності та споживання, продають їх як 
культурний продукт по всьому світу.

Ті, що рекламують Туреччину як туристичну країну, кожного року витрачають міль-
йони доларів на медіа потенційних країн-клієнтів. У цих рекламах з гордістю пропону-
ють: «Ось наша родзинка! Ми покажемо вам таке наше багатство, якого немає у вас»! 
Але деякі люди, які у своїх поглядах зупинилися в ХІХ ст., сприймають такі заклики як 
«шовінізм». Чи можемо ми вважати шовінізмом такий вислів: «келайнак [вид лелеки. – 
Прим. перекладача] є лише у нас, а у вас його немає»?

Китайський театр тіней, схожий на турецький фольк лорний театр з головним персона-
жем Карагьоз, представлений у музеї «Нематеріальної культурної спадщини» просто неба в 
м. Ченгду та в музеї «Нематеріальної культурної спадщини» університету Газі. У цих місцях 
одні роблять афіші, інші беруть участь у спектаклях, а хтось демонструє старі спектак лі на 
великому екрані. Натомість у Туреччині така важлива родзинка культури, як Карагьоз, ігно-
рується суспільством та засобами масової інформації, тобто залишена напризволяще.

Представники технічних та природничих наук порівнюють нас із бідними вартовими, 
які мають великий спадок, але не знають, що з ним робити. Невже ми, дослідники культури, 
не говоримо те саме?

Суть у тому, що сучасні науковці не можуть підтримувати теорії ХІХ ст. в галузі куль-
тури, а вуличні реклами на зразок: «віддалення від нас» та «зустріч у космічному просто-
рі», які були поширеними до 1970-х років, не можуть бути витворами мистецтва. Світ за 
останні п’ятдесят років неймовірно швидко змінився, і ці зміни слід вивчати. А якщо хо-
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чете по-справжньому відчути традицію народу, то приїздіть у Стамбул, щоб скуштувати 
кадаїф, у Газіантеп – щоб скуштувати пахлаву, у Шанлиурфу – щоб побачити келайнак.

Традиційна культура вступає в конфлікт з сучасною культурою. Саме з цього погляду 
необхідно розглядати значення Конвенції ЮНЕСКО «Про охорону нематеріальної культур-
ної спадщини», а також протистояти намаганням окремих країн контролювати світовий 
розвиток та нівелювати народні традиції.

САІМ САКАОГЛУ

НЕПОВАГА ДО АШИКСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Âşık edebiyatı, edebiyatımızın önemli dallarından biridir. Ancak bu edebiyatın değeri yeterince bilinememiştir. 
Âşık şiirleri kolaylıkla değiştirilmiştir. Hatta bir şiir başka bir âşığın adına bağlanmıştır. Bunda bilgisizliğin ve 
kasıtlı olmanın rolü vardır. Araştırıcılar bu alanı çok iyi öğrenmek zorundadır.

Ashik literature is one of the important branches of Turkish literature. Its true worth however cannot be seen 
by many people. Ashik poems have been easily changed. Moreover, a poem of an ashik, for example, has been 
attributed to another ashik. This is resulted from ignorance or some deliberate attempts. Thus, researchers have 
to be well-informed about the field of ashik literature.

Раніше, ще в давнину, казали так: «Це ж арабська, вигадуй, вигадуй та кажи». Я, якщо 
чесно, не знаю, чому й до чого це казали, я не досліджував… Але я пригадав декілька анек-
дотів, які приписують Насреддину Ходжі. Якщо ви помітили, то я вживаю слово «припису-
ють». Тому що люди, які пишуть цілі талмуди про Насреддина Ходжу, навіть не замис-
люються над тим, чи дійсно ті чи інші анекдоти належать саме йому. Ці горе-дослідники 
аналізують анекдоти, у яких Ходжа спілкується з людьми, які жили декілька сотень років до 
того, як народився сам Ходжа, і кажуть: «Ці анекдоти належать саме Ходжі». 

Оскільки ми пообіцяли, що розкажемо анекдот, пов’язаний із Ходжею, то послухайте й 
згадайте, що ми хотіли сказати. Я виберу один з найдавніших анекдотів. У мене був товариш 
з Угорщини на ім’я Ігнас Кунош (1862–1945). Він був дуже успішним учнем і тому взяв на себе 
обов’язок підготувати восьмий том серії «Пробен» (Зразки народної літератури тюркських 
племен, що живуть у Південному Сибіру й у Джунгарському степу) свого вчителя В. Радлова. 
Цей том вийшов у світ у 1899 році. У ньому подано 136 анекдотів Насреддина Ходжі. Але при 
перекладі їх на турецьку мову ми замінили приблизно двадцять анекдотів, які були досить не-
пристойними, на інші, які заслуговували на увагу читачів. Ось один з них:

Одного разу до Ходжі прийшла жінка й дала йому аркуш паперу з проханням прочитати, що в 
ньому написано. Ходжа на той час ще не вмів читати. Йому було ніяково зізнатися в цьому, і тому 
він зробив вигляд, що читає, розпочавши такими словами: «Шановний, поважний друже…». На 
що жінка сказала: «Ходжа, це не лист другові, це офіційний документ, пов’язаний із нашим май-
ном». Тоді Ходжа відповів: «Ось так би одразу і сказала, я б його почав читати як офіційний лист».

Добре, що наш Ходжа, незважаючи ні на що, вийшов із цієї складної ситуації. Варто за-
уважити, що лист написано старою арабською абеткою, і Ходжа вигадав написане. 
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Зупинимося на рядках «Аталар Сьозю Дестани», який написав Левні. Справжнє ім’я Лев-
ні – Абдюльджеліль Челебі. Народився він в Едірне, згодом переїхав до Стамбула, де й помер 
у 1733 році. Він був не лише поетом, але й художником-мініатюристом. 

Дастан Левні складається з 29-ти чотиривіршів, у кожному з яких трапляються прислів’я 
чи приказки. Уперше цей дастан було надруковано Фуатом Кьопрюлю в антології поетів саза. 
Ми, готуючи свою книжку, також скористалися його публікаціями. Але, на жаль, деякі до-
слідники, публікуючи дастан, забули про наукову точність і припустилися багатьох помилок. 
Зупинимося на першому чотиривірші. Насправді він виглядає так:

    Tut atalar sözün kalbi selim ol
    Gönülden gönüle yol var demişler
    Gider yavuzluğun tab’ı halim ol
    Sarp sirke kabına zarar demişler [2, s. 4].

У настінному календарі за 2007 рік (Юлькю Дувар Таквімі) бачимо той самий чотири-
вірш, але вже з іншими словами, закінченнями:

    Tut atalar sözünü iyi huylu ol
    Gönülden gönüle yol var demişler
    Gider yavuzluğun iyi kalpli ol
    Keskin sirke kaba zarar demişler.

У першому варіанті всі рядки одинадцятискладові, а в другому варіанті перший рядок 
дванадцятискладовий. Окрім цього одні турецькі слова замінено на інші:

Sarp – keskin

У деяких словах забрано або ж додано афікси:

Sözün → sözünü
Yavuzluğu → yavuzluğun
Kabına → kaba

Важко зрозуміти, чому людина, яка так погралася із цим прекрасним віршем, додала до 
першого рядка склад шляхом додавання афікса до слова «sözün».

Якщо ми проаналізуємо вищезгаданий чотиривірш, то дійдемо такого висновку: че-
рез те що календар розраховано на широкий загал, вірші мають бути подані в ньому в 
оригінальному вигляді, складні ж для розуміння слова – із поясненнями в кінці вірша. 
Таким чином, читач ознайомиться не лише з оригінальним твором, але й зможе зрозу-
міти його завдяки виноскам. 

Обов’язок тих, хто укладає такі календарі, – публікувати оригінальні твори, не змінюючи їх. 
Ашикською літературою довгий час ніхто не цікавився, більш того, принижували її зна-

чення. Такі відомі літератори, як Неджаті та Фузулі, або ж дослідники Намик Кемаль та Ха-
мід розглядали цю літературу як другосортну. Але ж не треба забувати, що представники 
саме ашикської літератури відомі всій країні, їхньою творчістю цікавилися й захоплювали-
ся. Вони писали просто і зрозуміло. 
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Дослідники ж ашикської літератури без належної освіти та вміння не досягли очікува-
них наукових результатів. Наведемо декілька прикладів того, як виглядають книжки про 
ашикську літературу (імен називати не будемо):

1. Сторінки книжки не пронумеровані.
2. Немає змісту.
3. Розділи ідуть не по порядку (шостий, потім одразу восьмий).
4. Парні сторінки справа, а непарні – зліва.
5. Є незаповнені сторінки.
6. У тексті використано різний шрифт, різний формат.
7. Перша сторінка після обкладинки починається віршем.
8. Обкладинка книжки зсередини заповнена віршем.
9. Сторінки у змісті не збігаються зі сторінками в книжці.
10. На обкладинці зсередини подано зміст.
11. Назва книжки на обкладинці й на першій сторінці різна.
12. Немає слова «зміст».
Ми вважаємо, що основними недоліками горе-дослідників ашикської літератури є такі:
1. Незнання термінології.
2. Неправильне вживання термінології.
3. Недостатнє знання османської (неправильне прочитання тексту без голосних).
4. Потрапляння в лексичні, синтаксичні пастки: вірш насправді є назіре, вірш належить іншому 

ашику, вірш складається з двох віршів, вірш написано одним ашиком і подаровано іншому тощо.
Тому аналіз ашикської поезії слід робити професійніше. Особливо це стосується віршів, 

які згодом перетворилися на тюркю. Яскравим прикладом неправильної подачі вірша-тюр-
кю є чотиривірш Нарманли Ашика Сюммані (1862–1915):

    El ele vermiştir gelen güzeller
    Bir Tanrı selamın vermez misiniz
    Mevlam sizi süs için mi yaratmış
    Ben gel deyince gelmez misiniz [3, s. 232].

    Ceylan gözlerine kurban olduğum
    Tanrı selamını anlamazmısınız
    Mevlam sizi süs için mi yaratmış
    Size gel demeyince gelmezmisiniz? [1].

Отже, якщо ви справді хочете досліджувати ашикську літературу, то маєте спершу на-
вчитися цьому, отримати відповідну освіту, інакше вам не уникнути грубих помилок.
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НЕБІ ОЗДЕМІР

ДОСЛІДЖЕННЯ СІЛ В ІНТЕРНЕТІ

Bu çalışmada, halkbilimi ve teknoloji, özellikle de internet arasındaki ilişki incelenmektedir. Köy monografileri, 
bugün de halkbiliminin temel araştırma alanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Pek çok halkbilimci, köyler 
üzerine tezler hazırlamaya devam etmektedir. Yaşam, dolayısıyla sosyal bilimler ve de halkbilimi kültür bilimi, 
çeşitli faktörlerin etkisiyle değişmektedir. Son dönemin baskın değişim dinamiklerinden biri de İnternettir. Bugün 
İnternette, çoğunluğu folklorcu olmayan meraklılarca oluşturulmuş köy siteleri bulunmaktadır. Bu incelemenin 
esasını, Ege Bölgesi (Denizli-Çivril)’ndeki köylerle ilgili siteler meydana getirmektedir. Pek çok gelenek ve yerel 
motifin tarihsel süreç içindeki durumları da dahil, rahatlıkla belirlendiği bu siteler, kültür araştırmacılarının yeni 
veri bankası/tabanı gibidir. Sürekli güncelleştirilen bu siteler, aynı zamanda toplumun sanal belleğidir. Yaşam 
içinde kendini konumlandırma arayışındaki günümüz folklorcu ya da kültür bilimcisi, doğal olarak bu belleğin 
yaratıcısı ve yöneticisi durumundadır. Bu nedenle çağdaş kültür bilimcilerin, bu sanal köy sitelerini daha yakından 
incelemeleri gereklidir. 

In this paper, the relationship between folklore and technology, in particular internet, is studied. Village 
monography is still accepted as one of the main field works of folklore. Many folklorists have prepared their theses 
on the village monography for years. Life, therefore social sciences and folklore/cultural studies have been 
changed due to many factors. One of these factors is Internet. Nowadays, many outsiders who are not folklorists 
have created many village sites as the different types of the village monographies on Internet. There are many sites 
related to Turkish village on Internet. Some of them on the west villages of Turkey (the Aegean Region/Denizli-
Çivril) are studied in this article. These sites, including many motifs and traditions, are like new data base for a 
cultural researcher/folklorist. These sites, updated periodically are virtual memory of community. As a result, 
these sites are the virtual monographies of the villages to be analysed closely by a folklorist.

Зміни, що відбуваються в комунікаційних та інформаційних технологіях, роблять 
відмінним або, якнайменше, примушують змінюватися соціокультурне життя і, відпо-
відно, пов’язані з ним наукові галузі. Останнім часом Інтернет перебуває на першому 
місці серед стимулів цих змін. Через це очікується, що дослідники, які займаються вив-
ченям культури міста чи обирають для дослідження вужчу галузь, під впливом цієї ди-
наміки запропонують свої оригінальні дослідження та тлумачення. Зв’язки культури й 
технології, їхні взаємо впливи в Туреччині, можливо, ще не визначаються дослідниками 
культури як предмет досліджень, а особливо в галузі етнології, однак це питання найб-
лижчим часом будуть посилено вивчати. Ця робота є спробою подолати вищезгадане 
запізнення.

За останнє десятиліття в Туреччині швидко розповсюдилось користування Інтерне-
том. Разом з інвестиціями у сферу телекомунікацій, які надходили останні декілька років, 
було забезпечено збільшення кількості користувачів Інтернету. Інтернет, яким донедавна 
можна було користуватися лише в таких установах, як університет, міністерство, підпри-
ємство, за короткий проміжок часу став відомим усім суспільним прошаркам, а його ви-
користання стало системним. Різноманітні мережі, у тому числі й сільські, які становлять 
основу цього дослідження, можуть виразити себе в загальній мережі.
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***
Інтернет, який часто називають самостійною культурою, сферою культури, у процесі свого 

поширення сам суттєво скористався й послуговується з наявної культурної будови й пам’яті. 
У період, коли все визначається як культурний вияв, Інтернет становить собою віртуальний світ, 
у якому мають місце різноманітні продукти культури. Навіть більше, продукування відмінності 
завойовує ще більше значення у світлі конкуренції приваблювання, яка утворює підґрунтя сис-
теми, званої Інтернетом. Особливо в цьому творенні різноманітності є помітним використання  
місцевого та національного соціокультурного багатства та оригінальності. Напевно, власники 
місцевого багаства, яке створює національну культуру, замість того, аби чекати на те, щоб їх 
відкрили, обирають Інтернет як шлях власної презентації та розвитку.

Як і в усьому світі, фольклористика в Туреччині намагалася розвиватися на ґрунті укла-
дання збірок і, особливо, на основі матеріалів, зібраних у селах. Як у Німеччині збірки ка-
зок братів Грімм та їхніх послідовників, у країнах Скандинавії – анкетування задля визна-
чення загальнонаціонального та місцевого, у Сполучених Штатах Америки – дисертаційне 
дослідження Кеннета С. Ґольдштайна [2], присвячене методам польового збору фольклор-
ного маеріалу, так і в Туреччині дослідження й етнографічні експедиції Турецької Асоціа-
ції, Стамбульської муніципальної консерваторії, Турецької асоціації фольклору, будинків 
народної культури, Анкарської державної консерваторії, Товариства турецької мови, їхні 
директиви, анкетування, довідники – усе це є першим, що спадає на думку при обговоренні 
цього питання. Навіть деякі дослідники фольклору в Туреччині під впливом таких фолькло-
ристів епохи, як Ван Ґеннеп, заявляли про те, що фольклор передусім накопичує матеріал, 
тому саме його слід пропонувати таким галузям науки, як педагогіка, психологія, соціо-
логія, історія, які, своєю чергою, цей фольклор можуть упорядкувати, зіставити і глибоко 
дослідити [4, s. 24]. Таку ж саму позицію було продемонстровано в 1940-х роках (DTCF), у 
1950-х (Університет ім. Ататюрка) і наприкінці 1980-х років – в академічних дослідженнях 
турецького фольклору. Дипломні бакалаврські та магістерські роботи, семінари, які  були 
присвячені селу та  невеликим містам, були особливо спрямовані на збір елементів, які є 
базою цієї наукової галузі.  В усіх основних  публікаціях, пов’язаних з фольклором [3; 1], по- 
ряд з їхньою подібністю між собою помітна обов’язкова наявність розділів, присвячених 
кадровому складу фольклорних експедицій, вимогам до збору, опису того, як, де і хто має 
проводити збір фольклорного матеріалу. Ці відомості також стосуються усної культури, а 
особливо сільської усної анонімної літератури, невеличких міст та населених пунктів. І зно-
ву ж таки, значну частину подібних відомостей зібрано не так експедиціями, як однією лю-
диною, і вони, природно, складаються з творів усної літератури, які найлегше піддаються 
збиранню і є досить різноманітні. Через різні причини, серед яких – брак економічних або 
технічних ресурсів, часу (від того й нестаранність, неприділення уваги запису звуку й зоб-
раження особи-джерела), у таких працях особливо не трапляються візуалізовані та підкріп-
лені зображенням чи записом відомості чи матеріали. Оскільки значну частину зібраних 
польових матеріалів не було опубліковано, більшість матеріалу зберігається в приватних 
колекціях чи інститутських архівах. І хоч мета цієї роботи  полягає не в тому, щоб покри-
тикувати цей тип етнологічної роботи, однак у підсумку недоліки подібної збиральницької 
роботи є реальністю, яку визнають усі, включно із самими фольклористами.

За останні роки в Інтернеті починають з’являтися сайти  сіл – селищ – містечок, які мож-
на розцінювати в межах подібних фольклористичних праць. Місцеве під’єднується до гло-
бального за допомогою інтерактивної мережі, або ж місцеве розміщується в глобальному 
за допомогою сайтів. У багатьох аспектах між цими сайтами є багато спільного в змісті та 
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формі, бо всі вони формують дослідження сіл – селищ – містечок. Навіть більше, сайти сіл – 
селищ – містечок, з огляду на такі особливості, як можливість комунікації й взаємо впливів, 
перебувають у вигіднішому становищі, аніж класичні дослідження поселень. Поява цих 
явищ, навіть якщо її спричинив насамперед розвиток технології комунікації, є також близь-
ко пов’язаною зі змінами, які відбуваються в соціокультурному житті. 

Зовнішню та внутрішню міграцію, особливо помітну в 1950–1960-х роках, спричи-
нювали різні фактори, такі, як швидкий приріст населення, перехід на сучасне сільське 
господарювання, попит на середню й вищу освіту, подолання тягарів існування, бажання 
підвищити життєві стандарти, індустріалізація тощо, а міграція, своєю чергою, змінила 
соціо культурне життя Туреччини. Перше покоління представників того прошарку, який, 
полишивши села, оселився на окраїнах міст, спочатку отримало освіту, опанувало спеці-
альність і почало займати посади в певних номенклатурних колах. Покоління ж, якому за-
раз 40–50 років, завдяки можливостям, що їм створили їхні батьки працею на фабриках, 
полишало околиці міст та оселялося в центрі. Батьки цього покоління згодом виходили на 
пенсію та поверталися до своїх сіл та містечок, у яких вони провели майже половину свого 
життя. Полишені ними будинки переходили до цього другого покоління. Це ж попереднє 
покоління, залишаючи отримані в спадок від батьків будинки в нетрях своїм малозабез-
печеним родичам чи здаючи їх в оренду, перебиралося в центр міста. Натомість оте перше 
покоління постійно залишається під впливом незалежної усної культури, яка утворилася в 
проміжку між селом та містом, і проживає на околицях міст, що відомі під назвою ґедже-
конду (букв. «побудовано за ніч», назва будівель на самозахоплених землях). Це покоління, 
завдяки заснованим свого часу місцевим земляцтвам та фондам, обрало шлях збереження, 
розвитку й підтримання живою тієї пам’яті, яку вони принесли із сіл, де й дотепер вона ще 
наявна, хоч і дещо призабута. Цей вид суспільно-громадських організацій,  що й очевидно 
з їхніх назв, має за мету своєї діяльності, серед іншого, і допомогу,  розвиток, збереження,  
підтримку та представлення в соціокультурній сфері. Відомо, що цей вид фондів та органі-
зацій є впливовим у певному прошарку.

Від 1960-х років громадяни Туреччини почали виїздити до багатьох країн світу, а особ-
ливо до Німеччини, заради працевлаштування. На сьогоднішній день значна частина цих 
турецьких громадян, ставши пенсіонерами, повністю або частково повертається до Туреч-
чини. Більшість цих людей або народжена в Туреччині, або ж належить до першого поко-
ління, що народилося за кордоном. У країнах свого мешкання, отримавши якісну освіту чи 
опанувавши професію та посівши робоче місце, вони спромоглися піднестися до шанова-
них посад. Представники цього покоління в країнах, де вони мешкали, також створюючи 
різноманітні фонди та організації, намагалися  оволодіти, зберегти та розвинути свою на-
ціональну ідентифікацію та місцеву пам’ять. Навіть цей тип організацій досить ефективно 
працює, порівняно зі своїми турецькими аналогами. Є відомості, що кількість турецьких 
фондів та асоціацій в Європі перевищує три тисячі.

Такі об’єднання, що останніми роками стали самі по собі предметом дослідження, по-
чали ефективно використовувати Інтернет. Ці установи, швидко створюючи сайти у віртуа-
льному світі, намагаються розширити свою діяльність. Поряд з цим існують і такі сільські 
сайти, які є продуктом співпраці групи людей чи однієї людини, обізнаної з Інтернетом та 
комп’ютерними технологіями. У віртуальному світі існує багато подібних сайтів. Деякі з 
них пов’язані з провінційними та районними центрами. Загалом такі сайти, що їх створю-
ють місцеві уряди, обов’язково потрібно досліджувати. У цій статті ми розглянемо сільські 
сайти,що є дослідженнями окремих сіл. Звісно, неможливо в рамки цієї статті вмістити таке 
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дослідження, яке б узагальнювало всі сільські Інтернет-сторінки Туреччини, тому в цій пра-
ці за основу беремо сайти, повязані із селами / волостями, що входять до складу району 
Чівріль провінції Денізлі. Одночасно принагідно скористаємося тими відомостями, що роз-
міщені на сайтах, пов’язаних з іншими місцевостями Туреччини.

Сільські сайти
У Туреччині загалом існують сайти, пов’язані з окремими провінціями та районами. Зазви-

чай такі сайти відкривають провінційні, муніципальні та районні адміністрації або ж підтри-
мувані ними місцеві фонди та організації. Не так вже й багато, як здається, у Туреччині сайтів, 
присвячених окремим селам. Ось деякі з них: www.adiller.com (пров. Караман, р-н Саривелі-
лер), www.himiroglu.com (пров. Чорум, р-н Чорум), www.egriderekoyu.gen.tr (пров. Трабзон,  
р-н Чайкара), www.sarivadi.com (пров. Караман, р-н Ерменек), www.kocapinar.net (пров. Сам-
сун, р-н Хавза), http://comlekci67_sitemynet.com (пров. Зонгулдак, р-н Чайджума). У районі 
Чівріль провінції Денізлі багато сільських сайтів, і найбільш наповненими сільськими інтерак-
тивними сторінками, що першими спадають на думку, є сайти поселень Єшільяка [колишня 
наз ва – Хайдан (www.yesilyaka.com)], Токча (http://tokca.de), Читак (http://citakliyiz.somee.
com/citak/citakliyiz), Боздаг і Баят (www.Bozbay.net) та Боздаг (www.bozdagli.com).

Подібні сайти створюють та оновлюють ті, хто зазвичай у цих селах не проживає. Сайти 
сіл у районі Чівріль створено тими, хто постійно мешкає в Денізлі, Ізмірі, Німеччині та Бель-
гії. Наприклад, сайт www.Bozbay.net створено Спілкою культури та солідарності уродженців 
сіл Боздаг і Баят, які проживають в Ізмірі, так само, як сайт www.bozdagli.com – Спілкою ви-
хідців з Боздага (р-н Чівріль), що мешкають у Денізлі. Що ж до сайту http://tokca.de, то це 
досить розвинутий сайт, заснований вихідцем із с. Токча Рамазаном Олґуном, який наразі 
проживає в Німеччині. Попри це, у с. Єшільяка (Хайдан) від 2000 року працює Інтернет-
кафе, а мешканці села активно користуються Інтернетом, але сайт, присвячений цьому по-
селенню, створено уродженцем Хайдана, який нині проживає за кордоном. 

Окрім турецькомовних сільських сайтів, існують також їхні різновиди, створені ан-
глійською, німецькою, французькою, італійською та фламандською мовами, особливо це 
стосується тих сайтів, що їх заснували громадяни Туреччини, які мешкають за кордоном. 
Наприклад, сайт, присвячений  району Карахалли, що підпорядковується провінції Ушак, – 
шестимовний, сайт с. Єшільяка (пров. Денізлі, р-н Чівріль) – тримовний (турецька, англій-
ська, німецька), сайт с. Токча – двомовний (турецька, німецька). Природно, що всі головні 
сторінки сільських сайтів представлено турецькою мовою, і турецькомовну версію сайтів за 
розвинутістю структури та багатством змісту не можна навіть порівняти з іншими мовними 
версіями. Сайти, викладені іноземними мовами, спрямовано на всебічне вивчення певного 
поселення. Проте, наприклад, на сайті www.karahalli.net (Ушак) у графі повідомлень уміще-
но інформацію різними мовами (фламандською, французькою, англійською тощо), тоді як 
на сайтах www.bozdagli.com та www.Bozbay.net вживано лише турецьку мову.

Зазвичай на титульних сторінках сільських сайтів розміщують анімацію турецького прапо-
ра, що майорить, та неодмінно – зображення Ататюрка (сайти сіл Токча, Боздаг і Баят тощо). На 
головній сторінці сайту с. Єшільяка є слайд-шоу з різних фотографій під гаслом «Анатолійський 
яблуневий рай». Разом з різномовністю, аудіовізуальне багатство титульної сторінки (слайд-
шоу, відеозаписи, радіотрансляції та зразки місцевої музики тощо) сприяє залученню на сайт 
більшої кількості відвідувачів. Незалежно від якостей, притаманних таким сайтам, вони, попри 
очікування, є досить популярні. І дійсно, сторінки сайта жителів с. Боздаг (р-н Чівріль) майже за 
рік переглянули 31 697 разів, а сайт с. Токча – 24 563 рази (від жовтня 2006 р.).
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Ці сайти складаються з відомостей, документів, відео- та аудіозаписів, розміщених 
під такими заголов ками: «Керівництво», «Діяльність», «Географія», «Історія», «Розкопки 
давніх поселень», «Економіка», «Сполучення», «Членство» («Сторінка учасника», «Станьте 
учасником», «Відомості про учасників», «Нові учасники»), «Інформація про нас», «Гостьо-
ва книга», «Форум», «Анкета», «Статистика», «Новини» («Топ-10», «Гарячі новини», «На 
цю хвилину», «Запропонуй новину», «Архів новин»), «Повідомлення» («Приватні повідом-
лення», «Поділіться вашими думками», «Любовні послання»), «Фотогалерея», «Додати на 
сайт», «Бесідка», «Оголошення» («Я щойно народився», «Привіт життю», «Весілля», «Одру-
ження», «Некрологи»), «Популярне», «Новонароджені», «Карти» («Де ми перебуваємо / Зобра-
ження з супутника»), «Відеозображення», «Ми в Інтернеті», «Реклама» («Тут може бути 
ваша реклама»), «Вихідці з Токчі, що живуть в Європі / на чужині», «Теми» («Комп’ютер», 
Google, «Новини», «Хакер», «Інтернет», Linux, «Журнали», «Здоров’я», «Спорт», «Техно-
логії», «Супутникові частоти» тощо), «Розваги», «Релігія», «Чат» (live chat), «Радіо та ТВ 
on-line», «Те, що ви шукаєте на сайті», «Електронний уряд» («Ідентифікаційний код гро-
мадянина Туреччини», «Ідентифікаційний номер платника податків», «Транспортний по-
даток», «Департамент корпоративного податку», «Довідник “Türk Telekom”», «Документа-
ція послуг Фонду соціального страхування», «Оплата квитанцій “Тюрк Телекому”», «Запит 
номерів IMEI» тощо), «Електронна книга», MSN, «Ігри on-line», «Ринок Токчі», «Анімація», 
«Дитятко», «Пошукові системи», «Топ-10 скачуваного», «Цитата дня», «Суперліга («Резуль-
тати зустрічей та турнірна таблиця»), «Топ-10 Саду поезії», «Комічні ігри», «Гостьова кни-
га», «Надіслане вами», «Афоризми» (Ататюрка та ін.) та «Турецькі народні пісні».

На цих сайтах є такі позиції, як «Головна сторінка», «Членство», «Корисні посилання», 
«Електронний уряд», «Пошукові системи», «Анкета», «Форум», «Контакти», «Прогноз пого-
ди», «Новини», «Пошук на сайті», «Статистика», «Повідомлення», «Гостьова книга», «Фото-
галерея», «Про нас». Майже на всіх цих сайтах міститься інформація про засновників сайту 
[членів земляцтв, ініціатора (ініціаторів) сайта], також обов’язково надається електронна 
адреса однієї чи кількох осіб для зв’язку. У деяких випадках наведено детальну інформа-
цію про фонди та об’єднання, їхніх засновників, цілі, статут та діяльність (www.Bozbay.net  
та ін.). Як пояснюють на сайті с. Єшільяка, засновники подібних сайтів ставлять собі за мету 
насамперед збереження, розвиток і презентацію культури та історії. Цю позицію можна 
тлумачити як спробу захистити у віртуальному світі себе й місцеве на ґрунті спільного ми-
нулого і своєї спадщини, включаючи й пам’ять, на противагу глобалізаційному впливові з 
його уніфікацією. З одного боку, засновники цих сайтів таким чином реалізують носталь-
гію за власним минулим. З другого, вони опановують місцеву пам’ять, тобто збагачують її 
новими відомостями та презентують, і, таким чином, ставлять собі за мету виховати нове 
покоління (яке в цих населених пунктах у більшості своїй ще не народилося) свідомими 
особистостями, формуючи в них усвідомлення свого коріння, батьківщини й народу. Для 
розуміння цілей таких сайтів велике значення має вислів Ататюрка («Турецька молодь, 
пізнавши своїх предків, знайде в собі силу для ще більших звершень»), що міститься по-
середині титульної сторінки (одразу під зображенням Ататюрка та турецьким прапором) 
сайта Спілки культури та солідарності уродженців сіл Боздаг і Баят. Ще важливішу функ-
цію сільські сайти мають для тих людей, що мешкають за межами країни.

На сільських сайтах докладно висвітлюються питання географічного розташування 
поселень, історичні, економічні та комунікаційні можливості. Навіть більше: на сайті 
с. Єшільяка у розділі «Де ми перебуваємо» використано карти та супутникові зображення. 
На усіх таких сайтах наводиться детальна інформація про історію села та його династії. 
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Проаналізувавши разом з фотогалереями, обов’язково присутніми на сільських сайтах, 
письмову інформацію, наведену під заголовками «Вихідці з Токчі в Європі», «Вихідці з Ток-
чі на чужині», «Спогади про Токчу», «Випускники початкової школи від давнини до сього-
дення», «Відомі люди та оповідання про них», «Ті, кого ми втратили», «Ті, хто на чужині», 
«Ті, хто вчився в університетах», «Портрети», «Спогади», «Ті, хто залишив слід», «Підпри-
ємці в нашому селі від давнини до сьогодення», «З історії», «Гей, аж з 1530-го року», «Мему-
ари», «Родовід»,  «Історія  Баназа й Пашаджика»,  «З історії села», «На згадку про...», «Наші 
загиблі воїни», – стає зрозуміло, що на подібних сайтах пам’ять займає важливе місце. 
Ця обставина, з погляду мікроісторичних досліджень, є дуже важлива. Якби не було цих 
сайтів, було б неможливо дізнатися про такі постаті, як герой турецької-російської війни 
1878 року Ашик Даї, герой кіпрської війни Аріф Тозан, перший мельник села Мулла Даї, 
легендарний імам Ях’я Ходжа, цілитель Нютуф Ходжа, казкарка, складачка частівок-мані 
ніне (бабуся) Азізе Тейзе, Джемаль Ходжа, котрий уперше привіз до села яблуневі саджан-
ці, авантюрист Ефе Хюсеїн, архітектор Мімар Местан, меланхолійний відомий одинак 
Шакір Даї та Кандирали Халіль Ібрахім, який тримав у руках кларнет до сімдесяти років 
(www.yesildere.com). У цих різноманітних розділах, водночас з історичними документами 
[карта, що зображає поселення в 1530 р. (с. Єшільдере); постанови-фірмани (с. Егрідере) 
та ін.] та винаходами, використано також відомості з усної історії. Напевно, також у цьому 
контексті місцеві дослідники-аматори мікроісторії, зосереджуючись на вивченні сільської 
та родової історії (назви родів та генеалогічні таблиці цих родів), пропонують історикам- 
науковцям нові оригінальні відомості.

На цих сайтах помітні зусилля, спрямовані на ознайомлення та комерційне використан-
ня продукції місцевого сільськогосподарського, видобувного та тваринницького секторів. 
Такі зусилля, підкріплені історичною, археологічною та культурною своєрідністю, націлені 
на ще більше використання національного та глобального туристичного ринку. На ґрунті 
таких відмінностей / особливостей, як «Анатолійський яблуневий рай», «Турецький Пекін» 
(в основу новини покладено газетну замітку про населений пункт у Туреччині, в якому на 
душу населення припадає найбільша кількість велосипедів), «Наша яйла-полонина», можна 
досліджувати напрямки регіонального розвитку (www.yesilyaka.com).

На всіх сільських сайтах застосовують членську систему, і відвідувачі або постійні чле-
ни активно цими сайтами користуються. Реєстрація членів відбувається за умови виконан-
ня різноманітних вимог завдяки розділам, що мають такі заголовки: «Членська сторінка», 
«Ваш рахунок», «Хочу стати членом», «Стань членом», «Реєстрація користувачів», «Список 
членів», «Членська система», «Нові користувачі». Після введення імені користувача й паро-
ля на сайті зареєстровані члени можуть заходити на спеціальні розділи. Так, доступними 
лише для членів є приватні повідомлення, анкетування, список членів та деякі інші особливі 
розділи. Наприклад, число членів сайта с. Токча, який відвідало 24 563 людини, становить 
лише 275 осіб (станом на жовтень 2006 р.). Членська система побудована за принципом 
належності до певного населеного пункту. З одного боку, таку систему спрямовано на селян 
задля налагодження спілкування між ними, а також на розширення їхньої співпраці. Водно-
час це дозволяє здобути нові відомості про певне село. У такий спосіб засновники сайта ви-
значають, якою кількістю зібраної інформації вони будуть ділитися з іншими. Таким чином, 
про членську систему можна говорити як про систему постійного збору інформації.

Іншим розділом, тісно пов’язаним із членською системою, є розділ синхронного чи послі-
довного зв’язку. Ледь не на всіх сільських сайтах під такими заголовками, як «Повідом лення», 
«Дошка повідомлень», «Особливі повідомлення», «Виключно для вас», «Гостьова книга», 
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«Спілкування», «Чат», MSN spezial, «Хто в онлайні?», «Електронна пошта», люди, переважно 
мешканці цих населених пунктів, можуть обмінюватися новинами на різні теми, ділитися 
думками, інколи навіть сперечатися. Завдяки швидкості, легкості у використанні, розвину-
тості та дешевизні віртуальної системи зв’язку такі форми зв’язку, як телеграф чи листування, 
втрачають свою актуальність. Розділи спілкування та повідомлень, які користуються найбіль-
шим попитом на сільських сайтах, сприяють утворенню потужного зв’язку між вихідцями з 
певного села. Розміщені на сайті www.Bozbay.net повідомлення є дотичні переважно таких 
тем, як повідомлення про смерть, некрологи, привітання, запрошення, закічення мислив-
ського сезону, оголошення про заручини й весілля, оголошення про діяльність, довідки про 
самопочуття, потреба крові, новини про народження, привітання зі святами й релігійними 
подіями. Що ж до розділу Live Chat, розміщеного на сайті с. Токча, то він вказує на тих, хто за-
раз перебуває в мережі, тим самим полегшуючи зв’язок між членами. У цьому аспекті можна 
відзначити соціалізуючу й культурну функцію цих сайтів. Словом, як ніколи до цього, уперше 
вдалося забезпечити настільки розвинутий та швидкий зв’язок між вихідцями з села та подо-
лати бар’єр місця й часу, і таким чином хоча б частково вирішити питання, що виникли через 
самотність та перебуванням на чужині. Не варто забувати, що серед тих, хто обмінюється 
повідомленнями на сайті, є люди із сільським корінням, які живуть за межами певного на-
селеного пункту (особливо ті, хто живе за кордоном). Можна зауважити, що, віддалившись 
від села, люди починають частіше відвідувати сільські сайти, надавати їм більшого значення, 
встановлювати за допомогою цих сайтів зв’язки. Ті, хто живе в близько розміщених до сіл 
містах, якщо вони не мають родичів за кордоном і не виконують обов’язки у створенні сай-
та, зазвичай досить рідко відвідують подібні сайти. Наявність у цих розділах окремих відділів 
для відвідувачів та членів, неможливість написати повідомлення та неодноразовий перегляд 
відвідувачами сайта якогось певного повідомлення – усе це демонструє тенденцію з боку ви-
хідців з села створити у віртуальному світі особ ливий приватний простір. Це спостереження 
є дійсне також і для всіх сайтів, що засновані на принципі членства. Можливо, села пізнього 
періоду і є цими сайтами; іншими словами, світ – це глобальне село, а такі сайти – райони цьо-
го села. У цьому пункті старе розуміння села вичерпується, а в такій зміні понять віртуалізація 
села має вплив не менший, аніж глобалізація світу.

Розділи «Форум», «Анкетування», «Повідомлення», «Новини», «Те, що надходить від 
вас», «Найчитаніше/Найзавантажуваніше» покликані визначити схильності, уподобан-
ня, допомогти особистісному розвиткові членів і відвідувачів сайтів. Анкети складають-
ся з питань на теми популярної культури, які можна побачити чи не на всіх сайтах, як-от: 
«Де ви проведете літню відпустку?», «Вік відвідувачів/членів», «Ваш вік», «Що важливо 
для вас?», «Чи схвалюєте ви продаж нерухомості іноземцям?», «Кому вигідний карика-
турний скандал?», «Ваші враження від стрічки “Долина вовків – Ірак”», «Чи подобається 
вам нова версія нашого сайта?», «Ваш улюблений розділ», «Хто в цьому році стане чем-
піном?», «За яку команду ви вболіваєте?» (тут на сайті http://tokca.de, поряд із «Фенер-
бахче», «Ґалатасараєм», «Бешикташем», розміщено й місцеву команду «Денізліспор») 
тощо. Розділи, заголовки яких читають або завантажують найчастіше, також мають 
певне анкетне значення. На сайті с. Боздаг (www.bozdagli.com) як найпопулярнішу було 
визначено статтю «Вихідці з с. Боздаг зустрілися на пікніку» (23 перегляди), а найбільше 
завантажень (10 разів) припадає на народну пісню «Моя люба Айше», яку озвучив Озай 
Гьонлюм (10 завантажень). Іншими важливими файлами, що завантажують із цього 
сайта, є музичні файли: «Зейбек Таваса», «Хармандали», «Вітер світанку», «Розквітлі тро-
янди», «Шляхи Аджипаяма», «Півні Денізлі», «Тітка Кезбан», «Керімоглу». Ці файли ви-
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ходять на перший план як найулюбленіші витвори культури в музичній і танцювальній 
традиції регіону. На інших сайтах також можуть подаватися новини, пов’язані з мину-
лими подіями, про які повідомлялося в оголошеннях і посланнях (www. esilyaka.com і 
под.). Під головним заголовком «Повідомлення» інформують про сільські справи, зару-
чини – весілля – обрізання, зібрання земляцтва, святкування, закінчення мисливського 
сезону та ін. Що ж до форуму, то там відвідувачі діляться думками стосовно різних тем, 
а в розділі «Те, що надійшло від вас» викладено вірші, оповідання, новели та інші літера-
турні спроби, написані переважно відвідувачами сайта.

Одразу ж упадає в око значна увага, що її приділяють на цих сайтах розділам, пов’язаним 
з культурою. Наприклад, якщо не брати до уваги розділи повідомлень, спрямовані на вста-
новлення зв’язків, то головною причиною такої популярності цих сайтів серед відвідувачів є 
те, що вони містять детальні відомості про культурну своєрідність регіону. Типові елементи 
також породжують різноманітність цих сайтів. Знову ж таки, дійсність, яка породжує тради-
ції, з яких складається національна культура на ґрунті регіональної різномантності, завдяки 
віртуальному світові вивляє себе ще відкритіше. Інакше кажучи, процес націоналізації за 
допомогою подібних сайтів, заснованих на принципі об’єднання, відбувається потужніше й 
швидше. Головна функція таких сайтів – нести зміст, який розвиває та зміцнює цілісність і 
єдність турецького народу.

На сільських сайтах легко можна здобути значний обсяг інформації, пов’язаної з різни-
ми традиціями, що утворюють турецьку культуру; за бажанням, ці відомості без перешкод 
завантажують у постійну пам’ять комп’ютера. Якщо завважити, що написані фольклорис-
тами дослідження сіл загалом звернено до академічного середовища і що лише малу їхню 
частину могли б надрукувати, а через це вона б залишилася обмеженою з погляду викорис-
тання, – то тоді легко зрозуміти значну функціональність таких сайтів, які можна назвати 
також віртуальними дослідженнями сіл. Розмаїття місцевої культури можна подавати у ви-
гляді самостійних одиниць (кухня нашого села тощо) чи під різними заголовками (спогади 
та ін.). Нижче надається інформація про деякі з  таких заголовків:

1. Музика й танці. Як це бачимо на сайті с. Єшільяка, на головній його сторінці звучить 
інструментальна музика. Сайт с. Егрідере (р-н Чайкара)  відкривається під супровід моти-
вів, виконуваних на інструменті ней. Подібно до сайта с. Токча, де є такі розділи, як «Слухай 
музику онлайн», «Пряма телетрансляція з м. Чівріль», «Радіо та телебачення онлайн», на 
сільських сайтах наведено інтерактивні адреси різноманітних радіо- та телеканалів, особ-
ливо тих, мовлення яких має місцеве чи національне спрямування. За бажанням, відвіду-
вачі, переглядаючи сайти, мають можливість слухати та дивитися трансляції радіо та ТБ, де 
переважно озвучують місцеві музичні твори. На цих сайтах представлено записи мелодій 
місцевих народних пісень, що часто подаються разом з текстами. З огляду на це, такі сайти 
виступають у певному сенсі віртуальним архівом турецької народної музики. Під такими 
заголовками, як «Наша народна пісня в Хайдані» (www.yesilyaka.com), «Народні пісні», мож-
на прослухати відомі місцеві народні пісні. На сайті с. Боздаг (www.bozdagli.com) список 
найбільш завантажуваних треків складається виключно з аудіофайлів місцевих народних 
пісень. Із цих музичних народних творів (зокрема, пісні «Моя люба Айше», «Зейбек Таваса», 
«Хармандали», «Вітер світанку», «Розквітлі троянди», «Перед твоїм домом», «Дороги Аджи-
паяма», «Півні Денізлі», «Тітка Кезбан», «Керімоглу») значну частину прокоментували Озай 
Ґьонлюм та інші місцеві митці. «Зейбек Таваса», «Хармандали» та «Керімоглу» одночасно є 
назвами основних місцевих танців. На сайті с. Єшільдере можна знайти важливу інформа-
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цію як про місцеві чоловічі танці (зейбеки Чівріля, Айдина, Аджипаяма, Муґли, Алі Йорюка, 
Авшара, Аль Язми та «Ефе оюну»), так і про танці, що їх виконують разом з жінками («Се-
петчіоглу», «Фінджан», «Киз оюну», «Хармандали»).

2. Кухня. Чи не на всіх сільських сайтах розміщено інформацію про страви, їжу, на-
пої, накривання столу, притаманні певному регіонові. На деяких сайтах рецепти цих страв 
супроводжуються фотокартками з їхнім зображенням. Місцеві страви подано під такими 
заголовками, як «Відомі страви Пашаджика» (р-н Ушак, с. Баназ), «Кухня» (пров. Зонгулдак, 
р-н Чайджума, с. Чомлекчі), «Страви / Смак» (р-н Чайкара, с. Егрідере). Коли представля-
ють с. Єшільяка як «Анатолійський яблуневий сад», а с. Сариваді – як країну грецького горі-
ха та винограду, то на перший план виступають місцеві традиційні страви.

3. Мова та література. На сільських сайтах під заголовками «Будова мови», «Наш 
словник» та інших обов’язково трапляються супроводжувані словниками й текстами 
(вірші, повідомлення, спілкування, спогади та ін.) цикли публікацій, присвячені опису 
особливостей місцевого говору. Завдяки Інтернету національним та глобальним спо-
живачам пропонують численні анонімні й авторські літературні твори: вірші, народні 
пісні, епоси-дастани, загадки, частівки-мані, новели, оповідання, прислів’я, приказки 
й молитви. З одного боку, продемонстровано твори, що належать до усної літератури 
або ті, які живляться, надихаються та створені на ґрунті цієї усної літературної традиції, 
з другого ж, представлено важливі літературні твори (вірші, новели тощо) письмової 
літературної традиції. На противагу скрутним часам минулого в наш час завдяки Ін-
тернету відразу зросла кількість нових чи ще невідомих поетів, новелістів, котрі черпа-
ють натхнення в письмовій чи усній народній традиції. На сільських сайтах у розділах 
під назвами «Топ-10 Саду поезії», «Вірші», «З-під вашого пера», «Література та вірш» є 
можливість виразити багато своїх прихованих талантів. У віршах під заголовками «Моя 
принцеса», «Наше село», «Сніжинка», «Зустрітися з тобою очима», «Не можу любити 
тебе», «Ти», «Німецький сон», «Стежками полонини», «Змінні цінності», «На згадку про 
Ісмаїла», «Чужина», «Міст», «Лавка краси», «Хочу плакати», «Млин» «Тітка Фадіма», «Те-
рен», «Розмова», «Журавлі», «Молитва», «Бути батьком», «Вони були Матерями з великої 
букви», «Сваха», «Туга» (www.egriderekoyu.gen.tr) висловлені почуття анатолійської лю-
дини. У цих віршах панують асоціації й мотиви (кохання, природи, батьківщини, чужи-
ни, розлуки, відданості цінностям, туги, материнства, батьківства), пов’язані з тими, 
хто багато втратив чи спинився на чужині. Анатолійська людина, замість того, щоб ви-
ливати жаль піснею, пишучи та публікуючи у віртуальному світі свої вірші, шукає собі 
розраду від проблем і спільника в радості. Цими оригінальними творами літературна 
традиція ашиків продовжує своє існування у віртуальному світі. Можливо, зменшила-
ся кількість ашиків, що мандрували із сазом у руках, натомість в Інтернеті з’явилися 
«віртуальні ашики», які, живлячись усною традицією, створюють віршовані рядки та 
висловлювання. Окрім того, ті повідомлення, що зазвичай сприймають у їхньому інфор-
маційному контексті, водночас часто мають поетичні особливості. Навіть коли анато-
лійська людина спілкується повідомленнями у віртуальному світі, вона залишається вір-
ною місцевому літературному стилеві так, ніби веде звичайну розмову. Повідомлення 
та вірші, що демонструють багатство, різнобарвність та особливості говірок турецької 
мови, містять у собі досить важливі підказки для лінгвістів. На сільських сайтах (напри-
клад, www.yesildere.com) розміщено такі прислів’я, як «Позич коня – і станеш другом;  
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віддай доньку – і станеш ворогом», «Під одним деревом може влягтися тисяча овець», 
«Не наближайся до чорного казана – замурзаєшся», «Рука лагідна, а язик гострий», 
«Зглянешся – злізеш з коня і пересядеш на віслюка» тощо, що відсутні в багатьох публі-
каціях. Приказки-мані є незамінними витворами анонімної літратури, які часто подані 
на сільських сайтах під самостійними заголовками. На сайті с. Єшільдере зі збережен-
ням особливостей діалекту опубліковано понад сорок частівок-мані, зібраних від най-
відомішої оповідачки села Азізе Тейзе (Тітки Азізе), ось одна з них:

    Шовковиця плодоносить,
    Її листя опадає.
    Якщо хлопець більший, а дівчина менша,
    Коли вони обнімаються, це їм пасує.

    Фортеця близька до фортеці,
    Виходьте, подивіться на дим.
    Мені не подобається ваш хлопчик,
    Хай навіть подарує тисячу прикрас.

    Чорний поїзд набирає швидкість,
    У руці хусточка майорить,
    Надішли мені, кохана, листа,
    Хай серце ним втішиться.

    Край моєї хустки розшито,
    Важко тому, хто закохався.
    Райська діва або ж янгол та,
    Що обіймається зі своїм коханим.

На сайті с. Егрідере (р-н Чайкара) розміщено важливу інформацію про одного з міс-
цевих поетів-ашиків Мустафу Бала та його поеми. Цей епізод, демонструючи продовжен-
ня життя ашикської традиції у віртуальному світі, обов’язково приверне увагу дослідни-
ків цієї традиції. Досить цікавими з огляду на представлення різних поетичних вимірів 
усної літератури є викладені там-таки відомості про одну з жінок – традиційних акторок 
того села – Фадіме Хала (Тітка Фадіме) та записана від неї віршована оповідь під назвою 
«Дастан про Куртдаг (Вовчу Гору)». На сайті Спілки вихідців з Боздага можна прочитати 
зібрані в цій місцевості загадки (30 штук), анекдоти, гумористичні оповіді (розмови в 
кав’ярнях, жарти тощо).

4. Перехідні періоди. Один з найважливіших розділів цих сайтів пов’язано з оголо-
шеннями про зміну соціального стану. Під заголовками «Весілля / Одружені», «Я тільки-
но народився / Привіт життю! / Життя, привіт!» «Він тепер солдат», «Ми одружуємося», 
«Ті, кого ми втратили» (www.yesilyaka.com), «Померлі» (www.egriderekoyu.gen.tr), «Но-
вини нашого села / Вітання / Некролог» (http://comlekci67_sitemynet.com), «Новини 
про смерть, весілля та суннети» (www.kocapinar.net) повідомляють про зміни, що від-
булися в житті селян певного населеного пункту. Розділ «Наші традиції» зазвичай охоп-
лює минулі часи. Читання заговорів на одужання та вигнання злих духів, що посідає 
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важливе місце в усній традиції, у наш час здійснюють також завдяки цим сайтам. Так 
само вітальні послання й співчуття, розміщені в розділах повідомлень, ґрунтуються на 
висловлюваннях (є наративами) усної традиції. Важливу частину повідомлень і віршів, 
знову ж таки, на цих сайтах становить освідчення в коханні: молоді дівчата й хлопці з 
однієї місцевості, використовуючи різні псевдоніми, можуть знайомитися між собою, 
не чекаючи на свято, весілля чи нагоди біля джерела. Навіть якщо у віртуальному світі 
(«Написи на стіні», «Любовні повідомлення», «СМС-повідомлення» тощо) деякі фрази 
(як-от, «Якби небо було листком паперу, а море – пляшкою чорнил, то й тоді мені б цього 
не вистачило, аби висловити свої почуття до тебе», «Як тримаю твої руки, перед очима 
минають усі пори року», «При зустрічі твоїх очей з моїми з Чумацького Шляху падає зір-
ка», «Моє серце вогке, бо плаче в затишних кутках, а його колір потьмянів, бо ти часто 
вивішувала його на сонці, аби просохло») є сталими висловами почуттів, усе одно вони 
містять місцевий колорит. Подібно до сайта с. Єшільдере (р-н Чівріль), на подібних сай-
тах докладно розкриваються такі теми, як «Запрошення на військову службу» та «Прово-
ди до армії». Традиції місцевого весілля представлено на сайті с. Егрідере під заголовком 
«Наші весілля». На цьому ж сайті в розповіді про суперечки між свекрухою та невісткою 
подано вірш, що його записав почесний муфтій Орхан Ерсой, де йдеться про інститут 
сватання (www.egriderekoyu.gen.tr).

СВАХА
  Сватання – це мистецтво, яке вимагає глибокої тонкості,
  Більше того, вимагає терпіння й чесності.

  «Посередник», який вдягає вишукані шкарпетки,
  Не повинен бути чужим до традиції «посередництва».

  Відомим є вислів: «Не можна принижувати посланника».
  Свасі належить обов’язок екзаменувати дівчину.

  Спочатку подивиться, чи чистий, чи облаштований туалет?
  У хліві корови доглянуті, годовані?

  Загальна чистота, загальний устрій дому:
  Чи до шухляд уважно ставиться, чи старанність присутня?
  Потім ніби захоче пришити ґудзика на рукаві,
  Знайде нитку-голку і попросить протягнути нитку у вушко голки.

  Таким чином непомітно перевірить зір дівчини:
  Чи не близорука, чи є в неї здібності?

  В око ніби щось попало – авжеж, це теж хитрування,
  Скаже дівчині: «Гей, люба, подуй мені в око!»

  Подивиться, чи є запах з рота,
  Чи доглянута, чи слухняна кицька цього дому?
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  Чи одягнена дівчина чисто, зі смаком?
  Чи вбрана неохайно, недоречно?

  Огляне все: китиці на поясі, 
  Візерунок на шкарпетках.

  Чи кисле обличчя, чи очі посміхаються?
  Як розмовляє, як себе поводить?

  Чи хвора, чи худа, чи обличчя зблідло?
  Чи здорова, чи вгодована, чи товста?

  Чи робить намаз, чи читає «Коран»?
  Чи вміє вишивати, плести мереживо?

  Які страви полюбляє, а які не полюбляє їсти? –
  Майстерно дізнається необхідні відомості.

  Важливіший за звіти таємних служб звіт свахи.
  Інакше все життя, як горб, буде нести відповідальність.

  Духовне й матеріальне – усе на совісті свахи:
  Суддя не може підтримувати лише одну сторону.

  Людині, що зветься свахою, потрібна надзвичайна дипломатичність.
  Те, що вона каже, – закон, їй довіряють.

  Натомість, кажучи при одруженні: «Ти – моя доля, 
  Я теж тобі довіряюся», можна нажити неприємностей.

(Тобто, одружені на підставі хибних висновків сімейної свахи будуть мати до неї претензії.)
Розміщені на сільських сайтах фотографії з минувшини – весіль, зустрічі з хаджу, прово-

дів до армії – становлять дуже важливі місцеві відомості, корисні для порівняльного аналізу 
та дослідження перехідних періодів.

5. Розваги. З погляду вивчення системи традицйних розваг велике значення мають 
розміщені на сільських сайтах фотографії місць відпочинку й прогулянок, археологічних 
пам’яток, полонин, фауни та флори, водоспадів, мостів / джерел, лісів поруч із зображен-
нями тих заходів, які там відбуваються (урочисті обіди, святкування, фестивалі тощо). 
Сільські сайти виконують дуже важливі функції в процесі формування фондів та органі-
зацій. Завдяки Інтернету збільшилися число різноманітних зборів, святкувань, які відбу-
ваються кожного року в призначений день, та кількість їхніх учасників. Прикладом цьо-
го є святкування, удруге влаштоване в 2006 році спілкою вихідців з Боздага р-ну Чівріль. 
На стадії підготовки цього заходу були враховані висловлені в надісланих повідомленнях 
побажання селян, особливо щодо приурочення дати святкування до часу відпусток тих 
вихідців села, які мешкають далеко, а також щодо часу весіль місцевих селян. На цьому 
сайті можна знайти відомості (фото, статті) про страви (кешкек, м’ясна страва та ін.), ігри 
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(змагання в мішках, перенесення яйця в ложці), танці (фольк лорний колектив Егейського 
регіону) та учасників згаданого святкування.

На сайті с. Егрідере під заголовком «Традиції» докладно представлені місця, де тан-
цюють місцевий танець хора. На всезагальному святкуванні весни, яке було оганізовано 
Спілкою культури та солідарності уродженців сіл Боздаг і Баят в Ізмірі, влаштовували різні 
розваги (шаховий турнір та ін.) та проводили різні конкурси. Поруч із такими призами за 
перемогу на змаганнях, як каблучка, аудіокасета, телевізор, соковижималка, дуже важли-
вим щодо демонстрації переваг такого роду об’єднань, стало вручення книги під назвою «Ці 
божевільні турки». На сайті одного об’єднання розміщено досить цікаве повідомлення, що 
його відправила Спілка культури та солідарності бойнуїнджелійських йюрюків, у якому за-
прошували земляцтво с. Бозбай на Перший з’їзд йюрюків, що відбувся 20 червня 2006 року 
в районному центрі Ердемлі (пров. Мерсін). Ця подія стала прикладом того, як постає наці-
ональна єдність і згуртованість у різних контекстах (розвага, Інтернет тощо). Також адреси 
споріднених сайтів наведено під заголовками «Сайт Братів», «Сайт друзів», «Приєднуйся до 
сайту», «Корисні посилання», і вони є іншим виявом цієї тенденції.

Установлено, що під заголовками «Розваги» усі сайти зазвичай пропонують різноманіт-
ні електронні ігри. Пропонуючи такі види ігор, як «Флеш ігри», «Спортивні ігри» (Billiards, 
Soccer, Quickshot та ін.), «Пізнавальні ігри» (Typer Shark, Alphabet Soup, Boo тощо), «Ігри-крос-
ворди» (Blox Forever, Cube Buster, Collapse та ін.), «Ігри-місії» (Flashman, Tetris, Zuma тощо), 
«Ігри-пригоди» (Black Knight, Heavy Weapon, AİB та ін.), «Дитячі ігри» (Pig on the Rocket, Mega 
Jump, 2 Many Bugs, Franky Fish тощо), «Інші ігри» (Cartoon Network, MSN Games та ін.), ці сай-
ти намагаються збільшити кількість відвідувачів. Black Knight, Heavy Weapon, 3 Foot Ninja – це 
найбільш популярні ігри-пригоди. Заслуговує на увагу факт потужного розвитку цієї тенден-
ції. Такі ігри, як Tavla, Batak, Okey, у які можна грати онлайн, користуються попитом серед 
ігор, розміщених у загальній ігровій системі. У випадку, коли люди, мешкаючи в одному селі, 
не можуть побачитися, завдяки Інтернету вони зустрічаються за одним гральним столом.

Такі елементи, як жартівливе відео, фотографія, анекдот, анімація, графіті, карикатура, 
оповідання, також пропонують у розділі «Розваги». Спорт теж є одним з розважальних роз-
ділів сайта. Тут можна одержати таку інформацію, як «Матчі Турецької Суперліги», «Стан 
рахунку», «Обговорення», анкети на тему «Хто стане чемпіоном», фотографії з зображенням 
футболістів команди с. Токча в Німеччині, які наприкінці матчу тримають у руках турець-
кі прапори, фотографії футбольної команди с. Чомлекчі тощо. Віртуальний конкурс краси 
можна оцінювати як певний вид розваг, а особливо на сільських сайтах, створених в інших 
країнах (наприклад, http://tokca.de). Підсумовуючи, можна сказати, що змінюються як за-
сновані на усній традиції сільські сайти, так і, відповідно, розважальні традиції, структура, 
світ і розуміння різних за віком засновників та адміністраторів цих сайтів та їхніх відвідува-
чів. Водночас види розваг, що згадано під назвами «Спогади» або «Наші традиції», живуть у 
спільній пам’яті і навіть, як це видно на прикладі с. Боздаг, розвиваються.

6. Вірування. Один з найважливіших розділів сільських сайтів пов’язано також з віру-
ваннями. Найчастіше розміщують привітання, повідомлення, статті, спогади, що пов’язані 
з релігійними днями, місяцями та ночами. Цю тему розкривають вітальні звернення з на-
годи свят кандилю, рамазану та курбану, статті під заголовками «Хадиси», «О, рамазан!», 
«Проводи в хадж», «Зовсім інша вечеря-іфтар», «Рамазан та піст», «Попередні рамазани», 
«Нестійкі цінності», «Свято рамазану в селі» тощо, а також відео- й фотозображення свят-
кових вітань та внутрішнього й зовнішнього оздоблення мечетей (www.egriderekoyu.gen.
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tr; http://comlekci67_sitemynet.com). На одному з найрозвинутіших серед сільських сайтів 
с. Токча під заголов ком «Релігійний розділ» розміщено підзаголовки «Коран та наука», «Есма-
юль Хюсна», «Молитви під час омовіння», «Здійснення намазу», «Життя нашого Пророка», 
«Іслам та обов’язки», «Що таке віра?», «Що таке релігія?», «Обов’язкові релігійні приписи 
32/54», «Спеціально для дітей», «П’ятниця та п’ятничний намаз», «Релігійні оповідання», 
«Релігійні свята», що покликані навчити ісламу. Якщо взяти до уваги, що цей сайт створив 
турок, який мешкає в Німеччині, слід визнати за природний поступ те, що разом з іншими 
розділами, присвяченими культурі, у підготовці релігійного розділу також було виявлено 
велику старанність. На цьому сайті під заголовком «Розваги» знаходимо підзаголовки «Сон-
ник», «Щоденні прикмети» та «Ворожіння на кавовій гущі», які містять описи й коментарі 
відповідних символів. У цьому розділі детально описано, як перевертати філіжанку з кавою, 
як її охолоджувати, як пояснювати різні символи (запальничка, вівця, скринька, скрипка, 
Караґьоз, орел, гральні карти, залізниця, терези, кінь, дитина та багато ін.); усе розповіда-
ється в детальній формі. Розміщені на інтерактивній сторінці с. Кoджапинар (р-н Самсун) 
молитви (www.kocapinar.net) є оригінальним витвором турецької культури.

7. Архітектура, одяг, вироби ужиткового мистец тва, інструменти й матеріали. 
На досліджуваних сайтах зазвичай розміщено відеозображення, є також фотографії будівель 
(будинків, мечетей, клунь тощо), інструменти й матеріали для їхнього оздоблення, виро-
би ужиткового мистецтва. Фотографії, пов’язані з повсякденним життям або особливи-
ми днями, містять інформацію про традиційний місцевий одяг та стиль прикрас. На сайті 
с. Егрідере (р-н Чайкара) є фотографії різних речей (швейна машинка, дзбан-кюфе, глечик, 
ліхтарик, мітла, тринога та ін.), виробів мистецтва (дерев’яна колиска, арочні кам’яні две-
рі, вулик, різьблений кам’яний комин, рукодільний виріб для посагу тощо), інструментів 
(сокира, лопата, сапа, молоток, кувалда, ковадло, чілері, мотика, точило, коса, терези та 
ін.) і кухонного посуду (мідна таця, дзбан-бакрач, мідний глечик, стільниця, ситечко, мідна 
каструля, глечик для води тощо). На цьому ж сайті є інформація про місцевих умільців.

8. Народна медицина. Майже на всіх сільських сайтах є розповіді про місцеву фауну, 
підкріплені численними фотографіями, натомість замало інформації стосовно народного 
лікування. На сайті с. Егрідере під заголовком «Портрети» можна знайти різноманітні відо-
мості про ліки та народні методи лікування Хаджи Юсуфа Коджи, відомого на прізвисько 
«Володар рослин».

На цьому сайті з різною наповненістю представлено й інші культурні традиції, що були 
подані раніше під кількома заголовками, однак визначення й коментар усіх цих елементів 
та традицій не є метою цієї роботи. Сфера сільських сайтів за кількістю та якістю потребує 
окремої серії наукових досліджень. Наше дослідження покликане привернути увагу спеціа-
лістів у цій галузі до різноманітного поєднання традицій, які утворюють культуру. Між ін-
шим, у висновках представлено нові пропозиції для тих етнографів/культурологів, які оста-
точно не визначилися в житті відносно своєї функції та позиції. 

***
Індустрія, побудована на ностальгії, та, опосередковано, культура як галузь економіки 

перебувають серед основних секторів сучасного світу, при цьому регіональна різноманітність 
і, природньо, рівнодійна сила цих складових значною мірою живиться національною культу-
рою. Медіа та Інтернет є тими головними рушійними силами, які дозволяють цим індустріям 
стати незалежними секторами, і для цього процесу досить важливе значення мають такі фе-
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номени, як реклама, мода, культура споживання, дизайн, створення марки/ іміджу/вражен-
ня. Завдяки зазначеним чинникам традиційна культура переноситься в стан активної пам’яті 
задля появи нових оригінальних витворів. Питання популяризації, масовості, перенесення 
місцевого в глобальне, обезцінення значення традиційного та повторне його відкриття в різ-
них контекстах, культура наслідування тощо стають предметом дискусій під час обговорень 
теми «традиція і завтрашній день». З огляду на це, ті, хто переносить традицію в майбутнє, є 
переважно позатрадиційними чинниками. На жаль, багато науковців, схильних до заморожу-
вання, консервування традицій та пов’язаних з ними відомостей, залишаються поза межами 
цієї групи. Натомість помітними є зусилля щодо перенесення цих культур, які різними засо-
бами і в різних контекстах живляться традиційним корінням, у майбутнє, і приклади таких 
зусиль ми бачимо в цьому дослідженні. Зазначимо тут сайт с. Токча (див. підзаголовок «Ринок 
Токчі»), де закоханий у традицію засновник/керівник сайту, підписуючи назвою свого села 
різноманітні вироби (одяг, келих, прикраси-сувеніри), які він на цьому сайті продає, уже дав-
но спромігся перетворити ім’я села на марку. Висловлюючися влучніше, в інтерактивному се-
редовищі, з одного боку, постають умови для життя культури, а з другого, набуває ваги також 
традиція як галузь економіки, і ці двоє постійно перетікають одна в одну.

Культурологи майбутнього будуть своєрідними інженерами пам’яті, професіоналами, 
економістами культури. У цей період, коли кожну сферу життя створюватимуть заново, на-
родна пам’ять та культура, які складаються зі своєрідних даних та відкриттів, перебувати-
муть у полі зору дослідників культури. Слід також звернути увагу на те, що останнім часом 
будь-яке явище розглядають як культурний феномен. Засновників і адміністраторів сільських 
інтерактивних сторінок можна вважати своєрідними «акторами аматорської культури». До 
створення академічної та професійної культури ці та подібні чинники продовжать надавати 
послуги в цьому секторі, а Інтернет пришвидшить процес професіоналізації. Можливості та 
принципи віртуального світу стають причиною корінних змін у житті і, відповідно, у тих галу-
зях науки, що вивчають життя. Завдяки Інтернету, через інтерактивні сторінки сіл і містечок, 
здійснюються спроби створення й оприлюднення сільських віртуальних досліджень. Масова 
комунікація ніколи не розвивалася, не поширювалася так стрімко і не була такою доступ-
ною, як зараз. Дослідження та оцінки академіків і професіоналів, які жили до епохи Інтер-
нету, поступово втрачають вагу. Зокрема, носії традиції, не чекаючи на посередників, обрали 
шлях опанування, збереження й розвитку власної пам’яті, удосконалюючись у різних сферах, 
і найперше – у сфері масової комунікації. Як показано вище на прикладах, традиції в інтерак-
тивному світі живуть та процвітають, інколи до них додаються нові. Різновиди національної 
та регіональної людської пам’яті, що зветься цивілізацією, зберігаються, розвиваються та є 
презентовані громадськості в музеях та бібліотеках віртуального світу, а також на сайтах сіл – 
селищ – містечок. Таким чином культура перестає бути залежною від обсягу пам’яті носіїв 
усної культури. І насамкінець, на інтерактивних сайтах / у селах утворюються, змінюються та 
зберігаються традиції, що формують культуру і, відповідно, цивілізацію.
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ЗАФЕР ОТЕР

ОЦІНКА ТА ВИКОРИСТАННЯ ВЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА  
В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ

Günümüzde teknoloji el sanatlarının varlığını tehdit etmektedir. Ancak; el sanatları salt ekonomik bir üretim faaliyeti 
değil; ulusal hafızayı, kültür mirasını, kimliği etkileyen yönleri ile sosyolojik, antropolojik ve folklorik boyutları olan bir 
kavramdır. El sanatları özellikle kültür turizmi kapsamında korunarak pazarlanabilecek somut olmayan kültürel miras 
kapsamındadır. Bu çalışmada, Türkiye’de el sanatçılarının turizm endüstrisi ile olan ilişkileri sorgulanmaktadır. Çalışmanın 
temel amacı el sanatçılarının ürünlerini turizm kanalıyla değerlendirmesi için neler yapılabileceğini tartışmaktır. 
Çalışmada nitel araştırma yöntemi izlenerek Ege Bölgesi’nden toplanan birincil veriler analiz edilmiş, yorumlanmış ve 
bulguları tartışılmıştır. Çalışmada sırayla kültür mirası, el sanatı ve turizm arasındaki ilişkiler, el sanatlarının turizmde 
pazarlanması, kültür turizminin içeriği ve el sanatçılarına yönelik saha çalışması bölümleri yer almaktadır.

Today, technology is threatening the existence of handicrafts. However, handicrafts are not only an economic 
production activity, but convey the national memory, cultural heritage, and therefore can affect the identity on 
sociological, anthropological and folkloric dimension. Maintaining marketable handicrafts, especially within the 
scope of cultural tourism, allows preserving the intangible cultural heritage. The article studies the position of 
handicraft artists with regards to the tourism industry in Turkey. The author discusses the possibility to assess the 
handicraft through tourism products. The study followed a qualitative research method; the primary data collected 
in the Aegean region has been analyzed, interpreted and the findings are discussed. The author analyses the relations 
between cultural heritage, handicrafts and tourism, studies the marketing of handicrafts within cultural tourism.

Суттєву відмінність творів декоративно-вжиткового мистецтва від промислових виро-
бів можна порівняти з різницею між культурним і масовим туризмом. Фабрика за короткий 
термін може виготовити певний продукт у значній кількості; туроператори та представники 
туристичних фірм так само мільйонами відправляють туристів на відпочинок. Цей підхід, на-
званий масовим туризмом, має на меті запропонувати дешевий та однотипний (сонце, пляж, 
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готель) продукт і передбачає одержання якнайбільшого прибутку. Як реакція на цей підхід, 
який ігнорує індивідуальні запити, виникли нові типи подорожей, орієнтовані на менші гру-
пи мандрівників, відомі під назвою «туризм спеціальної зацікавленості». Поняття культур-
ного туризму стало актуальним у світлі цього поступу. Використання культурних об’єктів у 
значенні туристичного продукту сприяє автентичності та якості, а також збагачує досвід по-
дорожуючих. Значну частину коштів туристи витрачають на придбання сувенірів. Саме тут 
ужиткове мистецтво, пов’язане з культурою, має першочергове значення як приманка для 
відпочиваючих. У цій роботі розглянуто питання, які виникають під час продажу виробів 
ужиткового мистецтва туристам, а також запропоновано шляхи вирішення цих питань.

Зв’язки культурної спадщини, ужиткового мистецтва і туризму
У такій галузі, як охорона і збереження культурної спадщини, якій притаманна неста-

більність, кошти мають витрачатися планомірно й у важливих напрямах [18]. Значення 
культурної спадщини з позиції суспільства може бути проаналізоване в економічному, полі-
тичному, соціальному, туристичному та інших вимірах. Через це посилюється увага держав 
до своєї національної спадщини. До питання оцінки та використання конкретної культур-
ної спадщини залучено багато країн. Туризм тут відіграє позитивну роль. Наприклад, успіш-
ні роботи здійснено в галузях догляду, охорони, музеєфікації та відкриття для відвідування 
історичних споруд (палаци, караван-сараї, язичницькі храми тощо), місць археологічних 
розкопок. Однак поціновування (використання й оцінка) об’єктів непредметної культурної 
спадщини просувається знач но повільніше. Так, важко музеєфікувати, зберегти в первин-
ному вигляді культурну спадщину, важливою особливістю якої є нематеріальність, зокре-
ма, ужиткове мистецтво, традиційну кухню, живі фольклорні об’єкти, традиції вбрання, 
святкування, танці, мовні традиції, розваги, весілля. Вони є живою спадщиною, що існує 
завдяки переходу від покоління до покоління. Типовим для турецької (тюркської) культури 
є святкування Гидиреллєз, що виконує функції укорінення суспільного життя, зберігає гру-
пову ідентифікацію, демонструє індивідуальні таланти тощо. Однак із часом простежується 
відхилення від сутності цього типу соціокультурних форм, яке відбувається під впливом ко-
мерційних, політичних та інших причин [16, s. 31–38]. Кожен проект щодо оцінки й вико-
ристання (до якого належить і поняття збереження) передбачає певну вартість (витрати), 
саме тому слід стежити за тим, щоб культурний спадок не втратив автентичності під час 
маркетингу «туристичними засобами».

Як правило, межі вжиткового мистецтва неможливо чітко визначити. Митець, художник, 
майстер ужиткового мистецтва, високе мистецтво, підприємець-митець, ремісник – іноді між 
цими поняттями простежується подібність. Так, між ремеслом ужиткового мистецтва (ґрунто-
ване на ручному виготовленні і зосереджене на продажу вжиткових речей з метою матеріа-
льного забезпечення існування) та мистецтвом (звернута до естетичних відчуттів акція з ви-
користанням тілесно-психологічних засобів з метою матеріального забезпечення чи з іншою 
метою) існує простір, який є життєвим досвідом. Цю багатовимірність було виявлено завдя-
ки соціологічним дослідженням ужиткового мистецтва і представлено в міждисциплінарних 
працях [11, s. 5–10]. Навіть якщо звузити питання до рівня вжиткового мистецтва, помітна 
невичерпність понятійної невизначеності. Оскільки такі поняття, як «ужиткове (ручне) мисте-
цтво», «турецьке вжиткове мистецтво», «сільське вжиткове мистецтво», «традиційне турецьке 
(тюркське) вжиткове мистецтво» можуть підміняти одне одного, виникають питання, пов’язані 
з термінологізацією понять. Уся ця різноманітність і багатоваріантність, наявна в працях, при-
свячених ужитковому мистецтву, формує «проблематику вжиткового мистецтва» [13, s. 5–10].
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Зближення сфер туризму і народознавства в Туреччині почалося в 1950–1960-х роках. 
У цей період замість будинків народних ремесел було засновано об’єднання (асоціації), у 
назвах яких траплялися слова «туризм» чи «презентація, ознайомлення». Вони продовжили 
справу будинків народних ремесел, про що йдеться в народознавчих працях [7, s. 48–55]. 
Продукт ужиткового мистецтва передає національну спадщину з минулого в майбутнє 
[20, s. 72–74]. Під егідою ЮНЕСКО вжиткове мистецтво розглядається в межах СОКЮМ 
(Охорона нематеріальної культурної спадщини). Поняття СОКЮМ виникло разом з підпи-
санням договору на 32-й конференції ЮНЕСКО в Парижі. Договір «Охорона нематеріальної 
культурної спадщини», ратифікований Великими Національними Зборами Туреччини, на-
був чинності після публікації в офіційному виданні «Ресмі Газете» від 21 січня 2006 року 
[2, s. 186, 187]. Договір, що започаткував наступний період у розвитку народо знавства, 
створив нові можливості для науковців та керівників культури в Туреччині. Те, що Туреччи-
на стала однією зі сторін у договорі, означало відкриття нових тем у дослідженнях з різних 
дисциплін [14, s. 247–253]. Набули розвитку різноманітні організації, пов’язані з культур-
ною спадщиною. Зокрема, ідеться про такі організації, пов’язані з ЮНЕСКО та ІКОМОС, 
які разом з національними міністерствами, громадськими організаціями, міськими адміні-
страціями та подібними установами почали реалізовувати спільні проекти щодо законодав-
чого врегулювання та впровадження, розвивати оцінку та використання культурної спад-
щини. Оцінка та використання (поціновування) складається з таких підготовчих процесів, 
як визначення, означення, класифікація, документування, реєстрація, огляд та спостере-
ження, охорона, підтримання стану, популяризація та маркетинг.

Ужиткове мистецтво, пропонуючи продукт, який можна використовувати в повсякден-
ному житті, також зазвичай не нехтує мистецтвом. Праця й використані мотиви в деяких 
виробах ручного виготовлення роблять їх зовсім не простими об’єктами. Зроблені вручну 
мінбер стародавньої мечеті, пам’ятні ворота, прикрашені різьбленням по каменю, якогось 
караван-сараю доби Сельджуків представляють собою мистецтво. До того, як ужиткове 
мистецтво перетвориться на конкретний виріб, воно набуває форми під впливом таких 
абстракт них вимірів, як знання, розуміння, звичай, уявлення, стиль, час, які зумовлені тра-
дицією. Вигляд предмета вжиткового мистецтва залежить від уміння та обдарування май-
стра. З іншого боку, ідеї щодо мистецької сутності ручного виробу також можуть бути ви-
кликані світоглядом та ідентифікаційною сутністю потенційного користувача, який формує 
попит на виробництво майстра вжиткового мистецтва. До того ж ужиткове мистецтво віді-
грає роль виразника місцевої та колективної ідентичності.

Наприкінці 1990-х років орієнтовані на прибережний туризм країни Середземномор’я, 
наприклад Греція [24] чи Іспанія, почали докладати зусиль для розвитку видів альтер-
нативного туризму [19]. Для урізноманітнення туризму дані про культурну спадщину 
туристичних центрів мають неабияке значення. Однак залучення культурної спадщини 
до туризму, перетворення її на туристичний продукт – це делікатне питання, що має 
багато вимірів, пов’язаних з ідентичністю, системою цінностей, традиціями, естетикою, 
культурною політикою, національною свідомістю. У регіонах масового туризму (відпо-
чинок на пляжі) протягом багатьох років і, можливо, без належного осмислення куль-
турну спадщину пропонували туристам як додатковий елемент. Наприклад, пропозиції 
відвідати місця археологічних розкопок, археологічні пам’ятки, а також музеї та істо-
ричні місця мали на меті насамперед збільшення кількості туристів. Унаслідок цього 
нині простежується руйнація, шкода, яку нанесли туристи культурній спадщині у про-
цесі споживання [1, p. 61–70]; очевидною стала необхідність осмислення нових взаємин 
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туризм – культурна спадщина. Якщо природні пам’ятки, можливо, з часом можуть від-
новитися й набути первинного вигляду, то повернути до початкового стану культурну 
спадщину видається нездійсненною справою. У крайньому разі можна реставрувати або 
побудувати знову, однак автентичність повернути буде неможливо. Усвідомлення зна-
чення культурної спадщини має сформуватися у свідомості суспільства. Насамперед для 
оцінки культурних надбань, які належать до СОКЮМ, потрібні професіоналізм та гли-
бокі знання. Коли йдеться про «національну спадщину» певної держави, це передбачає 
участь багатьох спеціалістів. Наприклад, військова спадщина, мореплавська спадщина, 
лісова спадщина, рослинний і тваринний світи, природні дива, релігійні споруди, іс-
торичні пам’ятки, місця, пов’язані з важливими подіями, рідкісні об’єкти, національ-
на кухня, ремесла, ужиткове мистецтво тощо. Національна спадщина, з одного боку, є 
наріжним каменем національної пам’яті. Стійкість національної пам’яті певним чином 
пов’язана зі збереженням національної ідентичності.

Слабкість маркетингової складової у проектах з оцінки й використання культурної 
спадщини стає причиною збільшення витратного навантаження, яке лягає на плечі гро-
мади. З другого боку, поціновуючи культурну спадщину, не правильно наслідувати мето-
ди поціновування природного спадку. Оцінка й використання культури через зібрання в 
музеї з метою показу об’єктів минулого є ширшим поняттям, ніж видання законів про охо-
рону історичних пам’яток. У сучасному розумінні для поціновування культурної спадщи-
ни набуває значення залучення до проектів широких верств населення. Таким чином, уся 
відповідальність у таких питаннях, як охорона, використання, оновлення, класифікація, 
покращення та популяризація має бути розподілена і покладена на суспільство.

З одного боку, для маркетингу культурної спадщини, а з другого – для її охорони слід від-
найти рівновагу між комерційним і охоронним підходами. Туризм є індустрією, здатною ста-
ти посередником у маркетингу культурної спадщини. Маркетинг культурної спадщини за-
собами туризму може здійснюватися багатьма способами. Наприклад, можна продавати як 
подарункові вироби чи речі на згадку про об’єкти, які мають значення для культури народу, 
брати плату за вхід до місць на зразок музеїв тощо. Загалом відкриття культурної спадщини 
для відвідування туристами призводить до зміцнення культури в негрошовому вимірі. Підви-
щення зацікавленості та попиту на культуру країни у світовому масштабі сприяє її економіч-
ному та суспільному розвитку, коли утворюється культурний план цих здобутків.

Продаж витворів ужиткового мистецтва туристам
Туристичний купівельний бізнес пов’язаний зі збутом місцевим чи іноземним туристам 

подарункових речей у різних місцях продажу виробів ужиткового мистецтва (майстерні, 
стенди, магазини роздрібної та гуртової торгівлі та ін.). Продавці можуть бути як юридич-
ними, так і фізичними особами. У Туреччині предметом туристичного купівельного бізнесу 
вжиткового мистецтва здебільшого є традиційні чи декоративні речі. Наприклад, вироби 
таких галузей, як килимарство, ювелірна справа, кераміка, гончарство, інкрустація камін-
ням, різьблення по дереву, мистецтво ебру, мініатюра, каліграфія, розпис тощо.

Ужиткове мистецтво є важливим для туристичної індустрії та посідає особливе міс-
це в туристичному купівельному бізнесі. У такій країні, як Туреччина, де розвивається 
туристична індустрія, виготовлення виробів майстрами вжиткового мистецтва створює 
потенціал щодо пошуків туристами автентичності. У туристичних центрах відбувається 
активний продаж таких речей (автентичних чи підробок). Однак в індустріалізовано-
му суспільстві в майбутньому існує ризик зменшення кількості майстрів та зникнення 
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деяких традиційних ремесел, навичок і знань, які були представницькими в культурній 
спадщині та посідали в ній важливе місце [4].

Ужиткове мистецтво поціновується в межах туризму як добровільного переміщення лю-
дей. Для цього мають розвиватися такі заходи, як стажування, відвідування, купівля-продаж, 
музеєфікація, ярмарки, фестивалі тощо. Разом із предметами вжиткового мистецтва для ту-
ристів цікавими є культурні мотиви. Таким чином, економічні результати позитивно впли-
вають як на майстрів ужиткового мистецтва, так і на елементи місцевої розбудови [15]. Ту-
ризм та вжиткове мистецтво мають потенціал співпраці, яка може дати позитивні результати. 
Ужиткове мистецтво є важливим для суспільства. Наприклад, воно відкриває можливості для 
покращення якості робочої сили, сприяє працевлаштуванню, уповільнює міграційні процеси 
з провінції до міст [17], стає елементом туристичної привабливості місцевості.

Туризм полегшує пересування людей у світі. Якщо збільшення кількості подорожей 
означає, що мандрівки стали частішими, то перетворення мандрівки на збагачення досві-
ду – це перехід подорожі на інший рівень. Підтримувати зв’язок з минулим, критично оці-
нювати себе та інших, розвивати й охороняти людські цінності, не губити культурні коди, 
запобігати нівелюванню ідентичності, передавати наступним поколінням надбану культур-
ну спадщину – усі це має свої прояви. До цього докладають зусилля індивіди, підприємства, 
групи і навіть держави.

Співпраця туризму та вжиткового мистецтва може дати відповідь на цей запит су-
часного розвинутого суспільства. Коли вжиткове мистецтво зберігає власну природ-
ність і автентичність, воно одночасно створює умови для маркетингу для різних верств 
покупців. Слід наголосити, що, згадуючи поняття маркетингу разом з елементами куль-
тури, не йдеться про суто економічний термін. До того ж складається враження, що 
слово маркетинг може мати негативне значення за асоціацією (наприклад, суспільство 
споживання). Важливим є сприяння тому, щоб культурні явища набули такої структури, 
яка б дозволила їм існувати самостійно, а не вимагала значних витрат. Для захисту й 
підтримки життєдіяльності вжиткового мистецтва як культурного явища потрібне залу-
чення громадських джерел, а їх, як правило, недостатньо. Тому для охорони і підтримки 
культурної спадщини з метою посилення її наочності й затребуваності, сприяння опа-
нуванню ними якнайширших прошарків суспільства доцільно вдатися до різноманіт-
них способів маркетингу. Наприклад, музеєфікація вжиткового мистецтва може інтер-
претуватись як досить стара техніка маркетингу, оскільки за вхід до музею береться 
певна плата, що приносить прибуток. Якщо розглядати феномен з погляду туризму, то 
для вирішення різних проблем, на які наштовхується індустрія туризму, можна краще 
зрозуміти важливість культурної спадщини. Для подолання туристичної кризи початок 
отримання користі від культурної спадщини може сприйматися як показник зростання 
через урізноманітнення культурного туризму надалі. Після Другої світової війни обсяги 
масового туризму швидко зросли, однак цей процес також зумовив певні недоліки. По-
жвавлення туристичних рухів у певні пори року, скупчення туристів в одному невелико-
му місці, зменшення сполучення з певними напрямками, зіпсованість інфраструктури 
внаслідок надмірного зростання кількості населення в туристичних центрах, необдума-
не, несвідоме знищення природних ресурсів, відчуття монотонності, яке переживають 
туристи через типізацію (однотипність) туристичного продукту – це ті негативні наслід-
ки, які зменшують задоволення від туризму.

Ужиткове мистецтво в турецькій культурі посідає важливе місце, але воно є культур-
ною спадщиною, яка може зникнути під впливом сучасного життя. Увагу історика Б. Леві-
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са [9] привернуло те, що в наведеному в книгах подорожей Евлії Челебі переліку підпри-
ємців-митців лише в Стамбулі виокремлено 700 професійних груп. У 2002 році під егідою 
Турецької конфедерації підприємців та майстрів (TESK) зібралося 484 професійні групи. 
У купівельно-витратній статті туристів, які приїхали до Туреччини, перераховано певні 
види діяльності. Окрім витрат на транспорт, проживання та харчування, значне місце посі-
дають покупки. Туристам пропонуються вироби з цінних металів (золото, срібло), дорого-
цінного каміння, продукти ткацтва (килими, хідники тощо) та багато предметів з іншої 
сировини, зроблених вручну. Значення цього – маркетинг культурної спадщини завдяки 
туризму. Ці предмети формують імідж туристичних центрів [наприклад, коли йдеться про 
Стамбул, спадає на думку «Капаличарши» («Критий ринок») у західній частині міста чи 
«Мисир Чарши» («Єгипетський ринок»)]. З іншого боку, ці предмети для туристів озна-
чають неповторний досвід, привабливість та автентичність, а з погляду країни та регіо-
ну – сприяють одержанню зиску, роботи для молоді, тривалості взаємин майстер – учень, 
підтримці традиційних професій, передачі знань та вмінь від покоління до покоління. Се-
ред професій, на які впливає туризм, є також галузі вжиткового мистецтва. Вироби вжит-
кового мистецтва в дотуристичний період виготовляли для задоволення повсякденних 
потреб. Наприклад, під час ткання килимів, хідників, мішків, седельних сумок керувалися 
насамперед доцільністю. Цілі покоління використовували вироби з різьбленого дерева. 
У віддалених селах Центральної Анатолії ще й досі працюють майстри, які задовольняють 
потреби місцевого населення (незважаючи на зменшення попиту). Сьогодні виробники 
й продавці виробів ужиткового мистецтва зазнають потужного впливу феномену туриз-
му. У магазинах та аеропортах туристам як подарунки пропонують різноманітні предме-
ти вжиткового мистецтва. У Туреччині в маркетингу цього виду мистецтва налагоджені 
зв’язки між Міністерством культури і туризму, туристичним сектором, місцевими керів-
никами, майстрами ручної роботи та приватним сектором.

Поціновування культурної спадщини є науковим та інтелектуальним зусиллям, яке міс-
тить різні етапи. У результаті цих зусиль можна отримати економічну, культурну, суспільну 
користь. Ефективні проекти поціновування вимагають наявності значних матеріальних дже-
рел, фахівців з реставрації, музеєфікації, презентації, тлумачення, ознайомлення з предме-
тами вжиткового мистецтва тощо. Отже, процес поціновування культурної спадщини вима-
гає неабияких затрат. Для таких проектів несприятливим є залучення виключно суспільних 
джерел, оскільки існує ризик нестабільного фінансування. Фінансування проекту разом з 
відкриттям його для туризму й маркетингу без заподіяння шкоди культурним явищам – це 
той позитивний метод, який виступає на перший план і може бути реалізований. Стосунки 
«платить той, хто використовує» простежуються у стратегіях керування культурною спадщи-
ною в багатьох країнах. Безсумнівно, з погляду суспільства позаекономічні цілі в поцінову-
ванні культурної спадщини залежно від часу та якості спадщини мають неабияке значення. 
В утворенні національної ідентичності, підготовці суспільної єдності, формуванні суспільної 
пам’яті, розвитку культурних кодів першочерговою є не набута економічна користь від куль-
турної спадщини, а її іміджева цінність. Ці пункти в певний час висувають на перший план не 
вартість, а престиж і стратегічну культурну політику. З певного погляду в кожного народу є 
беззаперечні культурні підвалини, і їхню грошову цінність виміряти неможливо.

Зроблені туристами покупки – як щодо існування об’єкта, так і щодо його вартості – 
прямо чи опосередковано впливають на економіку. Безпосередній внесок валюти в еко-
номіку країни в результаті туристичних покупок є більшим, ніж витрати на транспорт чи 
проживання, адже високою є вірогідність того, що спожита в країні їжа, продукти щоден-
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ного використання та придбані подарункові речі – місцевого виробництва. Однією з цілей 
туристів є пізнання місцевої, автентичної культури країни та регіону. Особливість продажу 
подарункових речей – прихований експорт. З цього погляду вжиткове мистецтво часто стає 
темою туристичних закупівель. Як правило, вироби, які купують туристи в інших країнах, 
представлені трьома групами: речі, якими можна користуватися (наприклад, радіо, сумка 
та ін.); речі на згадку чи подарунок (декоративні вироби, скляні сувеніри, прикраси тощо); 
речі, які можуть мати два попередні призначення (ними можна користуватися або залиши-
ти на згадку, бо вони відображають особливості певного регіону – запальнички спеціально-
го виробництва, килими з Міляса тощо). Подарункові вироби купують у значній кількості. 
Наприклад, у середині 1990-х років половина туристичних прибутків Гонконгу складалася 
з продажу подарункових речей [8, p. 383–386]. Було помічено значний вплив туризму на 
роздрібну торгівлю і те, що деякі туристи подорожували лише з метою зробити покупки. Та-
ким чином, туристичні покупки, будучи джерелом прибутку, і самі можуть ставати об’єктом 
привабливості. У гонконгівському прикладі витрати на покупки в бюджеті подорожі турис-
тів сягали 60 %. Починаючи з 1995 року, список найзатребуваніших туристами в Гонконзі 
речей очолили текстильні і шкіряні вироби та коштовності. Щодо попиту на предмети вжит-
кового мистецтва, він упродовж 1976–1995 років постійно зростав, його частка в туристич-
них витратах змінилася з 3,2 % на 7,3 %. У 2005 році серед іноземних туристів, які відвідали 
Туреччину, 7,77 % приїхали за покупками, а 9,56 % зазначили, що прибули з метою куль-
турного туризму [23]. Існують фактори, які впливають на купівельну поведінку туристів, 
наприклад, їх належність до місцевих чи іноземних [26, s. 751–759]. Місцеві туристи по-
мітно відрізняються від іноземних у виборі продукту та оцінці пропонованої послуги. На тлі 
цих відмінностей визначаються причини несхожості, закладені в самій особистості, системі 
культурних цінностей, у якій людина виросла, розумінні туристами цих систем, досвіді здій-
снення покупок тощо. Крім системи культурних цінностей, на зміну купівельних звичок та 
поведінки туристів може впливати мета подорожі.

Згідно з дослідженням, проведеним серед туристів, які купували текстиль, 68 % зазначили, 
що обирали дизайн, який відображав культуру країни. Загалом схильність до купівлі предметів, 
у яких відображено культуру країни, визначено як один з домінуючих елементів туристичних 
покупок. Помічено, що ті виробники й підприємці, які, ставлячись з повагою до права інтелек-
туальної власності та патентів, використовують у дизайні свого продукту культурні елементи, 
досягли успіхів у продажу подарункових виробів, розрахованих на туристів [3, p. 307–312].

Розвиток культурного туризму
Культурний туризм є виходом для багатьох туристичних центрів, які не належать 

до туризму, пов’язаного з природними джерелами. Наприклад, малопривабливе для 
туристів (через клімат та розташування) шотландське місто Глазго після проголо-
шення його в 1990 році культурною столицею Європи швидко розвинулося на хвилі 
культурного туризму. Культурний туризм відіграє важливу роль у поціновуванні вжит-
кового мистецтва, особливо в країнах, що розвиваються. До речі, засноване в Колум-
бії виробництво «Artesanias de Colombia» є прикладом успішного залучення майстрів 
ужиткового мистецтва до економічного розвитку суспільства. Воно займається марке-
тинговою пропозицією продажу виробів цього виду мистецтва насамперед у музеях. 
Головна мета – щоб вироби надходили від майстрів і прибуток повертався до митців, 
що їх створили. Чимало джерел, які розглядалися як непотрібні чи некорисні, набули 
вартості після включення в культурну справу. Якщо б на острові Роббен у Південій Аф-
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риці не було в’язниці, у якій відбував покарання Нельсон Мандела, можливо, ні в кого 
не виникло б бажання його відвідати. Ця обставина надала острову символічного та 
культурного значення, а також перетворила звичайну в’язницю на місце культурного 
туризму, яке приносить прибуток [22, p. 39–44].

Маркетинг ужиткового мистецтва не вимагає знач них капіталовкладень. Однак результат 
від продажу речей цього виду мистецтва відображається на економіці країни за короткий час. 
У 1998 році за співпраці Світового банку та місцевих громадських організацій було успішно запо-
чатковано проект (Souk Virtuel), метою якого став продаж виробів ужиткового мистецтва Тунісу, 
Лівії та Марокко через Інтернет. Ужиткове мистецтво здатне розв’язати проблему безробіття в 
провінційних районах. Заснований у 1984 році в індійському місті Лакноу кооператив ужитково-
го мистецтва об’єднав під своїм дахом виключно жінок. Завдяки кооперативу жінки, які раніше 
ставали жертвами підприємців і змушені були виготовляти свої вироби за низьку ціну, з економіч-
ного боку набули незалежності і спромоглися самі просувати на ринку продукти власного вироб-
ництва. У результаті успішності кооперативу кількість його членів стрімко зростала і в 1996 році 
досягла 5 тис. осіб. Окрім продажу виробів ужиткового мистецтва, кооператив допоміг жінкам у 
вирішенні таких питань, як здоров’я, освіта, гігієна тощо [10, p. 3–10].

Наявність у країні певних культурних явищ не означає ефективний їх маркетинг. Між 
охоронною та маркетинговою політикою є місце для дилеми. У процесі маркетингу куль-
турних явищ можна не помітити фінансових проблем. Тому слід доповнювати відомості 
про розмір річного прибутку та зиску, кількість працевлаштованих фахівців, проданих 
квитків чи об’єктів даними про охорону й розвиток культурних явищ. У деяких ситуаціях 
доводиться вести мову про те, що разом з економічно успішним маркетингом культурного 
явища, такими показниками, як кількість відвідувань, прибуток, частота використання 
водночас культурні явища втрачають свою цінність. Надмірна комерціалізація негативно 
впливає на досвід відвідування, культурні об’єкти зазнають шкоди і засмічуються.

Дослідження, проведене серед турецьких майстрів ужиткового мистецтва
З темою роботи пов’язаний ознайомчий аспект та якісний підхід з метою збору відомос-

тей з перших рук, що викликано необхідністю зробити реєстр майстрів, які продають ви-
роби туристам. У 2006–2007 роках у різних місцевостях Ізмірської області (Сельчук, Буджа, 
Конак, Кемералти, Алсанджак, Гьоредже) в Егейському регіоні проведено короткі (5–15 хв) 
інтерв’ю із 74 митцями вжиткового мистецтва. Отримані відповіді було проаналізовано в 
дослідженні. Аналіз даних, здійснений у вигляді трактування з аналітичними узагальнен-
нями, мав на меті одержання відомостей у вигляді понятійної сітки.

Трактування результатів дослідження
Серед проблем, які виникають у митців ужиткового мистецтва під час реалізації своєї 

продукції туристам, можна виокремити такі:
– залежність (низька ціна) майстрів від посередників (роздрібні й гуртові торговці);
– незнання майстрами іноземної мови, що унеможливлює налагодження контактів з 

туристами;
– необізнаність населення стосовно вжиткового мистецтва, загалом байдужість до 

культури та мистецтва;
– продаж на ринках індійських та китайських виробів як витворів турецького мистецтва;
– низький рівень знань про вжиткове мистецтво країни серед професійних туристич-

них екскурсоводів, недостатнє інформування туристів;
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– система проживання «все включено», яка перешкоджає виходу туристів за межі готелю;
– крихкість, ламкість деяких виробів ужиткового мистецтва, відсутність надійного па-

кування та послуг із транспортування, зокрема й до країни туриста;
– орієнтація підприємців не так на естетичність та мистецьку якість виробів, як на ко-

мерційність та прибуток;
– слабкий попит на предмети вжиткового мистецтва, особливо з боку громадян країни;
– недостатня кількість жінок-майстринь ужиткового мистецтва;
– тимчасова зайнятість частини чоловіків-майстрів у виробництві предметів вжитково-

го мистецтва з метою в майбутньому знайти роботу з більшим прибутком; проблема трива-
лості й постійності;

– відсутність налагодженого виробництва у випадку, коли вжитковим мистецтвом за-
ймаються як захопленням, у вільний час.

Зазначені проблеми можна поділити на три групи щодо джерела: пов’язані з майстра-
ми вжиткового мистецтва, з туристичною громадою та із суспільством. Головна проблема 
першої групи – митців – об’єднання в організації. Можливо, у Туреччині багато осіб ви-
готовляють вироби вжиткового мистецтва вдома, однак відомості про це відсутні. Окрім 
цього, важливою проблемою митців є освіта. Помітна відсутність знань іноземних мов, 
права, маркетингу, туризму. Іншою проблемою, пов’язаною з майстрами вжиткового мис-
тецтва, є страхування соціальних гарантій, соціальний захист, коли їхній прибуток у цій 
сфері є недостатнім для забезпечення проживання, а митці змушені шукати нову роботу 
через непостійний заробіток. Друга група – туристична громада – лише починає розуміти 
важливість такого виробництва мистецтва. Зацікавленість туристів культурою спрямовує 
туристичні підприємства до вжиткового мистецтва. Серед туристичних підприємств на-
самперед агенціям подорожей, тур операторам та професійним туристичним екскурсово-
дам слід мати більше відомостей про це мистецтво. Феномен байдужості суспільства до 
вжиткового мистецтва потребує глибшого вивчення проб лем соціоекономічного характе-
ру, ігнорування естетичного виховання в системі освіти, впливу технологічного прогресу 
на нові покоління тощо.

Поширення у виробництві автоматизованих систем припинило існування більшості руч-
них операцій, в економіці на місце майстрів ужиткового мистецтва та ремісників прийшов 
клас робітників. Знову ж присутній вибірковий попит, спрямований на тих митців, які вироб-
ляють якісний продукт. Якщо в певний час на тлі індустріалізації вжиткове мистецтво роз-
глядалося як первісне, то нині ці вироби сприймаються як особливі та елітні. У декоруванні 
інтер’єрів деяких готелів, у яке вкладено інвестиції, що вимірюються мільйонами доларів, ра-
зом з використанням виробів ужиткового мистецтва наголошується на високій естетичній 
та якісній вартості. Незважаючи на те що вжиткове мистецтво не таке поширене, як в доін-
дустріальну добу, його існування відновлюється і, таким чином, зберігається. Крім того, роз-
виваються навіть деякі нові галузі застосування (наприклад, шкіряні сумки для ноутбуків).

Майстри вжиткового мистецтва надають перевагу безпосередньому продажу власних 
виробів туристам. Однак ускладнює реалізацію цього бажання залежність від посередників. 
Ужитковим мистецтвом займаються переважно як захопленням, або ж воно слугує засобом 
додаткового заробітку. Більшість майстрів, для яких цей вид діяльності є єдиним засобом до 
існування, – це літні, малоосвічені люди, позбавлені можливості змінити роботу. Водночас мож-
на побачити людей, які мають схильність до вжиткового мистецтва і, незважаючи на життєві 
труднощі, займаються цією справою, або людей високого статку, позбавлених турботи про за-
безпечення існування, які цікавляться цим видом мистецтва заради задоволення або як видом 
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культурної діяльності. Для останнього типу митців ужиткового мистецтва важливим є не про-
даж, а можливість ознайомлювати, представляти і показувати фахівцям власні вироби. Деякі 
майстри без жодного офіційного доручення приймають справу підтримування турецької куль-
тури за власну і, таким чином, роблять внесок у національну культурну спадщину.

У маркетингу виробів ужиткового мистецтва ціна – делікатне питання. В її основі ле-
жать закладені у виробництво відносність рівня мистецького виконання та змінність струк-
тури розуміння. Вироби вжиткового мистецтва, з одного боку, можуть бути відповіддю на 
економічний попит, з другого – у результаті виявленої митцем майстерності – надзвичай-
ним витвором. Насамперед вироби декоративного призначення оцінюються відповідно до 
смакових уподобань, через що простежується відносність. Такі виміри, як естетика, твор-
чість, ім’я майстра, імідж, новаторство, автентичність, переплітаючись у виробі, впливають 
на його цінність і вартість. Деякі майстри, натомість, продаючи твори, беруть до уваги не 
запропоновану високу вартість, а те, як покупець поціновує мистецтво. Таким чином, пе-
ревагу надають тим, хто має високий потенціал щодо розуміння та збереження твору, але 
пропонує низьку ціну, а не тим, хто не може оцінити твір, але достатньо заможний. Май-
стер ужиткового мистецтва дбає про майбутнє власного виробу. Його вартість залежить від 
естетизації, збільшення часу роботи над твором, цінності та важкодоступності матеріалу, 
з якого зроблено об’єкт, міри філігранної майстерності творця, його знання та досвіду. На-
справді, порівняння ціни виробу вжиткового мистецтва з подібним фабричним продуктом 
відкриває дорогу нечесній конкуренції. Коли такий продукт розглядається як засіб, що має 
історичну, культурну, традиційну, місцеву та національну цінності, його вартість зростає. 
Для того, щоб мати можливість продавати витвори майстрів ужиткового мистецтва за ви-
щою ціною, слід правильно використовувати культурні інсценізації та пропаганду культури.

Як правило, не викликає заперечень твердження, що між туризмом та вжитковим 
мистецтвом може бути налагоджена плідна співпраця, однак тривалість цих зв’язків 
пов’язана з можливістю її продовження. У випадку, якщо зв’язки утворені неврівно-
важено й без урахування потенціалу розвитку, то маркетинг ужиткового мистецтва 
переживатиме деградацію. Орієнтовані на отримання швидких прибутків туристичні 
підприємства з часом можуть спричинити деградацію таких культурних тем, як, на-
приклад, «Турецькі ночі». У Туреччині, країні із широкою різноманітністю та глиби-
ною культурної спадщини, спрямованість на швидкий прибуток, пошук простих шля-
хів спричиняє негативні наслідки. Іншою важливою проблемою є віддалення виробів 
ужиткового мистецтва від автентичності, коли починається орієнтація на туристичні 
смаки та купівельну спроможність (відхід від власної сутності). Продаж підробок і фаб-
ричних виробів серед творів ужиткового мистецтва, дешевий імпорт із Китаю та Індії 
негативно впливають на цей вид мистецтва. Ужиткове мистецтво з непредметного по-
гляду (передавання від покоління до покоління майстрів знань та вмінь) є важливим, а 
з позиції збагачення туризму – простим спадком, тому що приваблює приїжджих. Такі 
його види, як килимарство, ювелірна справа, дизайн прикрас і обробка напівдорого-
цінного каміння, кахлі, вироби з дорогоцінного каміння, кераміка в Туреччині здобули 
успіх у туристичній галузі. Однак за лаштунками залишається чимало видів ужитково-
го мистецтва та віддалені провінційні місцевості, де вони існують.

***
Уряди та міжнародні організації дедалі більшого значення надають розвитку вза-

ємин між ужитковим мистецтвом і туризмом. У зв’язку з цим декілька років тому Світо-
ва організація туризму влаштувала два важливих наукових заходи. Перший з них – це 
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проведений у 2006 році в Тегерані конгрес, присвячений ужитковому мистецтву й ту-
ризму, другий – проведений 2008 року в Перу. Представники Туреччини не взяли участі 
в цих двох конгресах [25]. Участь і лідерство в організаційній діяльності майбутніх кон-
гресів принесе Туреччині користь з погляду культурного туризму та вжиткового мисте-
цтва. У Туреччині маркетинг цього виду мистецтва туристичними каналами, завдяки 
установчим зусиллям Тунісу [12, s. 114–118], з 2005 року розвивався через Дирекцію 
використання традиційного вжиткового мистецтва та магазинів [6]. Варто засвоїти на 
рівні національної установи уроки, які можна отримати з таких прикладів, як діючий у 
Франції з 2006 року етикет використання живої спадщини [5] та асоціація SЕМА, яка, 
починаючи з 1976 року, спрямовує зусилля на розвиток ужиткового мистецтва [21]. На-
самперед необхідно визначити види цього мистецтва в Туреччині та офіційно їх класи-
фікувати. Окремо слід здійснити перепис майстрів ужиткового мистецтва, які працю-
ють у межах країни, та зареєструвати їх. Можна розробити модель місцевого розвитку, 
надавши окремий статус селам, де розвивається вжиткове мистецтво. Унаслідок потре-
би країни у валюті існує необхідність залучення туристів. Однак для того, щоб туристи 
ознайомлювалися з автентичним станом культури країни, слід налагодити нові взаєми-
ни між Міністерством культури і туризму, місцевими адміністраціями та туристичними 
підприємствами. Для запобігання псування культури маленьких поселень, відвідуваних 
туристами, варто влаштовувати освітні семінари. До деяких об’єктів культури необхідно 
обмежити вхід. Після експертизи Палати підприємців і митців слід штрафувати за про-
даж неякісних та підробних продуктів під виглядом автентичного турецького вжитко-
вого мистецтва. Важко ознайомлювати туристів з турецьким ужитковим мистецтвом, 
коли іноді ціна набагато завищена, зі значними комісійними зборами, але люди зму-
шені купувати. Необхідно визначати автентичність виробів ужиткового мистецтва, які 
продають у туристичних центрах, за допомогою марки та печатки. Підпорядковане Мі-
ністерству культури і туризму DÖSİM може збільшити кількість крамниць, де продава-
тимуть такі вироби. Можна збільшити кількість заходів фестивального типу, де турис-
ти матимуть змогу ознайомлюватися з виробами майстрів ужиткового мистецтва. Слід 
підтримувати інституціоналізацію майстрів цього виду мистецтва, особливо жінок, у 
кооперативи чи підприємства малого та середнього бізнесу для продажу виробів без по-
середників. Необхідно винагороджувати підприємців, які продають автентичні вироби, 
а також майстрів, які зосереджуються на виготовленні якісних виробів. З метою озна-
йомлення з турецькою культурою автентичні вироби вжиткового мистецтва мають ста-
вати предметами подарунків.
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АЛІ ЯКИДЖИ

ТИПОЛОГІЯ НАРОДНИХ СПІВЦІВ – ОЗАНІВ, ОПИСАНИХ У 
«КНИЗІ ДЕДЕ КОРКУТА», ТА ЇХ РОЛЬ У ТВОРЕННІ АШИКСЬКОЇ 

ТРАДИЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ТУРЕЧЧИНИ

Kültür tarihi içinde ozanlık geleneği ve ozanların önemli bir yeri vardır. Bunlar, tarih içinde mitolojiden aldıkları 
destek ve güçle destanların yaratılmasında rol oynamış, yaşadıkları dönem ve içinde bulundukları toplumun sosyal, 
siyasal, kültürel ve dini hayatında etkili bir rol oynamışlardır. Bu güçlü oluşum, durağanlaşmamış, dünde kalmamış, 
halk biliminin dinamik yapısı içinde günümüze kadar gelmiş ve günümüzde de etkisini sürdürmektedir. Bu gelenek, 
ad değiştirerek günümüzde de «âşıklık geleneği» olarak yaşamaktadır. Bu değişimin takip edilebildiği kaynakların 
başında ise Dede Korkut Kitabı gelmektedir. Bu yazıda, Dede Korkut Kitabı içinde yer alan ozan tiplerinin Türkiye 
sahası âşıklık geleneğine geçişte aldığı roller, yaptığı görevler ve içinde bulundukları ortam incelenmiştir. 

The bardic poetry tradition and bards have had an important place in history of culture. Bards have a significant 
role in creating epics taking strength from mythology during the history and they have an influence on the social, 
political, cultural and religious life of the society that they live in. This rooted tradition have been able to stay alive and 
it is transferred to our age with its influences. Today, this tradition is called «minstrel tradition». Dede Korkut Kitabı is 
one of the primary sources where the transformations of the tradition can be traced. In this paper, the roles, the 
missions and contexts of the bards mentioned in Dede Korkut Kitabı are analyzed according to these transformations.

Народний спів озанів є важливою складовою історії тюркської культури, зокрема історії 
літератури. Відомо, що співцями перших творів усної традиції [дастанів, сагу (плачів) тощо] 
були озани та інші митці (ками, бакси,́ шамани, оюни та ін.) [17, s. 49–102]. 

Дослідники наголошують, що озани виконували важливі функції в соціальному, політично-
му та релігійному житті суспільства, будучи його провідниками та впливаючи на літературний 
процес [5, s. 187–193]. Традиція імпровізації в усній народній творчості вважається початком 
тюркської літератури. Її створили озани та інші митці, які відігравали важливу роль в розвит-
ку тюркської культури. Згодом ця традиція поширилася шляхом міграції на інші території, де 
стала зразком для наслідування або ж зробила вагомий внесок у розвиток сусідніх культур. Уже 
за доби Атілли трапляються перші відомості про те, що ця традиція була перенесена з областей 
Туркестану та Середньої Азії до Європи. Часом вона сприяла зміцненню вже існуючих там по-
дібних традицій. Озани, які мігрували разом з ордами Атілли з регіонів їх колишнього поселен-
ня вглиб Європи, впливали на місцеві культури, насамперед тогочасних германців, зумовивши 
створення в них народної традиції переказів поетичних творів, подібно до озанів. Яскравим 
прикладом цього може бути німецький епос «Пісня про нібелунгів» Дітріх та ін. [13, s. 5–60]. 

Традиція імпровізації була перенесена з півночі Причорномор’я вглиб Європи, а також 
потрапила на Балкани й до Туреччини. Частина огузів, які мігрували зі своєї батьківщини в 
Середній Азії, оселилися на заході Каспію, на території сучасного Азербайджану. Інші ж об-
рали батьківщиною землі, що простяглися від причорноморського півдня до Балкан. Таким 
чином, огузи перенесли на свою нову батьківщину і традицію співу озанів, що посіла важ-
ливе місце в місцевій культурі. Так, культура «озанів», які впродовж наступних століть стали 
називатися «ашиками», на цих землях мала мистецький і літературний вплив. 
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«Книга Деде Коркута» відіграла важливу роль у перенесенні та вкоріненні традиції оза-
нів на території сучасної Туреччини, до якої належали також Анатолія й частина Балкан-
ського півострова. 

«Книга Деде Коркута» стала не лише текстом, у якому оповідається про політичну бо-
ротьбу за право на нову батьківщину, що пов’язано з переселенням із Середньої Азії до Ана-
толії та Балкан, але й цінним джерелом, за яким можна простежити релігійні, соціальні, 
політичні та культурні трансформації доби. Саме тому важко знайти слова, кращі за вираз 
Мухаррема Ерґіна в передмові до цієї книги: «Один з найпрекрасніших витворів тюркського 
слова і, мабуть-таки, найперший; один з найпрекрасніших витворів тюркської культури і, 
мабуть-таки, найперший». Фуад Кьопрюлю стверджував: «Коли ви покладете на одну шаль-
ку терезів усі без винятку твори тюркської літератури, а на другу – “Книгу Деде Коркута”, – 
переважить Деде Коркут» [23, s. 4].

Традиція народного співу озанів поширилася на території Туреччини на початку ХІІІ ст., 
проте внаслідок ряду причин, зокрема культурного взаємообміну, її назву було замінено 
терміном «ашик». 

В одній зі своїх розвідок про історичні особливості зв’язків бахши та озанів-ашиків, 
М. Гасимли повідомляє, що «мистецтво бахши» не зазнало істотних змін, тоді як «мистецтво 
озанів», для якого характерні ті самі властивості, потрапивши під сильний вплив ісламської 
цивілізації на Кавказі, в Ірані й Анатолії, втілилося в «мистецтві ашиків» [9, s. 11]. Він пере-
раховує важливі для цієї трансформації, як він уважає, обставини та митців, а також вислов-
лює такі погляди: «Усе це підтверджує історичні передумови того, щоб у регіонах прожи-
вання туркменських та хорасанських огузів на зміну мистецтву озанів прийшло мистецтво 
ашиків. Зазначені політичні й історичні події та соціально-цивілізаційні впливи сусідніх 
регіонів не лише сприяли такій трансформації, але й спричинили потужний вплив озанів 
туркестанських огузів, які обрали шлях мистецтва ашиків, а також стали причиною звер-
нення до іншого мистецтва й трансформації в “бахши”. Саме тому, як виняток серед бахши 
Туркестану “традиція бахши” й “обставини виникнення мистецтва ашиків” у туркменських 
і хорезмських бахши як за оригінальністю, так і за виконанням, є неподільним цілим. На-
справді, генетична спорідненість мистецтв бахши та озанів і фактична пов’язаність між со-
бою тюркських родів на території їх поширення історично зумовлює взаємовплив обох ви-
дів мистецтва. Саме тому при уважному й детальному розгляді можна з легкістю побачити 
спритність та відвагу того самого богатиря, оспівану як в озана, так і бахши; міфологічних 
героїв у дастані показано однаково. Тому не випадковим є визнання і озанами, і бахши типу 
“Коркута” як наставника мистецтва, майстра, одним словом – пророка в міфології, а також 
поява відомого сюжету про Бамси Бейрека у дастані озанів “Книга Деде Коркута” і в дастані 
про Алпамиша, що є взірцем творчості бахши» [9, s. 13]. 

Першоджерелом, за яким можна простежити процес трансформації традиції озанів у тра-
дицію ашиків, є «Книга Деде Коркута». Ф. Кьопрюлю щодо цінності цієї літературної пам’ятки 
для озанів та їхньої традиції писав: «“Книга Деде Коркута” дає нам переконливі відомості про 
суть та місце озана серед огузьких племен: озани утворюють в огузькому суспільстві окрему 
спільноту; з копузами в руках вони мандрують з одного краю в інший, від кибитки до кибитки; 
вони присутні на весіллях та бенкетах; акомпануючи на копузі, співають стародавні огузькі 
дастани, перекази Деде Коркута; створюють нові й нові поеми про новітні події; іноді багатії 
віддають їм зі свого плеча одяг, жалують у милостиню баранів та кіз. Разом з тим у “Книзі Деде 
Коркута” є деякі вказівки на значення озанів ще в прадавні часи: один раз трапляється вираз 
“альпи-озани”, який означає, що серед альпів, тобто богатирів-велетнів, виховувались також 
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і озани. Неабияка роль піра (чільного наставника) озанів – Деде Коркута, напівсвященний 
статус копуза (лише тому, що він йому належав) – усе це доводить нашу правоту. Гострий на 
язик, метикуватий, гучноголосий озан, який є носієм народних переказів і народної мудрості, 
уже в прадавні часи серед огузів мав статус напівобожнюваного члена суспільства. Безпереч-
но, загальний літературний розвиток відбився й на племенах огузів, тому разом з розвитком 
суспільства озани, втрачаючи свою колишню святість, жили серед огузьких кочових племен 
як особливий соціальний прошарок і після XV ст. отримали назву “ашики”» [17, s. 139, 140]. 

Беззаперечно, «Книга Деде Коркута» посіла важливе місце та відіграла значну роль у 
переході від традиції озанів до ашикської традиції на території Туреччини, а також у ви-
значенні основних літературних канонів цього виду народної творчості, коли її літературна 
цінність як у жанровому, так і типологічному плані залишалася незмінно високою.

О. Огуз у своїй статті дає оцінку озану в оповідному контексті «Книги Деде Коркута», го-
ворить про шану, якою користувались озани у різноманітних прошарках суспільства, зазна-
чаючи, зокрема: «Якщо взяти до уваги, що і після трансформації традиції озанів в ашикську 
традицію ця особливість залишилася; що з легкістю можна вести мову як про біографії аши-
ків, так і про тип ашика в народних оповіданнях; що й сьогодні озанів запрошують першими 
на весілля, то стане зрозуміло, що статус озанів-ашиків істотно не змінився. Після прийняття 
мусульманства й переходу до осілого способу життя ашики вийшли на якісно новий, більш 
естетичний рівень виконання свого мистецтва та заробітку собі на хліб насущний» [19, s. 42]. 

Отже, можна простежити, як утворювалася культурна канва, у якій при згадуванні про 
озанів на думку спадає «Книга Деде Коркута», і навпаки, перша згадка про Деде Коркута нага-
дує про озанів. До того ж багато вчених-дослідників зауважують, що в семантиці слова «деде» 
(«дід») присутні не лише значення «той, хто оволодів знаннями, народний аксакал, що дає 
ради заплутаним справам», але й неодмінно «народний  озан» [6, s. 235]. Деякі ж науковці 
наголошують на визначальній ролі «деде» у процесі трансформації озанів у ашиків [1, s. 14]. 

«Дід Коркут (“Деде Коркут”, “Мій Дідо Коркут”, “Мій Ата (батько) Коркут”) – озан-муд-
рець, головний озан, якого надихає сила самої традиції. Це – пір з-поміж озанів. Цей май-
стер – озан. І цей символ – озан є натхненником традиції народного співу, відколи вона ви-
никла. І завжди його визнавали за піра – корифея озанів. Навіть можна сказати, що саме 
він духовно живив традицію віщого сну як надзвичайно важливий герой» [11, s. 18, 19].

Батько Коркут «був неперевершеним знавцем огузів. Що б він не казав – те збувалося. 
Він переказував звістки від зниклих безвісти. Всевишній Господь був наснагою для його сер-
ця» [8, s. 9]. Саме тому цілком природним було те, що надалі ашиків, які виконували твори 
«мистецтва озанів», уважали «уммі» (неписьменними), адже народ обожнював останніх, 
уважаючи, що все сказане ними надихає їм у серце сам Господь. 

Герої книги – озани, про яких говорили: «озан говорить словами Деде Коркута» [8, s. 10]. 
Вони проголосили свого піра священним, просили в нього благословення, промовляли його 
словами та увічнили його ім’я.

Сучасні дослідники «Книги Деде Коркута» вважають, що «озан є саме тим інформатором, 
який вносить у скрижалі літопису “Огузнаме” роди огузькі», що, власне, і складають «Книгу 
Деде Коркута» [22, s. 15, 16]. Це доводить, що сам Деде Коркут є озаном, своєрідним «продук-
том» традиції народного співу озанів. 

Визнання Батька Коркута «піром озанів» відколи лише виникали ідеї та оповіді, що 
складають одноймений епос, залишилось таким упродовж століть, коли ашикська традиція 
вкорінилася на території Туреччини. Згадки про цей статус відображено в поезіях деяких 
ашиків, які жили і творили в різні століття. 
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У вірші одного з найвідоміших поетів саза XVIII ст. Караоглана, який народився в 
с. Акьорен у Зарі та помер там само в 1765 році, про Деде Коркута як «піра, майстра» озанів 
написано: 

Перед Кочґіром – велике писання, 
Виконав намаз у султана Кейкубада, 
Я, Кар’оглан, що грає в саз і тамбур, – 
Наш майстер і пір – Деде Коркут [15, s. 306]. 

Багато дослідників висловлювали різні думки щодо місця та ролі Деде Коркута у трансфор-
мації традиції від озанів до ашиків. Деякі з них зазначають, що «місце та функція доісламських 
тюркських поетів у суспільстві залишалися незмінними й у часи після прийняття ісламу, зокре-
ма в поезіях саза та в образі Деде Коркута, набуваючи мусульманського забарвлення» [4, s. 14]. 

Інші дослідники вважають, що причиною шанування та неабиякої любові до Деде Кор-
кута в ісламській культурі є саме те, що він був майстром народного слова, тобто озаном. 

Деде Коркут є духовним лідером усього народу. Його пророче слово дає раду там, де 
великі сильні лицарі безпорадні. Він суттєво відрізняється від героїв дастана витонченим 
розумом та обдарованістю. Хоч копуз його вважається священним, однак це пов’язує Деде 
Коркута не з вірою або шаріатом, а із життям усього народу, урочистими всенародними  
зібраннями. Озан над озанами вивищується, як народний ашик. Він обдарований, наділе-
ний розумінням вічного та гострим розумом, здатністю примушувати невігласів підкорятися. 
І народ любить Деде Коркута за цю здатність [3, s. 63].

У тексті «Книги Деде Коркута», крім героя, якого називають озаном, згадано також 
імена ще багатьох героїв (і добрих, і лихих): Баїндир-хан, Казан-хан, Дірсе-хан, Богач, 
Бейрек, Кан Турали, Уруз, Басат, Делі Думрул, Їґенек, Беґіл, Ермен, Духа Коджа, Кам Пюре, 
Пай Бічен, Казилик Коджа, Ушун Коджа, Енсе Коджа, Ейлік Коджа, Киян Сельчук, Дюль-
ґер, Альп Рустем, Делі Тундар, Кара Будак, Кара Ґьоне, Аруз, Терс Узамиш, Окчу, Ділек 
Еврен, Альп Ерен, Делі Карчар, Яланджиоглу Яртачук, Килбаш, Карачук Чобан, Конур 
Сари Чобан, Киян Ґючі, Демір Ґючі, Япагулу Коджа, Капак Кан, Бани Чічек, Бурла Хатун, 
Сельджан Хатун, Шьоклі Мелік, Кара Текюр, Яйган Кешіш, Софі Сандаал Мелік, Кипчак 
Мелік, Аг Мелік, Кара Тюкен Мелік, Бугаджук Мелік, Кара Аслан Мелік, Дірек Текюр та 
інші [22, s. 237]. Більшість із них мають риси народного співця-озана і є героями, які спіл-
куються з батьками, дружиною, дітьми, друзями-приятелями, ворогами тощо у формі діа-
логу, змагаючись у віршуванні, деякі акомпанують собі на копузі.

Разом із чільним озаном, озаном-піром – Деде Коркутом – у книзі важливу роль відве-
дено альпам-озанам (богатирям-озанам). Вони завжди поруч із копузом мають меч. Якщо 
копуз є символом миру, то меч – символом звитяги. Під час зустрічі відважних молодців, 
перш ніж виймати меча, до рук беруть копуз. І, як правило, він виявляється ефективним для 
порозуміння. Власне, і сам Деде Коркут недвозначно висловлюється, аби підкреслити важ-
ливість альпів-озанів: «опісля мене хай альпи-озани прокажуть, а просвітлені щедрі святі 
люди послухають». Тип альпа-озана в книзі ще трапляється  як «делі озан» (завзятий озан). 

Прикладами альпів-озанів у «Книзі Деде Коркута» можуть бути Дірсе-хан, Богач-хан, 
Салур Казан, Уруз, Караджик Чобан, Бамси Бейрек, Казилик Коджа, Їґенек, Тепеґьоз, Басат, 
Делі Думрул, Кантурали, Беґіль, Емре, Сеґрек, Килбаш та «ще сорок сороків відважних». 

Починаючи від XV ст., у типі ашика в межах однойменної традиції, що дедалі більше 
розповсюджувалася на території Туреччини, на перший план висуваються риси альпа-оза-
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на. У збереженні цього типу важливу роль відіграли ашик Кьороглу, Караджаоглан, Кул 
Мустафа, Дадалоглу та ще десятки народних поетів-співців. Можна стверджувати, що на 
цьому позначився неабиякий вплив культурного середовища, в якому виховувались альпи-
озани, які згодом у межах політичної та військової системи при яничарському військовому 
корпусі й так званих Магрібських корпусах Алжиру, Марокко й Тунісу, трансформувались 
у військових поетів та поетів-воїнів, що разом із мечем несли із собою копуз, ставши з по-
гляду традиції співу озанів виразниками соціальних цінностей.

Інший тип митця, який трапляється в «Книзі Деде Коркута», – тип «жінки-озана». Попри 
те що вони не тримають у руках копуза, за влучністю слова та впливовістю не поступаються 
альпам-озанам. Жінки-озани в книзі: дружина Дірсе-хана, Бани Чічек, молодша сестра Бей-
река, Бурла Хатун, Сельджен Хатун, мати Кантурали, мати Делі Думрула, його ж дружина, 
дружина Беґіла, дружина Сегрека та ін. 

Тип жінки-озана трапляється й у традиції ашиків на території Туреччини. Упродовж бага-
тьох століть сформувалося чимало народних поетес саме цього типу. Серед них: ашики Еміне, 
Шеріфе, Нуршах (Дуршен Мерт), ашик Баджи (Невджіхан Озмеріх), Асли Баджи (Мюневвер 
Толун), ашик Айше Чаглаян [12], Хатуні Баджи (Сегіма Бозкурт), ашик Кадріє, ашик Сариджа- 
киз, ашик Хатуні [20], Ґюллюшах [14] та ін. 

Ще один тип озана в «Книзі Деде Коркута» – мандрівний озан. Його функцією було пере-
давати новини з краю до краю, із села до села, від кибитки до кибитки, з фортеці до фортеці 
або від дому до дому. Завдяки такому озану Бамси Бейрек дізнався про те, що трапилося з 
Бани Чічек, Яланждиоглу отримав звістку про одруження з Ялинджак. Бейрек, перевдягнув-
шись у мандрівного озана, спромігся взяти хід подій у власні руки та домогтися їх завершен-
ня на свою користь. Для мандрівних озанів копуз був дорожчим за коня та зброю. Бейрек 
заледве зміг отримати копуз від озана, незважаючи на те, що віддав йому свого священного 
коня Боз-айґира [8, s. 45]. 

У традиції ашиків на території Туреччини цей тип озанів посідав надзвичайно важливе 
місце. Їхнє вміння подавати інформацію було особливо необхідним у XIX–XX ст. У XIX ст., 
зокрема за доби Махмуда ІІ, щоб донести до народу без викривлень ідею нововведень та 
реформ, було організовано мандрівних ашиків, які стали важливим чинником комунікації 
тих часів. Вони одержували зарплатню й були представниками в палаці. З цього приводу 
Ф. Кьопрюлю писав: «Ми знаємо, що в XIX ст., так само як і в попередніх, кількість ашиків 
повсюди збільшувалась, у великих містах, особливо в Стамбулі, вони мали хорошу органі-
зацію. Крім поетів саза, серед військових класів існували ашики, які зробили своє ремесло 
професією, способом заробітку на хліб. Вони збиралися скрізь, у визначених кав’ярнях, та 
разом виконували усні твори в супроводі саза. Крім того, була й певна кількість поетів саза, 
які забезпечували собі прожиток з інших занять, мали певний фах, і не будучи професіона-
лами, усе ж долучалися до цих зібрань і брали участь у виступах. За переказом, у Стамбулі, 
зокрема на Курячому базарі, існувала кав’ярня, яка була центром таких зібрань ашиків. Од-
ного з ашиків, налаштованих опозиційно до уряду, офіційно призначали розпорядником 
справами ложі. Ці поети саза весь рік мандрували країною та скрізь брали участь у виступах 
ашиків. Вони були дієвим засобом пропаганди серед народу, тому уряд намагався контро-
лювати і навіть використовувати їх за посередництвом ватажка ашиків для власної мети. 
За одним з переказів, що побутував серед ашиків ще півстоліття тому, за часів Махмуда ІІ, 
Абдулмеджіда та Абдулазіза, на утриманні палацу перебувало близько двадцяти-тридцяти 
ашиків, які час від часу виступали перед падишахом. Знов-таки згідно з переказом, ашик 
Гусейн Істанбуллу упродовж 1834–1861 років був ватажком ашиків на Курячому базарі та 
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тринадцять років очолював поетів саза палацу. Так само й Бешікташли Ґедаї очолював ви-
ступи ашиків перед світлішим султаном Абдулазізом» [18, s. 470].

Засновник Турецької Республіки Мустафа Кемаль Ататюрк так само виказував своє ба-
жання скористатися комунікативними здібностями ашиків, щоб найточніше та найправ-
дивіше донести до народу звістку про новостворювану Турецьку Республіку та її принци-
пи [25, s. 452–455]. 

Сьогодні, разом з поширенням та значенням таких засобів інформації, як радіо, телебачення, 
газети, журнали тощо можна стверджувати, що роль зазначеної особливості ашиків утрачено. 

У «Книзі Деде Коркута» є ще один, менше згадуваний, тип озана – «озан-кяфір» (невір-
ний). Цей тип озана іншої віри, народності або культури, який представлений у книзі в особі 
Шьоклі Меліка, трапляється й у традиції ашиків на території Туреччини. Озанами-кяфірами 
були такі поети саза XVIII ст., як вірменські ашики Вартан, Меджнуні та Дживан [16, s. 399]. 

«Книга Деде Коркута» є важливим джерелом як щодо утворення подібних оповідань [7], 
так і щодо виникнення на території Туреччини «озанів-оповідачів прози», подібного до мис-
тецтва меддаху [24, s. 85–90]. Крім того, ця книга справила вплив на виконання багатьох 
митців, які відчули в собі здібності озана, і на землях, де мешкали огузькі племена, викону-
вали дастани, описуючи події з цієї літературної пам’ятки [21]. 

І сьогодні для тюркської культури «Книга Деде Коркута» має неабияке значення. У по-
езіях озанів, які були виховані в традиції ашиків на території Туреччини та продовжують 
виконувати свої твори, часто присутні мотиви з «Деде Коркута», що є яскравим свідченням 
його впливу на традицію: 

   У тюркському ілі, у тюркській мові 
   Мій Деде Коркут є вінцем корони. 
   На шляху огузького роду-племені 
   Молиться до бога мій Деде Коркут. 

   Ніколи не відходив від суті,
   Оповідав про мову, про слово, 
   Про Чашит і Тепеґьоза, 
   Позивається мій Деде Коркут.

   У всякім товаристві заводить бесіду, 
   Від кибитки до кибитки питає про стан речей
   І зцілює стражденних,
   Дає панацею мій Деде Коркут. 

   Він – дід Огуза Кагана,
   Він – отець цього дастана, 
   Делі Думрула, Богач-хана 
   Є вірою мій Деде Коркут. 

   З радістю сприймав дозволяючих,
   Протистояв попрікаючим,
   Тим, хто дивився криво на традицію – 
   Вельми гіркий мій Деде Коркут. 
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   Він є гордістю його онуків,
   Він є надією його прийдешнього,
   Отого дивака Кул Нурі 
   Є прагненням мій Деде Коркут [2, s. 139].

«Література ашиків» та «ашикська традиція», що стала помітно відчутнішою на те-
риторії Туреччини, починаючи від XV ст., а в XVI ст. посіла належне місце в тюркській 
культурі як літературна течія, є потужним поетично-мистецьким утворенням, що вмісти-
ло в своїй структурі типи майстрів-ашиків, мандрівних ашиків, «ашиків війська», «поетів 
пера», ашиків-жінок та інших, а разом з ними й багато жанрів, родів та видів літературної 
творчості. Однією з основ них особливостей цього утворення стала наявність «музико-ві-
ршів», виконуваних зазвичай у формі обміну гостротами або дошкуляннями з інструмен-
тальним супроводом саза. 

Отже, в основі відродження та розвитку цієї важливої та сильної традиції на терито-
рії Туреччини був народний спів озанів як справжнє джерело, що можна помітити в «Книзі 
Деде Коркута». Адже у ній зібрано надбання усної творчості озанів – традиції, яка справила 
істотний вплив на літературний розвиток тюркської культури, і про яку здебільшого судять, 
виходячи з гіпотези, що вона є так само давньою, як і тюркська культура та словесна твор-
чість, а також пов’язані з ними типологія героїв, мистецькі утворення та перекази тих років, 
коли тюрки заново здобували собі нову вітчизну – Туреччину. 

Якщо ж сьогодні в Анатолії, на Балканах, у Європі, Північній Африці чи на інших тери-
торіях ще існує ашикська традиція або можна натрапити на її сліди, то, безперечно, у цьому 
є суттєва заслуга «Книги Деде Коркута». 

Таким чином, саме завдяки згаданим особливостям «Книга Деде Коркута» може вважатися 
важливою ланкою, що допомагає простежити повноцінну передачу як типів героїв, так і видів 
та родів літературної творчості в перехідний період від традиції озанів до традиції ашиків. На 
цьому культурному містку, культурна канва якого є надзвичайно потужною, перебувають усе 
ще не відкриті ділянки знання. Саме тому можна стверджувати, що «Книга Деде Коркута» для 
тих, хто займається фольклорними студіями, прямо або опосередковано цікавиться тюркською 
культурою, завжди залишиться основним джерелом, з якого можна постійно черпати нове, що 
ніколи не втратить своєї цінності. 
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АХМЕТ ЕРЖІЛЯСУН

ХТО ТАКИЙ САЛУР КАЗАН?

Bu makalede Dede Korkut boylarında geçen olay ve şahısların zamanı araştırılmıştır. Salur Kazan ve 
arkadaşlarının yer aldığı boylardaki şahıs ve olayların Türgişler döneminde olduğu sonucuna varılmış ve Türgiş 
hükümdarı Su-lu Kağan ile Salur Kazan’ın aynı şahsiyet olduğu üzerinde durulmuştur. Çin kaynakları nda bulunan 
Su-lu Kağan’ın ganimeti dağıtmaması üzerine çıkan olaylar ile Dede Korkut Kitabı’nın 12. boyunda yer alan Salur 
Kazan’ın ganimeti dağıtmaması arasındaki benzerliğe dikkat çekilmiştir. 

In this article, the period of the facts and persons of Dede Korkut’s book was researched. It was resulted that 
the facts and persons in the book were lived in the Turgish period and Salur Kazan was Su-lu Kagan. According to 
the Chineese sources, Su-lu Kagan has not divided up the loot and, in the same way, Salur Kazan also has not 
divided up the loot.

У пропонованій розвідці проаналізовано певний період, описаний в «Огузнаме» і 
«Книзі Деде Коркута». Крім того, розглянуто питання про встановлення історичної осо-
бистості героя на ім’я Салур Казан. Вислів «час роду Деде Коркута» можна охарактери-
зувати як час, що асоціюється з трьома різними періодами. По-перше, це час написання 
епосу «Книга Деде Коркута» у відомій нині редакції. Цього погляду дотримується й Фарук 
Сюмер [18, s. 396], датуючи пам’ятку ХVІ ст. Інші вчені вважають, що епос було написано 
в ХV чи ХVІ ст. По-друге, це період формування епосу «Книга Деде Коркута». Безсумнівно, 
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до письмової редакції твору в ХV чи ХVІ ст., епос тривалий час існував в усній формі. До 
того ж побутує твердження, що епос почали записувати значно раніше. Один з істори-
ків мемлюцьких тюрків-кипчаків на ім’я Ебу Бекр бін Абдулла бін Ай Бег ед-Девадарі в 
трактаті арабською мовою «Дюрерю’т-Тіджан ве Гуреру Теваріхі’л-Езман» («Dürerü’t-Ticân 
ve Gureru Tevârîhi’l-Ezmân»), описуючи, як татари прийшли на Схід Анатолії та перемогли 
Джеляледіна Харезмшаха, зазначає: «Згадаємо їхню книгу “Улу хан Ата Бітігчі”, яка роз-
повідає, як утворилося й звідки походить це плем’я. “Книга великого батька-володаря” 
була відома вже давно і монголам, і кипчакам, вони надзвичайно шанобливо ставлять-
ся до неї, подібно до того, як інші тюрки шанують “Огузнаме”, передаючи з рук у руки. 
У книжці йдеться про їхніх пращурів та володарів, які також походять від Огуз-хана». Піз-
ніше Девадарі заявив, що в «Огузнаме» міститься чимало дивних оповідок, які суперечать 
шаріату, і як приклад навів анотацію розповіді Тепегьоз [18, s. 395; 4]. Розвідку Девадарі 
датують 1330 роком. Таким чином, цей твір свідчить, що на момент його написання вже 
в 1320 році «Книга Деде Коркута» була досить відомою, її передавали з рук у руки, до того 
ж уривки з неї увійшли до згаданого твору. Проте між епосом, який ми сьогодні маємо, і 
тими уривками з «Огузнаме», про які згадував Девадарі, є суттєва різниця. В «Огузнаме» 
першим володарем тюрків, від якого й почався рід, є Огуз-хан. Складається враження, 
що «Огузнаме», про яке згадував Девадарі, – це книжка, якою скористався на початку 
1300-х років Решідеддін. Він у своїй праці «Джаміут-Теваріх» («Câmiü’t-Tevârîh») розділ, 
пов’язаний з нашою темою, назвав «Історія огузів та тюрків. Історія підкорення світу» 
(«Târîh-i Oğuzân ve Türkân ve Hikâyet-i Cihângirî-i U»). У цьому творі, написаному перською 
мовою, дійсно йдеться про хана Огуза, його онуків та історію перших тюрків. На жаль, 
Решідеддін не розглянув у своїй праці рід Деде Коркута. Згадуючи Деде Коркута, він пише: 
«Цей Коркут був з роду Баят, сином Кара Ходжа, прославився розумом, освіченістю та не-
абияким хистом до віщування. Славу здобув за часів Інал-хана Сир Явкуя. І якщо вірити 
тому, хто переказав це, то прожив той Коркут двісті дев’яносто п’ять років. Існує багато по-
хвальних історій про нього та його пророцтва, відомі і його мудрі слова» [20, s. 55]. Таким 
чином, проаналізувавши відомості, подані в працях Девадарі та Решідеддіна, відомо, що: 
«На початку 1300-х років існував твір, писемна пам’ятка, під назвою “Огузнаме”, який пе-
редавали з рук у руки. У згаданому творі йшлося і про Огуз-хана, і про походження перших 
тюрків, зокрема роду Деде Коркута. Звичайно, неможливо встановити, які роди, окрім 
роду Тепегьоз, описані в “Огузнаме”. Лише той факт, що в “Шеджере-і Теракіме” (“Şecere-i 
Terâkime”), відмінній від решідеддінівської версії “Огузнаме”, міститься вірш Коркут Ати 
на пошану Салур Казана [Ergin ŞT, 84, 85], а деякі розділи цього вірша збігаються з час-
тинами вірша Салура Казана з одинадцятого розділу [13; 5], свідчить про те, що розділи 
про Салура Казана мають бути в “Огузнаме”, датованому 1300 роками. Крім того, існують 
також інші роздуми щодо Салура Казана із “Шеджере-і Теракіме”. Ім’я його дружини відо-
ме як Бою Узун Бурла, яке, до речі, згадується й у книжці Деде Коркута» [Ergin ŞT, 97]. 

Оскільки «Книга Деде Коркута» була відомою писемною пам’яткою вже на початку 
1300-х років, до того ж Решідеддін згадував про неї як про відоме джерело пророцтв, до-
ходимо висновку, що формування цього дастана відбувалося значно раніше, імовірно, за 
декілька століть до згаданого часу. Природно, що період початку формування дастана не 
може описувати події давніх давен. Дастан, записаний на початку 1300-х років, не пере-
ставав зберігати свою усну традицію, їй було надано лише певної форми. Решідеддін зробив 
свою справу, і розділ про Огуза Кагана під назвою «Рід Богач-хана сина Дірсе-хана» («Dirse 
Han oğlu Boğaç Han Boyu») розмістив на початку «Книги Деде Коркута» [5]. 
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По-третє, вираз «час роду Деде Коркута» може характеризувати історичний час подій 
та героїв «Книги Деде Коркута». Власне, визначення цього часу і є головним завданням цієї 
розвідки. В одній своїй доповіді «Персоналії роду Деде Коркута» я висловив припущення, 
виходячи з власних імен героїв, що події та герої писемної пам’ятки, належать до чотирьох 
різних періодів історії. Критерієм, яким я керувався в досліджені, слугувало те, що імена Са-
лура Казана та його друзів не виходили за межі одного роду. Таким чином, стало зрозуміло, 
до якого з періодів належали ті чи інші герої. Отже, я об’єднав героїв відповідно до їхнього 
родинного дерева, під так званою «парасолькою персоналій» Деде Коркута та Баїндир-хана. 
У результаті цього я звернув увагу, що три племені з дванадцяти жодним чином не були 
пов’язані з Салуром Казаном та його друзями. Серед них: Богач-хан син Дірсе-хана, Делі 
Думрул син Духа Коджа, Кан Турали син Канли Коджа. Ця обставина засвідчує те, що пере-
раховані герої жили в інший час, ніж Салур Казан. 

Було встановлено, що Богач-хан мав родинні зв’язки з Огуз-ханом, а останній – з хун-
ським правителем Мотуном (Мете). Гьокальп у свою чергу стверджує, що «Богач-хана, 
який є ключовою постаттю в першій книзі Деде Коркута, цілком можливо ототожнювати з 
Огуз-ханом» [Gökalp, 1339, 70]. Я, у свою чергу, у двох розвідках досить детально простежив 
зв’язок між Богачом, Огузом і Мотуном [5; 6]. 

Вести мову про перервність часу Делі Думрула зараз складно. Ф. Сюмер звернув увагу на 
те, що між Делі Думрулом та відважним джигітом Огузом, який у 920-му році зупинив вели-
чезний караван Ібні Фалдана, що проходив володіннями Огуза, і дозволив продовжити шлях 
лише після того як набрав торговельного майна, є багато спільного [18, s. 414]. У доповіді, з 
якою я виступив на конференції в Азербайджані (1997), присвяченій святкуванням з нагоди 
1300-ї річниці «Книги Деде Коркута» («Dedem Korkudun Kitabı 1300»), я також розглянув цей 
аспект. Окрім того, я наголосив на дотичності подій, пов’язаних зі змаганням Делі Думрула з 
Азраїлем [янгол смерті, який забирає душу людини. – Прим. перекладача] через прагнення 
врятуватися від смерті, та описом у переказах-ріваєтах «Казак» втечі від смерті Ата Коркута. 
Як бачимо, остаточно встановити історичний час Делі Думрула поки що неможливо. 

Россі, який у 1952 році знайшов примірник книжки у Ватикані, встановив зв’язок між 
Каном Турали та Туром Алі, аккоюнським беєм. Ф. Сюмер, спираючись на певні докази, 
заперечував цю гіпотезу [19, s. 399]. За гіпотезою Россі, серед роду Деде Коркута рід Кана 
Турали належить до найпізнішого часу (XIV ст.). Отже, це єдиний та унікальний рід, що 
формувався на теренах Анатолії. 

Щодо останніх дев’яти племен, маємо таку ситуацію. Головним героєм цих дев’яти опо-
відей є Салур Казан. У тому примірнику твору, який було знайдено у Ватикані, у заголовок 
винесено назву «Історія та Огузнаме Казан-бея та інші» («Hikâyet-i Oğuznâme-i Kazan Bey ve 
Gayrı»). З назви видно, що переписувач у своїй копії визначає цю частину як розповідь про 
Казан-бея та його друзів. Крім того, чотири розповіді з дев’яти присвячено безпосередньо 
Салуру Казану та його сину Урузу. Герої наступних п’яти розповідей (Бамси Бейрек, Їгенек, 
Басат, Емрен, Сейрек) є дружинниками Салура Казана, товаришами по зброї. Події та іс-
торичний час цих дев’яти оповідей здавна цікавили дослідників. Якщо не зважати на думку 
вчених, які досліджують географію, що охоплює Азербайджан та східну Анатолію, більшість 
дослідників переконані, що історичний час Салура Казана та його друзів припадає на той 
період, коли огузькі племена жили на берегах Сирдар’ї. Бартольд схиляється до думки, що 
Деде Коркут жив ще до прийняття тюрками ісламу. Він переконаний, що кожне оповідан-
ня охоплює різні історичні періоди [12, LII]. В. Жирмунський, посилаючись на описану 
в «Шеджере-і Теракіме» битву між Салуром і Бечене та перекази-ріваєти про те, як бече-
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ни захопили матір Салура Чачакли в полон, стверджує, що ці події відбулися в ІХ ст. [13]. 
П. Боратав поділяє погляди В. Жирмунського, однак зауважує, що спільнота огузів Салура 
Казана прийняла іслам, і датує описані події ІХ–Х ст. [2, s. 40]. Ф. Сюмер спочатку датує 
описані події Х ст. [18, s. 393], пізніше переносить їх до ХІ ст. [19, s. 370]. Мугаррем Ер-
гін переконаний, що події з «Книги Деде Коркута» відображають історичний час ІХ–ХІ ст.:  
«У IX–XI ст. огузи згуртовуються у боротьбі з ворогом» [7, s. 55, 56]. Прикметно, що найдав-
нішим історичним часом визначено ІХ ст., а найпізнішим ХІ ст. Усі дослідники сходяться на 
думці, що географія розселення описаних героїв охоплює береги Сирдар’ї, а воювали огузи 
в цей період з печенігами та кипчаками. 

На наш погляд, період, коли жив Деде Коркут, описаний в «Огузнаме» Решідеддіна та 
«Шеджере-і Теракіме» Ебульгазі, можна співвіднести з історичним періодом Інал Сир Яв-
куй-хана (Інал Яви-хан), Каї Інал-хана (Дуйли Каї-хан), Кьоль Еркі-хана, Туман-хана, Каї 
Явкуй-хана (Канли Явли-хан), Ула Демюр Явкуй-хана (Мур Яви-хан). Оскільки Деде Коркут 
з’явився в часи Інал Сир Яавкуй-хана і був візиром та радником ханів: Каї Інала, Кьоль Еркі 
та Тумана [20, s. 55–61; Ergin ŞT, 55–64], особу Салура Казана слід встановлювати відповід-
но до цього періоду, а можливо, шукати його особистість серед цих ханів. 

У своєму дослідженні «Спільні риси “Книги Деде Коркута” і дастана “Огуз”» («Dede Korkut 
Kitabı ile Oğuz Destanı Arasındaki Münasebetler») я зробив припущення, що Туман-хан є тим самим 
Салуром Казаном із «Книги Деде Коркута», а Кьоль Еркі-хан – Баїндир-ханом. Наразі я маю на-
мір коротко зупинитися на раніше детально описаних підставах для такого міркування.

l. Взаємини свекор – зять між Баїндир-ханом та Салуром Казаном у тому історичному 
періоді, про який ідеться в «Огузнаме» стосовно Деде Коркута, могли бути лише між Кьоль 
Еркі-ханом і Туманом. Салур Казан був зятем Баїндир-хана, а Туман – зятем Кьоль Еркі-хана. 

2. Баїндир-хан із «Книги Деде Коркута» походить з роду Баїндирів. Кьоль Еркі-хан – 
тесть Тумана – теж з роду Баїндирів. 

3. Баїндир-хан у «Книзі Деде Коркута» – ключова особистість, тоді як Салур Казан – ди-
намічна особистість, що активно брала участь у військових справах. В «Огузнаме» Кьоль 
Еркі – наіп, а динамічною особистістю є Туман-хан. 

4. Згідно з «Джаміут-Теваріх», Туман-хан розумівся на мові тварин і за допомогою пса 
Кара Барака урятував овець, на яких напали вовки. Салур Казан мав надзвичайні здібності 
й міг спілкуватися з водою, вовками, землею та псом чабана Карачука Кара Бараком. Окрім 
того, Кара Барак означає «чорний пес».

У декількох місцях «Шеджере-і Теракіме» окремо йдеться про Салура Казана. До того ж 
вірш, написаний Деде Коркутом на честь Салура Казана, теж наводиться із «Шеджере-і Теракі-
ме». Поряд з цим багато дослідників, зокрема В. Жирмунський, порівнюють викрадення матері 
Салура Казана беченами, описане в «Шеджере-і Теракіме», з пограбуванням будинку Салура 
Казана, описаним у «Книзі Деде Коркута». Згадка в «Шеджере-і Теракіме» про Туман-хана та Са-
лура Казана як про дві різні особи є суперечливою. Однак у дастанах та переказах-ріваєтах такі 
зміщення є природним явищем. Наприклад, Ебульгазі зазначає, що серед беїв, туркменських 
ходжів є декілька редакцій «Огузнаме», які містять багато помилок і не є тотожними [Ergin ŞT, 
18]. Ебульгазі використав різні редакції «Огузнаме» ХVІ ст., туркменські усні перекази, а також 
«Джаміут-Теваріх» чи одну з його версій. Розділи пам’ятки «Шеджере-і Теракіме» від початку до 
Огюрджіка Альпа паралельні до «Джаміут-Теваріх». Однак частина оповіді, що йде після Огюр-
джіка Альпа, відсутня в «Джаміут-Теваріх». А оповіді про Салура Казана містяться в цих останніх 
розділах. Ебульгазі на початку переказу-ріваєту про викрадення матері Салура беченами сло-
вами «а в іншій книзі цю подію описали таким чином» чітко вказує на те, що він користується 
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іншою редакцією «Огузнаме». Дружина Салура Казана походила з роду Узун Бурла Хатун, про 
що йдеться в останньому розділі під назвою «Дівчата для огузького ілю» («Oğuz iline beylik kılan 
kızlar»). Як зазначає Ебульгазі, про це свідчать і «писарі та авторитетні знавці історії туркмен» 
[Ergin ŞT, 96]. Очевидно, що цей розділ було взято з усного переказу. Так, Ебульгазі простежує 
цю історію аж до Огурджіка Альпа в книзі «Джаміут-Теваріх», а далі використовує різні редакції 
«Огузнаме» та усні перекази. Пасажі, присвячені Салуру Казану, за винятком одного, розміще-
ні в цих останніх розділах. Згаданий виняток, у якому йдеться про викрадення матері Салура, 
коротко був описаний у тексті раніше [Ergin ŞT, 57]. По суті названий уривок є вставкою. Зва-
жаючи на це, оповідь до подій, пов’язаних з Огюрджіком Альпом, можна розглядати як окрему 
книжку чи декілька книжок. З огляду на цю обставину, розгляд Туман-хана та Салура Казана як 
двох різних особистостей, не є супе речністю. Ебульгазі вказує, що Багадир-хан і Салур Казан Каї 
Коркут Ата жили в один історичний час [Ergin ŞT, 84]. Отже, доцільно шукати Салура Казана та 
Баїндир-хана серед ханів-радників Деде Коркута. До того ж раніше в нашому досліджені ми при-
йшли до висновку, що Салур Казан та Туман-хан є однією особою. 

У розділах, які описують життя Деде Коркута, на думку Зекі В. Тогана [20], ханами були 
карлуцькі ябгу. Першим правителем у цьому розділі був Інал Сир Явкуй; за історичними 
свідченнями, у 766 році володарювання землею перейшло до карлуцького ябгу, відомого в 
Гердізі як Джабгу , який відвоював владу в гьоктюрків [20, s. 133, 134]. Щоб зробити пра-
вильний висновок, звернемося до описаної в «Огузнаме» Решідеддіна династії, починаючи 
від кінця, адже представники останніх поколінь є найвідомішими. Початок згаданої ди-
настії в «Огузнаме» в редакції Решідеддіна сучасні історики Нігаль Атсиз та Їлмаз Озтуна 
розглядають як цілісне історичне джерело, у якому кожна династія є окремою державою. 
Таким чином, ми відстежимо династію з кінця, встановлюючи, які з описаних у «Книзі Деде 
Коркута» ханів належать за збігом в історичному часі до ханів династій. 

Династії, про які йдеться в «Огузнаме» Решідеддіна, від кінця до початку можна класи-
фікувати таким чином:

1. Сини Алі-хана від роду Язир, що розселилися на Хісар Так.
2. Грецькі туркмени (анатолійські бейліки): карамани, ешрефи та інші туркмени.
3. Салгурлуйці та перські атабеки. 
4. Харезмшахи.
5. Газнелійці. 
6. Саманоглуйці.
7. Сельджуки.
8. Караханіти.
9. Уйгури.
Уйгурів і караханітів описано після основних розділів, де йдеться про життя Деде Корку-

та. Частина, присвячена уйгурам, – це незначний і невеликий за розмірами розділ. Уйгури на 
чолі з Арикли Арслан-ханом повстали проти огузів за часів правління Тікен Біле Ер Бічкен Каї 
Явкуй-хана. Син Каї Явкуй-хана, спадкоємець трону Ула Демюр Явкуй-хан, разом зі своїм вій-
ськом розбив орду Уйгур Арикли Арслан-хана на кордоні Талас. Ула Демюр Явкуй призначив 
падишахом уйгурів сина Арикли Арслан-хана Альпа Тавгач-хана і, таким чином, світовий по-
рядок знову було відновлено. Через деякий час Тікен Біле Ер Бічкен Каї Явкуй-хан помер і його 
місце посів правитель Ула Демюр Явкуй-хан, який володарював 75 років і був останнім пра-
вителем із цієї династії. Отже, у тексті уйгури постають не як незалежне угрупування, адже 
підпорядковуючись огузам, вони повстали, і династія правління перейшла до їх рук. Із цієї 
династії згадано лише двох правителів: Арикли Арслан-хана та Альп Тавгач-хана. 
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У хана Ула Демюр Явкуй не було синів. Саме з цієї причини й змінилася династія. Запис 
у Решідеддіна з цього приводу такий: «Коли Ула Демюр помер і після нього не лишилося 
сина, який посів би його місце, і рід зупинився, Букра-хана – сина Кара-хана зробили па-
дишахом» [20, s. 63]. Та обставина, що Кара-хан під іменем Кара Альп є молодшим братом 
Ула Демюра, вказує на те, що є певна неточність свідчення. Проілюструємо цитатою: «Піс-
ля смерті Уладмура син хана Каї Явгу Кара Альп посів місце правителя. Яги викрав його з 
колиски ще малим, коли воював з його батьком Учре-ханом, хлопець побачив батька ще 
за життя, коли повернувся» [20, s. 63]. Період зміни династії визначається оповіданнями 
такого зразка, і «Огузнаме» демонструє саме такий підхід. Наприклад, згаданий пасаж у 
«Шеджере-і Теракіме» описано інакше: «У Мура Яви не було синів від його дружин. Жінка 
деякий час перебувала в полоні, потім її було відіслано назад на рідну землю. Коли жінка 
повернулася на батьківщину, вона завагітніла від Мур Яви-хана. А через декілька місяців 
народила сина. Дали йому ім’я Кара. Виріс хлопчик серед своїх дядьків. А коли став юнаком, 
то втік і наблизився до хана Мур Яви, який прийняв його своїм сином. Після смерті Мур Яви 
весь народ зібрався й обрав хлопця своїм ханом» [Ergin ŞT, 66]. 

Династія караханітів розвивалася саме у такий спосіб, і в «Огузнаме» імена правите-
лів подано так: Кара-хан, Букра-хан, Кори Текін, Оюнак, Кара Арслан-хан, Осман-хан, Еслі-
хан, Шабан-хан, Буран-хан, Алі-хан. Попри те що серед караханітських правителів в істо-
ричних джерелах не трапляються імена на зразок Кори Текін, Оюнак, Осман, Еслі, Шабан, 
Буран (Туран?), а такі імена, як Кара, Бугра, Арслан були найпоширенішими, сумніви щодо 
належності згаданих ханів до караханітів є недоречними. Ф. Сюмер поділяє таку думку  
[18, s. 378]. Імовірно, Кори-хан, якого згадано в Ебульгазі як Кози-хана, є одним з перших 
караханітських правителів. А володар на ім’я Оюнак, принаймні під таким іменем його зга-
дано в «Огузнаме», в історичному контексті є Огулчаком, сином Кадир-хана. 

Коли ми досліджуємо династію правителів у зворотному порядку, Караханли й Арик-
ли Арслан-хан, яких у творах представлено як Кара-хан, Бугра-хан, Кори-хан, та уйгурські 
хани, які в свою чергу представлені як Альп Тавгач-хан та Арикли Арслан, то простежується 
очевидна дотичність до гьоктюрків. Перелік правителів у династії вказує на період гьоктюр-
ків. Отже, період, який починається правлінням Інала Сир Явкуя та закінчується Ула Демюр 
Явкуєм, ми називаємо періодом гьоктюрків. Три із шести правителів того часу в творі «Джа-
міут-Теваріх» мали титул «явкуй», а в «Шеджере-і Теракіме» – «яви». Як стверджує більшість 
дослідників, слова «явкуй» та «яви» тотожні зі словом «ябгу» (yabgu). Перехід літери «b» у 
літеру «v» та випадіння «g» на початку другого складу є досить розповсюдженими явищами 
у фонетиці давньої турецької мови. Відомо, що не лише огузьких та карлуцьких правителів, 
які жили на берегах Сирдар’ї, називали «ябгу», але й володарів західних гьоктюрків і тюр-
гіських правителів. Перших правителів гьоктюрків також називали «ябгу». Використання 
на пам’ятниках гьоктюрків поряд унванів «ябгу» і «шад» було властиве лише західним тюрк-
ським племенам [10, s. 113]. У китайських джерелах стосовно гьоктюрків трапляється тер-
мін «ше-ху Тукіє», тобто «ябгу тюрків» [10, s. 114]. Як зазначає Пітер Голден, «ягу каган» – це 
титул, «яким іменували управлінців та халешерів у західній частині держави» [11, s. 103], до 
того ж таке твердження є абсолютно актуальним для ханів, імена яких згадуються в «Джамі-
ут-Теваріх» та «Шеджере-і Теракіме», а саме: Інал Сир Явкуй-хан (Інал Яви-хан), Каї Явкуй-
хан (Канли Явли-хан), Ула Демюр Явкуй-хан (Мур Яви-хан). Таким чином, епоха династії, 
у яку жив Деде Коркут, – це період західних гьоктюрків та тюргішів. Історичний час цього 
періоду датовано 552–766 роками, а згадка про благословенного Мухаммада в «Огузнаме» 
вказує на те, що він жив у час Деде Коркута, тобто у період династії аббасів. 
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Якщо період, коли жив Деде Коркут, ми визначаємо як час панування західних гьок-
тюрків, то першого тогочасного правителя цього періоду Інала Сир Явкуй-хана ми маємо 
розглядати як Кагана. У візантійських джерелах ця постать згадується як Каган Сілзібул, в 
ісламських – Сінджубу Хакан. У візантійських джерелах трапляються імена Сізібул, Сізабул, 
Дізабул, Ділзібул [11, s. 103]. Крім того, у перських джерелах ім’я записане як Сінджепук, а 
у вірменських – Ченастанли Чепух [11, s. 103]. Зазначені назви є варіантами імені Сир Ябгу. 
Слово «Sır» у перських та арабських джерелах трапляється як «Sin», а у візантійських «Si~Sil, 
Di~Dil». Очевидно, в іноземних джерелах у слові «Sır» у написах на гьоктюркських каменях 
«бенгю» не встановлено літеру «r». «Sır» перекладатиметься «переможець». Слово «уabgu» в 
арабських джерелах трапляється як «cibu», а у візантійських «zibul~zabul». Ці слова, зокрема 
«cibu», про яке пише в своєму словнику Кашгарли Магмут, виникли внаслідок зміни в огу-
зів та кипчаків літер «y->c» [1, s. 31]. В огузів на початку другого складу випадає літера «g». 
Таким чином, слово yabgu розвивалося так: yabgu>cabgu>cabu>cibu. У пам’ятці «Шеджере-і 
Теракіме» це слово відповідно змінювалося так: yabgu>yavgu>yavu>yavı. Стосовно літери «g» 
фіксуємо перехід -b->-v-, що розпочався ще в давніший період уйгурів та караханітів. 

Про урочисті прощання з ханом Каї Іналом після його смерті сповіщають написи на 
гьоктюркських каменях «бенгю». У пам’ятці «Джаміут-Теваріх» цю подію описано так: 
«Коли помер Каї Інал-хан для прощальної процесії Еркі, син Баяндира Дьонкера, влаштував 
небачене частування. Він облаштував дві ями і одну заповнив йогуртом, а іншу – кумисом, 
зарізав стільки коней, великої рогатої худоби та овець, що з того м’яса утворилося декілька 
величезних гір. З усіх усюд посходилося чимало люду. Усіх частували досхочу, та наїдків не 
стало менше» [20, s. 55]. Як свідчать написи на гьоктюркських пам’ятках, коли помер Ка-
ган, з усіх усюд – Кореї, Китаю, Тибету, Ірану, Візантійської імперії, племен киргизів, учка-
рикан, татар, китайців і татабців (за визначенням з «Огузнаме» – «з усіх країн, що є в світі») 
прибули представники, аби попрощатися з небіжчиком. Ця обставина привернула увагу 
Зекі В. Тогана. У своїх примітках він зазначив: «У письмових свідченнях Сир Явкуя, якого 
частував Еркі з цієї нагоди, ідеться саме про ті події, що описані в написах на гьоктюркських 
пам’ятках. У візантійських та ісламських джерелах згадано цю постать під іменем Сир Ябгу. 
Отже, цю дефініцію варто дослідити детальніше й у контексті тих частин “Огуз Дестани”, де 
вона трапляється» [20, s. 103]. Видається неймовірним, що похорон ханів Буміні та Істемі-
на, на якому були присутні різні народи, не забув їхній нащадок і понад 156 років потому, і 
що опис цього похорону став текстом епічного твору в ХІV ст.

У китайських джерелах ім’я п’ятого кагана західних гьоктюрків трапляється як Ні-лі [17, 
s. 135]. Найімовірніше, це ім’я згадувалося як Інал. Таким чином, можемо вважати, що за-
значені в пам’ятці «Джаміут-Теваріх» Інал Сир Явкуй-хан і Каї Інал-хан, Каган (Sır Yabgu = 
Sincibu = Sinzibul) в особі правителя Ні-лі були правителями першого періоду панування 
гьоктюрків. На нашу думку, інші чотири правителі, згадані в «Огузнаме» (Кьоль Еркі-хан – 
Туман-хан – Каї Явкуй-хан – Ула Демюр Явкуй-хан), стосуються періоду тюргішів. 

Як відомо, найвеличнішим правителем тюргішів був Су-лу Каган. Відомості про кагана 
Су-лу, які містяться в китайських джерелах, заслуговують на особливу увагу. Вони є надзви-
чайно цікавими й наводять нас на думку про певний зв’язок між Су-лу Каганом та Салуром 
Казаном. У китайському джерелі «Chiu T’ang-shu» міститься така інформація: «За характе-
ром Су-лу був надзвичайно відважним. Після кожної битви захоплене майно (ганімет) він 
розподіляв між командуючими військом, солдатами та племенами. Усі його підлеглі напо-
легливо працювали для свого господаря й ставилися до нього шанобливо та приязно. Він 
таємно відправив послів до тібетських племен, а на Сході підтримував гьоктюрків. Гьог-
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тюрки й тібетці надіслали Су-лу в дружини по дівчині. Таким чином, він оголосив дівчат з 
трьох країн “катун” (katun). Багатьом своїм синам надав титул “ябгу” (yabguluk). Витрати 
збільшувалися, з часом його золотий запас було вичерпано. Наприкінці свого життя він від-
клав частину краму собі, не дозволяючи нікому торкатися його. Після сильної застуди йому 
паралізувало руку. Багато племен, що перебували під його владою, зневірилися у своєму во-
лодарі. Наймогутнішими лідерами племен були Мо-ги Таркан і Ту-мо-ту. Навколо них згур-
тувалися люди, вони розділилися на два табори й отримали назви “сари” та “кара”. Вони 
вороже і насторожено сприймали один одного. Улітку 738 року воїни на чолі з Мо-ги Тар-
каном напали вночі на Су-лу та вбили його. Спочатку це було сплановано Ту-мо-ту з Мо-ги 
Тарканом. Однак Ту-мо-ту виступив проти нього, і з метою згуртувати народ проголосив 
каганом сина Су-лу Тоу-хо-хсейна» [3, 5192]. 

В іншому китайському джерелі [21] міститься така інформація: «Каган тюргішів Су-лу 
був відважним і щедрим правителем. Усю здобич після бою він роздавав своїм племенам. 
І собі особисто не відділяв окремо трофейного краму. Тому народ був задоволений правлін-
ням свого кагана й служив йому правдою. Він був одружений з донькою правителя династії 
Танг. Таємно налагодив взаємини з гьоктюрками та тібетцями. Гьоктюрки й тібетці наді-
слали йому в дружини по дівчині. Су-лу проголосив дівчат трьох країн “катун”. А своїх синів 
зробив “ябгу”. Витрати з часом зростали. Згодом він заборонив ділити ганімет після бою. 
Наприкінці свого життя він захворів і його руку паралізувало. Багато племен віддалилися 
від нього. Мо-ги Таркан і Ту-мо-ту виявилися двома впливовими лідерами серед племен. 
Їхні племена отримали назви “сари” та “кара”. Вони не довіряли одне одному. Таким чином, 
Мо-ги Таркан очолив військо й раптовим нападом уночі вбив Су-лу. Ту-мо-ту спочатку роз-
діляв цей план з Мо-ги Тарканом, однак між ними виникла суперечка. Ту-мо-ту, щоб згурту-
вати всі племена, оголосив каганом сина Су-лу Гу-шо Тоу-хо-хсейна» [21, 6833, 6834].

Тему розподілу ганімета, що спричинила супе речки між кара-тюргішами та сари-тюр-
гішами, відомості про яких містяться в китайських джерелах, описано й у «Книзі Деде Кор-
кута» у 12 розділі (бої). Цей розділ починається так: «Уч Ок об’єдналися з Боз Ок і напали на 
будинок Казана. Останній наказав відбиватися. Однак Казан не об’єднався з огузами. Про-
чувши про це, дехто з беїв огузів, зокрема Аруз та Емен, мовили, що до цього часу вони всі 
виступали проти Казана, проте кожний окремо, а зараз настав час для об’єднання. Усі огузи 
об’єдналися і разом виступили проти Казана» [7, s. 243, 244]. 

Очевидно, що передумови конфлікту між огузами у всіх джерелах подібні. Термін «Он 
Ок» (On Ok), який використано для західних гьоктюрків та тюргішів, у «Книзі Деде Корку-
та» трапляється як «Ок»: Уч Ок – Боз Ок (Üç Ok – Boz Ok). Усупереч тому, що в китайських 
джерелах повідомляється про те, що ватажок сарів Бага Таркан убиває Су-лу, у «Книзі Деде 
Коркута» Салур Казан убиває ватажка огузів Аруза Коджа. Турецька народна література, 
яка не допускала трагічний кінець героя, відповідно відбила ситуацію у кривому дзеркалі, і 
Салур Казан, попри свою фактичну загибель, продовжу вав жити. 

У китайських джерелах є згадка про те, що руку Су-лу було паралізовано, тоді як в іслам-
ських описано, як Кьоль Чор Бага Таркан зламав руку Су-лу. Табері також стверджує, що Кьоль 
Чор зламав руку Сулу. Ібнюль-Есір описує смерть Су-лу під час гри в нарди вночі від раптового 
нападу Кьоль Чора [17, s. 69]. Цю подію дещо інакше подано у 12 розділі «Книги Деде Кор-
кута». Вождь огузів Аруз Коджа, щоб налагодити взаємини із Салур Казаном, звертається до 
Бамси Бейрека. Насправді ж він вдається до хитрощів, адже хоче, щоб Бейрек перейшов на 
його бік. Коли ж Бейрек відмовляється від такої співпраці, Аруз Коджа вихоп лює меча і вбиває 
непокірного. Таким чином, він ліквідував Бейрека ще до зустрічі із Салуром Казаном. 
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Згідно із «Шеджере-і Теракіме», «сім жінок упродовж багатьох років підкорювалися огу-
зам». Перша з них – Алтун Кьозлі Сундуз (Сундун) була дружиною головного бая, а дружиною 
Салура Казана Альпа – Бою Узун Бурла [Ergin ŞT, 97]. За китайськими джерелами, Су-лу Кага-
ну китайці надіслали дівчину з племені Асена на ім’я Кіао-хо, яку Каган проголосив своєю дру-
жиною. Ця дівчина поводилася й порядкувала у своєму племені, згідно з китайськими джере-
лами, як справжній бей. Поки Су-лу Каган перебував на заході своїх володінь, Кіао-хо продала 
тисячу коней, щоб купити різного краму, і надіслала своїх людей до Куча аби вони сповістили 
бажання дружини Кагана. Губернатор Китаю розгнівався на таку звістку: «Як жінка з роду 
А-чхена може роздавати розпорядження мені, губернатору імперії (Китаю)», – розлючено ви-
гукнув він і наказав побити тюргіських посланників. Повернувшись, Су-лу вирішив помсти-
тися і вчинити напад на Куча [17, s. 51, 52]. Ця подія засвідчує, що Кіао-хо-катун поводилася 
як справжній правитель, поки Су-лу перебував у воєнних походах чи в районі Маверауннехір. 
Відвага та хороб рість Су-лу Кагана, відзначена в китайських джерелах, не поступалася від-
вазі Салура Казана. У панегіричному чотиривірші, написаному Ата Коркутом, уміщеному в 
«Шеджере-і Теракіме», є такі рядки, що прославляють мужність Салура Казана:

   Він поклав у казан м’ясо сорока одного коня
   Лівою рукою він тримав казана 
   Правою рукою він пригощав
   Воїни і поважані, чи ви бачили такого як Казан?
   [Кононов, 1958, 66].

У цьому самому вірші описано відносини Салура Казана з арабами, аджемами та му-
сульманами взагалі:

   Казан приручив турків, туркменів, арабів, 
   Тобто мусульманів
   І як тільки трапилася нагода, він знищив усіх невірних
   Воїни і поважані, чи ви бачили такого як Казан?
   [Кононов, 1958, 66].

Салур Казан та огузи в «Книзі Деде Коркута» і в «Шеджере-і Теракіме» є мусульманами, 
тоді як Су-лу Каган не був мусульманином. До того ж він знущався над хоросанськими валі 
Емеві. Декілька разів він брав в облогу арабське військо і тримав його без води, цей період 
увійшов в історію як «дні спраги». Допомагаючи місцевим народам, Су-лу Каган переслі-
дував емевійців, унаслідок чого отримав серед арабів прізвисько Ебу Музахім (лютий, без-
пощадний) [17, s. 67]. Араби поступово просувалися вперед, аж поки не відбулася відома 
битва Сергана (1714), коли їм довелося відступати під сильним натиском війська Су-лу Ка-
гана; вони тримали оборону ще 15 років [17, s. 50]. Як же тоді розуміти чотиривірш, у якому 
йдеться про те, що він здобув перемогу над мусульманським арабським військом та завдав 
їм чимало тортур? Проте досить природно, зважаючи на традицію тюркських дастанів, слід 
сприймати вірш, у якому Салур Казан є мусульманином. Окрім того, багато дослідників 
розділяють думку, що Салур Казан та огузи, описані в «Огузнаме», жили ще до прийняття 
тюрками ісламу. Однак, на мій погляд, зміст цього чотиривірша набагато глибший. Серед 
тюргіських каганів саме Су-лу Каган найефективніше провадив взаємини з арабами, адже-
мійцями та мусульманами, саме на цій обставині й наголошено у вірші. Су-лу в 724, 728, 
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730 та 736 роках допомогав місцевим хюкумдарам з Маверауннехіра й кожного разу, окрім 
останнього, завдавав противнику суттєвого удару. Відомими є його облоги Самарканда та 
Кемердже. Проте взаємини Су-лу з володарями західних земель не завжди були ворожими; 
до нього зверталися за допомогою місцеві мусульманські хюкумдари, і в таких війнах Су-лу 
підтримував аббасів, які воювали проти емевійців. Варто зауважити, що прихильник аб-
басів Харіс бін Суредж з усією своєю свитою підпорядкувався тюргішам, а Су-лу особисто 
віддав йому у володарювання місто Фараб [17, s. 63, 64]. Власне, за цієї обставини й від-
бувся останній похід Су-лу до Маверауннехіра. Не дивно, що він сприймається абсолютно 
адекватно поряд з хюкумдарами, прибічниками аббасів. Су-лу користувався неабиякою по-
вагою серед правителів довколишніх земель. Наприкінці свого життя він відвідав Мекку, у 
«Шеджере-і Теракіме» про нього згадується як про людину, що здійснила хадж [Ergin ŞT, 84]. 

Поряд зі спільними рисами Салур Казана та Су-лу Кагана наголосимо на фонетичній 
подібності імен цих осіб. На нашу думку, слово, зафіксоване в китайських джерелах як «Su-
lu», у турецькій мові матиме транскрипцію «Salur». Відомо, що в китайській мові відсутня 
фонема «r». Крім того, ми переконані, що слово «кazan» це похідний варіант від уже забуто-
го «kağan». Однак у цьому випадку можна простежити й фонетичні зміни в імені Газан-хан 
(Gazan Han). Так само можна помітити певний зв’язок між ім’ям тюргіського кагана У-че-ле 
(U-çe-le) та ім’ям батька Салура Казана – Улаш (Ulaş). Між двома словами відбулося явище 
метатези – зміна однієї фонеми на іншу. У-че-ле не був батьком Су-лу, але для дастанської 
традиції є природним явище, коли один зі славетних хюкумдарів, який жив задовго до Су-
лу, є справжнім його батьком. Так само можна простежити подібність між іменем Кьоль 
Чор Бага Таркан (Köl Çor Baga Tarkan), який убив Су-лу, та Аруз Коса (Aruz Koca), що бився із 
Салуром Казаном. Вираз «Köl Çor» у «Книзі Деде Коркута» трапляється як «Koca». 

Отже, племена Он Оків та тюргішів, які, власне, і представляють західних гьоктюр-
ків, є пращурами огузів. Ф. Сюмер також поділяє думку про те, що огузи – це нащадки за-
хідних гьоктюрків. Щодо того, що «мова західних гьоктюрків дещо відрізнялася від мови 
східних гьоктюрків», учений пише: «огузька є вдосконаленою мовою західних гьоктюрків»  
[19, s. 45, 46]. За Ф. Сюмером, у 766 році карлуки захопили Суяб (околиці Токмака), і огузам 
довелося кочувати далі на захід [19, s. 31]. Хусейн Салман, який вивчає історію тюргішів, 
зазначає, що після 766 року Он Оки пішли на північний захід та на півночі Хазару разом з 
північними узами утворили огузів [17, s. 86]. Таким чином, огузи сформувалися в плем’я 
в епоху західних гьоктюрків. Спочатку огузів нараховувалося десять родів, однак після мі-
грації в 766 році, об’єднавшись з іншими племенами, що жили біля Сирдар’ї, їх налічувало-
ся вже двадцять чотири. Махмут Кашгарли згадував про двадцять два огузьких племені в 
1070 році, до яких приєдналося два роди Халач і, таким чином, огузів вже нараховувалося 
двадцять чотири роди. 

Подібність понять огуз – тюргіш та Салур Казан – Су-лу Каган спонукає на міркування 
щодо східних гьоктюрків. Як відомо, тюргіські кагани, ще до Су-лу, вели запеклі війни зі 
східними гьоктюркам на чолі з У-че-ле та його сином Соко. Ці війни описані й на каменях 
«бенгю» Тоньюкук, Кьоль Тігін, Білге Каган. За Капгана Кагана перша велика війна відбула-
ся у 698 році біля Болчу в долині Яриш (Джурганія); тюргіші програли у війні, якою керував 
Тоньюкук і в якій брали участь Більге та Кьоль Тігін. У цій війні тюргіського кагана (У-че-
ле) було взято в полон, а тюргіського ябгу та блазня – вбито. Другий напад на тюргішів було 
здійснено в 710 році, його особисто очолив Капган; у цій війні, яка відбувалася в Болчу і в 
якій взяли участь Більге та Кьоль Тігін, було вбито тюргіського кагана (Со-ко), ябгу та його 
блазня. Імовірно, війна, описана в «Шеджере-і Теракіме», під час якої викрали матір Салура 
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Казана Чачакли, – це саме війна в Болчу 698 року. Салур за тієї війни мав би бути малим 
хлопчиком і, очевидно, він просто втік, коли його матір забрали вороги [Ergin ŞT, 88]. Су-лу 
посів трон у 716 році, відповідно в 698 році він був ще дитиною. Ім’я беченського падишаха, 
який напав на огузів («Шеджере-і Теракіме»), – Тоймадук. Якщо зв’язок між батьком Салура 
Казана Улашом та У-че-ле, який ми встановили у своєму досліджені, є правильним, то мож-
на припустити зв’язок і між Тоймадуком та Тоньюкуком. 

На дастани, які складалися впродовж тривалого часу, особливий вплив справили саме ті 
особи, які жили, та обставини і події, що відбувалися в час, близький до завершення укладання 
літературної пам’ятки. У боротьбі Салура Казана та його друзів, звичайно, є й відголоски воєн 
огузів, а пізніше – печенігів та кипчаків, які жили біля Сирдар’ї. До того ж у дастані є відомості 
про війни з кипчаками, які перебували під владою грузинського королівства, принаймні у творі 
описано відповідні персоналії та географічні місця. У розвідці ми зупинилися на першому етапі 
переказів про Салура Казана, що стосується воєн між тюргішами та гьоктюрками. 

Насамкінець варто зазначити, що західні гьоктюрки та тюргіші є нащадками огузів, а 
східні гьоктюрки – кипчаків. У четвертому рядку на північній стороні каменя «шіне-Усу» 
(şine-Usu), встановленого за наказом уйгурського кагана Баян Чора, міститься фраза «tür...
bçk elig yıl olurmış» [15, s. 164]. С. Кляшторний прочитав цю першу частину як «Тюрки-кип-
чаки» [14, s. 153]. Значення цього виразу таке: «Тюрки-кипчаки правили п’ятдесят років», 
це означає, що гьоктюрки підпорядкували уйгурів. Важливою в цьому аспекті є та обстави-
на, що уйгури називали східних гьоктюрків тюрками-кипчаками. 

Як бачимо, війни між гьоктюрками, нащадками кипчаків, та тюргішами (східними 
гьоктюрками) є першим джерелом переказів-ріваєтів про Салура Казана, що відображено в 
пам’ятках «Книга Деде Коркута» та «Шеджере-і Теракіме», а щодо історичності цього образу, 
то Салур Казан є ні ким іншим, як Су-лу Каганом.
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АЛІ ДУЙМАЗ

ДОСЛІДЖЕННЯ СИМВОЛІЧНОЇ СЕМАНТИКИ ОПИСУ ТІЛА 
ГЕРОЇВ: ВІД ДАСТАНА «ОГУЗНАМЕ» ДО «КНИГИ ДЕДЕ КОРКУТА»

Destan kahramanları olağanüstü nitelikleriyle toplumların ideal tipleridirler. Bu nedenle destan kahramanları 
hem psikolojik hem de fiziki anlamda sıradan insanlardan daha farklı özelliklere sahiptirler. Destan kahramanına 
yüklenen olağanüstü nitelikler çoğunlukla çeşitli sembollerle ifade edilirler. Bu durumu Türk destanlarının 
prototipi konumundaki Uygurca Oğuz Kağan Destanı’nda Oğuz’un beden tasvirlerinde ve Oğuznamecilik 
geleneğinin son halkası olarak niteleyebileceğimiz Dede Korkut Kitabı’nda görebilmekteyiz. Bu makalede Oğuz 
Kağan ve Dede Korkut bağlamında kahraman tasvirleri, bu tasvirlerdeki semboller, bu sembollerin anlamı, 
sembollerin kullanılma nedenleri gibi konular üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Bu şekilde bu anlatmaları 
yaratan insanların inanç ve değerler sistemi, siyasi ve sosyal yapısı, kozmik merakları, evreni ve eşyayı algılama 
tarzları üzerine bazı sonuçlara ulaşılmıştır.

With extraordinary qualities, epic heroes are of ideal types of societies. For this reason they have 
psychologically and physically more different characteristics than ordinary people have. Extraordinary 
qualities attributed to epic hero are mainly stated by various symbols. This condition can be seen Oguz body 
descriptions in Oguz Kagan Epic, being on the position of prototype of Turkish epics and The Book of Dede 
Korkut, being qualified as the last ring of tradition of Oguzname. In this study, some topics like hero 
descriptions, symbols in these descriptions, the meaning of the very symbols, and the causes of using these 
symbols are evaluated in the context of Oguz Kagan and Dede Korkut. By doing so, some conclusion on the 
belief and value systems of people who created these telling, their political and social structure, cosmic 
curiosity, universe and perception of object are reached.

Персонажі героїчного епосу – дастана – зі своїми надзвичайними властивостями є вті-
ленням ідеальних типів суспільства. Саме тому ці персонажі наділені рисами, що відрізня-
ють їх від простих людей як із психологічного погляду, так і фізичного. Особливі власти-
вості, характерні для героїв дастанів, здебільшого виражені за допомогою різноманітних 
символів. У цьому можна переконатися, читаючи описи тіла Огуза в «Дастані про Огуза 
Кагана» уйгурською мовою. Названий дастан уважають прототипом усіх тюркських даста-
нів, а також «Книги Деде Коркута», яку можна назвати останньою ланкою традиції казан-
ня Огузнаме. У запропонованій статті проаналізовано описи персонажів у взаємозв’язку 
епосів про Огуза Кагана та Деде Коркута, досліджено окремі символи, їх семантику та мету 
використання. Завдяки цьому сподіваємось отримати певні висновки щодо системи цін-
ностей та вірувань людей – творців означених оповідей, політичну та соціальну будову їх 
суспільства, космогонічні уявлення, спосіб сприйняття навколишнього світу.
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«Дастан про Огуза» є видом героїчного епосу, що містить міфологічні та історичні тексти. 
У дослідженні за основу взято «Дастан про Огуза Кагана» уйгурською мовою. Це зумовлено 
тим, що такий давній міфологічний текст, щодо якого дослідники вже досягли єдності думок, 
зберіг свою оповідну гостроту і продовжив існування в різних прошарках тюркської культури. 
Традиція казання Огузнаме увібрала в себе ісламські елементи в таких різновидах тексту, як 
Огузнаме Решідеддіна або ж Шеджере-і Тюркі («Родовідне древо тюрків»). В оповіданнях про 
Деде Коркута виявилися географічні рамки та племінна будова суспільства, що її створило. Цей 
героїчний епос висвітлює образи та символіку, які покладено в основу відкритості тюркської 
культури та збереження власного способу життя за будь-яких умов та в будь-якому середовищі. 

Незважаючи на використання лише двох назв – «огуз» та «уйгур», названий дастан у всіх 
засадничих принципах виявляє космогонічні уявлення тюрків та породжену цими уявлен-
нями типову політичну, адміністративну та соціальну будову суспільства. Епос не обмежу-
ється, як здавалося б, віддзеркаленням лише певної історичної доби, певної географічної 
території, рівня культури та цивілізації. Відображаючи всі зазначені категорії, він водночас 
містить у своїй будові всі індикатори спільної тюркської ментальності, що дійшли до наших 
днів, пройшовши крізь численні жорна таких змінних для тюркської культури історичних, 
географічних та цивілізаційних чинників. 

«Благословенний» / «посвячений» Огуз
Як відомо, дослідники одностайні в тому, що в «Дастані про Огуза Кагана» бракує основ-

ного розділу. Текст починається словами: «Болсунґил теп теділер, анунґ анґаґусу ушбу турур» 
(«Нехай буде, – сказали вони, – ось це і його зображення»). Під ними – зображення бика. Далі 
текст продовжується такими словами: «Таки мундин сонг севінч тапдилар» («А вже після цього 
знайшли радість»). У наступних рядках подано опис Огуза: «Бір кюн ай каґаннуґ кьозю ярип 1 
бодади, іркек оґул тоґурди. Ошул оґулнунґ ьонґлюкі чираґ кьок ірді, аґизи аташ кизил ірді, кьоз-
лері ал, сачлари каш лари кара ірділер ірді» («Спалахнули очі Кагана-Місяця і народив дитину-
хлопчика. Колір обличчя того хлопчака був небесним, рот – вогняно-червоним, очі – шарлахові, 
а волосся та брови – чорні. Він був кращим за прекрасних пері» [13, s. 13, 29]. У цьому розділі 
йдеться про народження Огуза Кагана. Особливу увагу хотілося б звернути на світ символів, 
оповитий назвами світла, кольорів та небесних тіл. При спробі лінійного потрактування тексту 
може створитися враження, що він є плетивом з метафор. Однак, гадаємо, паралелізм між таки-
ми, пов’язаними зі світлом та кольором, поняттями, як «ай», «яримак», «чираг», «кьок», «аташ», 
«кизил», «ал», «кара», і частинами тіла народженої дитини – «кьоз», «ьонґлюк», «аґиз», «сач», 
«каш» використаний не лише з метою порівняння. Пов’язані зі світлом асоціації, хоча й опосе-
редковано, присутні також і в словах «непсікі» (= пері) та «кьокюрлюґрек» (= прекрасніший). 
Слід зазначити, що й «Каган-Місяць», про стать та батьківство-материнство якого дослідники 
сперечаються, також не є титулом, а найімовірніше, посідає визначене місце в символізмі ко-
льору та світла. Насправді в цих рядках розповідається про «благословенну» рису Огуза Кагана, 
яка дана йому при народженні і відображена на його обличчі. У «Кутадґу Біліґ» так само «благо-
словенного» представляє образ Айтолди. Дароване Господом благословення постає перед нами 
в його особі. Справді, Айтолди, коли його питають, хто він такий, відповідає: «Ім’я моє та вдачу 
мудреці уподібнюють до місяця». З «Кутадґу Біліґ» стає зрозуміло, що сонце в абстрактному сен-
сі символізує традиційну звичаєвість та мораль, у конкретному – правителя, так само як місяць 
в абстрактному сенсі символізує благословення, у конкретному – везіра [3, s. 49–69]. Благо-
словенність («щастя»), що посідає надзвичайно важливе місце в тюркській системі займає і яв-
ляється у вигляді місячного світла або ж пучка променів світла, є дарованим Господом деяким 
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особам та предметам, насамперед каганам та ханам, привілеєм. Дуже багато тюркських кага-
нів, починаючи від Мо-Туна і до Кюльтіґіна, говорять про себе як про «благословенних», або ж 
«посвячених» 2. Ось і Огуз Каган іще при народженні досягає цієї благословенної посвяченості. 
Тому, на нашу думку, відмінність між вищенаведеною дефініцією та словами «Тенґрі теґ тенґрі-
де болмуш Тюрк Більґе Каґан» є не більше ніж стилістична відмінність між діловим текстом та 
естетично-художнім. 

Привертає увагу й те, що рот Огуза – вогненного кольору, а очі – шарлахові. У Манаса 
при народженні були червоні очі, як і в Огуза. У деяких алтайських легендах можна про-
читати про дітей з вогненними очима, до того ж існує вірування, що вони послані Госпо-
дом [19, s. 136–137]. Червоний колір у міфології численних народів є кольором сонця та 
богів війни. Він символізує силу, міць, владу та панування [7, s. 186]. Беручи до уваги на-
явність в тюркській міфології людей із червоним ротом або очима (і навіть присутність цих 
мотивів у героїчному епосі), можна сказати, що червоний колір так само символізує силу, 
божественність, і тому його використано в зображенні обличчя Огуза. 

Напевне, має бути зв’язок між зображенням бика та ім’ям «Каган-Місяць» на початку 
«Дастана про Огуза Кагана». Не лише в тюркській, але і в багатьох міфологічних системах 
світу місяць, що виступає як небесне тіло, яке керує водою та дощем, дає врожай на землі, 
зазвичай ототожнюється з биком. Схожість форми неповного місяця – молодика із бича-
чими рогами, а також запліднюючі властивості обох спричинили між ними асоціативний 
зв’язок. Крім того, бик у міфологіях став традиційним відображенням Богів неба та їх сили 
[10, s. 102–107]. У цьому випадку можна говорити, що зображення бика в описі образу Огуза 
є визнанням його прародителем, першим запліднювачем роду, саме тому він уподібнений до 
бика, який пов’язаний з Богом і встановлює у світі божественну креативну сутність. У тому, 
що будова тіла Огуза від народження є подібною до бичачої, ми можемо переконатися, про-
аналізувавши малюнок, на якому це зображено. Зважаючи на це, доходимо висновку, що 
численними символами передано ідею, що в тілі Огуза відтворюється божественна модель, 
а його самого прийнято вважати першолюдиною, родоначальником прийдешніх поколінь. 

Місяць, сходячи та заходячи щоночі, указує на народження, смерть та відродження зно-
ву. Те, що космогонічне уявлення про появу місяця передається в тюркських мовах слово-
сполученням «місяць народився», насправді вказує на семантичну близькість між понят-
тями «місяць» та «народження». Тобто серед усіх символічних значень, ототожнюваних з 
місяцем, є також і народження. 

Зауважмо й те, що людська думка побудувала зв’язок між божественним та світлом, що 
ґрунтується на інакомовності. В ісламі існує подібна асоціація в понятті «нур» (місячне сяй-
во) 3. Якщо звернутися до літератури суфізму, то «нур» є еманацією Господа. Поняття ж емана-
ції як естетичний термін є виокремлювальною властивістю символу. Господь не має алегорії 
або ж дороговказу, однак він має символ, тобто еманацію, і ця еманація – світло. Інакше ка-
жучи, світло саме по собі не є Господом, його людиноподібним втіленням або ж органічним 
знаком. На чолі ж тих, хто удостоївся еманації божественного сяйва, стоїть пророк Мухаммад. 
У суфізмі, говорячи про сонце, мають на увазі Господа, а про місяць – пророка. 

Разом з тим колір є чуттєвим символом, що реалізується з потраплянням світла на пред-
мети. Світло робить видним усе суще, і тлумачення всього сущого як еманації божественно-
го сяйва увійшло до суфізму. 

Скільки б не було у вищенаведених рядках опису конкретики та віддалених від симво-
лізму уподібнень, у тюркській міфології «благословенність» («щастя») передається назвою 
божественного сяйва, що з’явилось еманацією на обличчі Огуза Кагана. Межі людської уяви 
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тут надто малі, аби в містичному символізмі змогти сприйняти ідею Бога. Тому й викорис-
тано небесні тіла, що їх давня людина знала найменше, сяйво, джерелом якого є небо, а 
також кольори, утворені відбиттям цього сяйва на земних предметах. 

Якщо уявити зображення обличчя Огуза Кагана, про яке мовиться в наведених рядках, 
то перед нами постане досить химерна картина. Адже ми побачили б особу з блакитним або 
зеленим обличчям, сліпучо-червоним ротом, шарлаховими очима, смоляно-чорним волос-
сям та бровами, – але ж ідеться про красу «прекраснішого від пері». Або розуміння краси тут 
дуже відрізняються, або ж метою цих метафор є не здійснення опису справжнього обличчя, 
а якраз навпаки, здійснення абстрактного малюнка обличчя, прекраснішого від «створених 
зі світла пері». Нам видається прийнятнішим друге припущення. Мета подібних висловлю-
вань – не унаочнити опис реалістичної картини, а розповісти про еманацію світла як боже-
ственного, «щасливого благословення» перед очима Огуза Кагана. 

Символізм кольору використано також у «Книзі Деде Коркута». Описуючи коней, перевагу 
надали сірому кольору. Візир з роду Богача, також сина Дірсе Хана, постає на сірому коні, сірими 
є коні Ґафлета Коджі та Бамси Берека з роду, що загарбав дім Салура Казана [14, s. 90, 112, 121]. 
Крім коней, у «Книзі Деде Коркута» колір деяких ханських шатер та мечів також сірий [7, s. 188]. 

Символіка небосхилу 
У вищенаведених рядках привертає увагу великий символічний простір, пов’язаний з 

небесними тілами. Це пояснюється тим, що використовувані як означення образу Огуза 
Кагана такі кольорово-світлові 4 елементи, як місяць та небо, насправді мають символіч-
не значення небесних тіл. Небесна символіка по своїй суті містить безліч таких традицій-
них обрядів, вірувань та мотивів, як «безкінечність у часі і просторі», «висота», «вищість», 
«переважання, перевага», «злет», «панування», «космічне дерево», «космічна гора», «обряд 
ініціації» та, зрештою, «божественність». Пригадаймо також, що слово «Тенґрі» («Бог») є 
похідним від поняття зі значенням «небо». Одразу ж зауважмо, що жодне з них само по собі 
не вказує на Господа, можливо, лише констатує статус від Бога, або вияв Його. Як «благо-
словенність» є еманацією Господа, так і такі небесні тіла, як Місяць, Небо, Сонце, а також 
такі природні явища, як буря, дощ, блискавка, є божественними виявами. В особі людини 
вони так само символізують повернення до легендарної моделі – першомиті, бездоганності, 
космосу, або ж наближення до неба, тобто сходження на престол, злет соціальними щабля-
ми, воскресіння, перевагу. Сюди необхідно додати такі традиційно асоційовані з висотою 
предмети природи, як гора, дерево. І справді, усіх їх можна одразу ж побачити в наступних 
розділах дастана, де йтиметься про Огуза Кагана. 

У тюркській системі вірувань небосхил уявляється як святий простір Господній, тому 
вважають, що створіння, наділені святістю, неодмінно пов’язані з небом. Для того, аби на-
голосити, що і Огуз є героєм, котрий так само має стосунок до небосхилу, вдалися до певних 
символів, що виказують схожість особливостей рис обличчя й тіла Кагана до небожителів. 
Навіть можна сказати, що в обличчі Огуза символізовано саме небо. У дастані за допомогою 
символічних висловів повідомляється, що він посланий на землю як син неба або «щастя» 
і в ім’я Господа розпочав рід людський, злягаючи з дівчатами, яких йому віддавали. Про це 
можна дізнатися з опису сцени народження Огуза 5. 

Швидкість як інший вимір виходу в позачасовий простір 
Спробуємо проаналізувати наступні рядки дастана: «Ошул оґул анасининґ кьоґюзюн-

дюн оґузни ічіп, мундин артикрак ічмеді. Йіґ ет, аш, сюрме тіледі. Тілі кіле балади. Кирик 
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кюндін сонг бедюкледі, юріді, ойнади» («Це немовля виссало перше молоко з грудей матері 
і більше не ссало. Хотіло сирого м’яса, юшки та вина. Почало говорити; за сорок днів вирос-
ло, пішло й затанцювало»). 

Тут є кілька моментів, які заслуговують на увагу. По-перше, це те, як швидко ріс Огуз 
Каган, що, за логікою дастана, вимірюється не хронологічним виміром часу, а його якіс-
ними та позаісторичними властивостями. Герой дастана Огуз – особлива людина, він ріс 
значно швидше, ніж звичайна дитина. Огуз надзвичайно швидко все робив для того, щоб 
рости. Біологічний процес його зростання тривав «сорок днів». Але все це – неістотні речі і 
не мають ніякої ваги в дастані. Число сорок також, як ми вже зазначали, важливе не з кіль-
кісного погляду, а з якісного. По-друге, – це слово «огуз». Яким же чином це слово стосується 
до Огуза Кагана? Дослідники читають його по-різному, наприклад: «угуз», «оґуз» тощо, а 
тлумачать зазвичай як «молозиво», «перше молоко». 

Незбориме відчуття Огузом свого «ідеалу завойовника світу» та докладання всіх зу-
силь для здійснення мети – важливий чинник, що надає йому такої швидкості [17, s. 29–31; 
18, s. 16]. Певне, є ще один момент. Це здійснення обряду ініціації Огуза, що народився як біо-
логічна істота, проте, використовуючи природжену благословенність та силу, він дуже швид-
ко потрапив до кола божественних героїв. Адже він, відповідно до суспільної думки, є смерт-
ним, але виступає як потенційний божественний герой – переможець. Людина неодмінно має 
долучитися до сонму досяглих досконалості, тобто вона має бути членом справжнього соціу-
му. Це своєю чергою здійснюється за звичаєм, що відповідає цивілізаційному рівню означе-
ного суспільства. В огузів, які є мисливсько-кочовою спільнотою, наперед визначено, що має 
робити герой. Це – перемога над чудовиськом, яке становить реальну загрозу для суспільства, 
тобто порушує встановлений порядок. Саме до цього моменту період дитинства Огуза (лише 
одноразове його ссання, бажання наїдків, сирого м’яса та вина, ставання на ноги тощо) опо-
відається стисло, лише кількома маленькими подробицями. Зауважмо, що все це також вика-
зує паралелізм на традиційно існуючі та практиковані в Анатолії до останніх часів такі звичаї 
малої ініціації, як кирклама (40 днів), діш хедії (пшениця на зубик) тощо. 

Природа та сила
Уявлення, що в Огуза Кагана проявляються особливості, запозичені в представників 

сили в природі, є зооморфом або метафорою-персоніфікацією. Це уявлення не варто роз-
глядати як реалістичний опис. У тюркській культурі аналізований опис не закарбований у 
камені, як у грецькій цивілізації, яка залишилася в слові, літературі. На нашу думку, симво-
лічну цінність цих описів визначають особливості сил природи, зокрема тварин, уособлю-
ючи в образі Огуза перемогу над природою. Це не просто метафора, а дане Господом благо-
словення, що робить його героєм, каганом. 

Огуз Каган – прабатько, покликаний зреалізувати божественну модель на землі. Основ-
на риса таких праотців – організувати та цивілізувати світ, створений Богом. Адже, завер-
шивши акт творіння, Господь віддаляється від людства, усамітнюється на небі і відпочи-
ває. Натомість обов’язок завершення акту творіння він залишає легендарним прабатькам. 
У «Дастані про Огуза Кагана» Бог, що усамітнився на небі, є єдиним небесним Господом, 
тоді як Огуз Каган – легендарний прабатько. У кожній своїй дії та поведінці Огуз Каган сим-
волізує божественний вияв та еманації, наприклад: божественне явлення на землі ще під 
час його народження, його шлюби, вовк, що вказує йому шлях, тощо. 

Вислови «ноги, як бичачі копита», «стан, як вовчий стан», «плечі, як соболине плічко», 
«груди, як ведмежі груди», «усе тіло його було покрито з ніг до голови шерстю», використані 
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для опису тіла Огуза Кагана, насамперед указують на особливості тварин [13, s. 13–14] і є 
відображенням певної структури мислення. У середо вищі, де було створено епос, тварини є 
створіннями, що на найвищому рівні можуть віддзеркалювати фізичну силу. Серед них пере-
вагу надано тим, що привертають увагу особливостями певних частин тіла. Тіло Огуза можна 
було б уподібнити якомусь одному створінню, проте замість цього взяли найсильніші части-
ни кожної з тварин і скомпонували нове тіло. Один із дослідників, що займався тлумаченням 
«Дастана про Огуза Кагана» – Деніс Сайнор, вивчаючи ці описи, висунув ідею, що Огуз на-
справді є не людиною, а обожненою твариною, «биком» [16, s. 65]. Однак метою такого тво-
ріння є не показати Огуза людиною або потворною твариною, створеною із частин більш ніж 
однієї тварини, а навпаки – наголосити на його силі й міці, використовуючи символи, що асо-
ціюються з надзвичайністю, святістю в культурі цієї непересічної особистості. Сила ніг сим-
волізує бика, міцність та гнучкість стану – вовка, плечі – соболя, а погруддя – ведмедя. Коли 
поглянути на структуру тюркського мислення та спосіб життя, можна зрозуміти, що названі 
тварини вирізняються такими рисами як у реальності, так і в художньому відображенні. Цим 
тваринам надано перевагу не лише тому, що вони є найсильнішими створіннями природи, а 
й тому, що вони перебували у зв’язку з розумінням святості людини тієї доби. 

Можна зазначити, що в ранні періоди розвитку людства, коли давали ім’я людині, за-
звичай використовували назви рослин або тварин. У цьому неабияку роль відігравав рі-
вень життя суспільства та спосіб сприйняття навколишнього світу. Коли люди уподібнюють 
себе або інших певній рослині чи тварині, то тим самим проголошують, що були не проти 
наблизитися до цієї рослини або тварини чи бути схожими на них [22, s. 224]. Інакше ка-
жучи, люди в повсякденному житті або в літературних творах шляхом перифразування ви-
користовували певних тварин, якими вони захоплювалися чи відчували пошану до їхніх 
численних особливостей. У «Дастані про Огуза Кагана» ми бачимо вдалі приклади такого 
пери фразування. У «Книзі Деде Коркута» так само, як у «Дастані про Огуза Кагана», присут-
ній цей прийом слововживання. Перед нами – уподібнення героїв епосу різним тваринам, 
зокрема Басата, якого вважають сином лева. Салур Казан, коли зустрічається з ворогом, 
реве як лев, звертається до свого сина Уруза «мій леве», а молодша сестра Бейрека також 
уподібнює його до лева, що крокує «перевальцем» [14, s. 172, 157, 142]. Такі приклади по-
казують, що в оповідках Деде Коркута між людьми та тваринами існує тісний зв’язок, наслі-
дування людьми певних тварин. Навіть у «Кутадґу Біліґ» зазначається, що правитель пови-
нен мати серце лева, лапи тигра, силу вовка та хоробрість ведмедя, тим самим визначаючи 
через особливості тварин риси, необхідні для правителя [1, s. 172–173]. 

Тварини, що символізують тіло Огуза Кагана, пов’язані не лише із землею. Можна ска-
зати, що деякі з них пов’язані з небом, тобто зі священним простором. Існує безліч оповідей 
та вірувань, у яких стверджується, що вовк є небесним створінням. Наприклад, у космого-
нічному міфі тюркської народності као-чи йдеться про те, що каган Као-Чи хоче одружити 
своїх доньок з Богом і залишає їх на вершині гори, проте замість Бога їм являється самець-
вовк. Молодша донька каже, що цей вовк є «найсправжнісінький бог» і, злягаючи з ним, дає 
початок роду као-чи [19, s. 18]. Також божественною твариною є і «вовк-самець з блакит-
ною шерстю та небесною гривою», що служить проводарем війська в «Дастані про Огуза 
Кагана» [13, s. 18]. Найважливішою рисою, яка вказує, що вовк є священним і пов’язаним з 
обителю бога створінням, є забарвленість у різні кольори та численні відтінки неба – божої 
та священної обителі. Тобто вовк є тією священною твариною, у яку втілюється Бог, коли 
хоче зв’язатися із цим тлінним світом. З цього погляду досить показовим є те, що в описі тіла 
Огуза, щоб указати на його пов’язаність з Богом та святістю, використано образ вовка. Крім 
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того, вовка надіслано, аби супроводити військо Огуза 6. 
У тюркській міфології існують певні міркування щодо образу ведмедя, який використано 

для опису тіла Огуза. Ведмідь у тюркській культурі був об’єктом поклоніння. Значущість його в 
релігійних віруваннях тривала і в буддистський період, тоді як з прийняттям мусульманства ві-
рування, пов’язані з цією твариною, втрачали актуальність і поступово зникали. У тюрків було 
вибудовано зв’язок між ведмедем та лісом. При цьому вірили, що ведмідь символізує лісовий 
дух. У тюрків назви «ведмідь», «вовк» є табуїзованими. Мало того, важливо, що шамани Серед-
ньої Азії та Сибіру вбираються у ведмежі шкури. Їхню шапку тут уподібнено до ведмежої голо-
ви, чоботи і рукавиці – до ведмежої лапи. Крім того, за віруванням тюрків, уполювати ведмедя і 
з’їсти його м’яса означає перебрати на себе ведмежу силу [5, s. 155–158; 7, s. 139–141]. Зважаю-
чи на сказане вище, уважаємо, що в уподібненні Огуза ведмедю йшлося не лише про його силу 
та міць з фізичного погляду. Слід зазначити, що тут мають вплив численні вірування, зібрані як 
стосовно вовка, так і ведмедя. Вірили, що ця тварина є священною або зі священним пов’язана. 
Її властивостями наділено Огуза, і він стає досконалою людиною. 

Уподібнюючи тіло Огуза до особливостей певних тварин, суспільство поставило за мету 
пов’язати власний рід з тими тваринами. Адже якщо поглянути на традицію надання іме-
ні, то можна завважити, що люди встановлюють зв’язок з душами істот, назви яких вони 
застосовують, і користуються їхньою силою. Тобто люди вірили в те, що, використовуючи 
назви сильних в природі тварин, вони й самі стануть такими сильними. Змальовуючи різні 
частини тіла Огуза як тваринні, було створено ідею, що й він теж набуде сили цих тварин. 
З цього погляду Огуз є надзвичайною людиною, що має силу кількох тварин. 

Слід також звернути увагу й на те, що тіло Огуза покрите шерстю, що є не лише міфо-
логічним уявленням, але й ознакою надзвичайної сили та витривалості. Одного з охорон-
них духів якутів (дух лісу Баай Баяаай) зображено як вкритого шерстю діда. У деяких ал-
тайських текстах також мовиться про те, що першолюдина була покрита шерстю. Навіть у 
деяких епічних текстах певних історичних періодів перед нами постають нездоланні герої, 
тіло яких від грудей до колін покрите шерстю, і цей факт вказує на їхню силу [4, s. 567–568]. 
Оскільки Огуз Каган посланий у цей світ як праотець, першолюдина і культурний герой, 
його тіло також зображено покритим волоссям, аби наголосити на тому, що він має як бо-
жественну, так і нездоланну силу. Кошлатість Огуза та особливості тіла, пов’язані з тварина-
ми, ставлять його в надзвичайне положення і дозволяють панувати над усім світом. 

У «Книзі Деде Коркута» модель людини з тілом тварини має місце в оповіді про вбив-
ство Басатом Тепеґьоза. Басат від народження не має надприродних здібностей, проте його 
надзвичайним робить те, що він росте в лігві лева, у результаті чого його тіло та рухи уподі-
бнюються до левових. Його фізичні особливості, що нагадують лева, описано словами: «Ха-
нум сазан бір аслан чикар, ат урур, апул апул йориїши адам кібі, ат басубан кан сьомюрюр» 
[14, s. 207]. У «Книзі Деде Коркута» деяких героїв уподібнено до тварин. У майже повному 
ототожненні Басата з левом та в тому, що згодом він перемагає набагато сильнішого за ньо-
го Тепеґьоза, простежуються паралелі з описом тіла Огуза та його перемогою над чудовись-
ком, що є великою небезпекою для соціуму. Логіка обох наведених оповідей розвивається 
подібно. Ідеться про те, що герой з властивостями найсильніших тварин перемагає ворога. 

***
У «Дастані про Огуза Кагана» для опису тіла героя використано певні символи, пов’язані 

з небом та землею. Дешифруючи ці символи, переконуємося, що Огуз є непересічною лю-
диною. Це герой, пов’язаний з Богом і являє собою божественне. Щоб відзначити, що Огуз 
є героєм, котрий походить від священного джерела, і тому є надзвичайною істотою, в опису 
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його тіла використовуються деякі висловлювання, пов’язані з небосхилом та тваринами, 
яких прийнято вважати священними. Інакше кажучи, Огуз є моделлю героя, що описується 
в символіці як неба, так і землі. У його обличчі символічно представлено щастя, тобто бла-
гословення (небо), а в тілі – силу (тобто землю). 

«Дастан про Огуза Кагана» містить характеристики епосу, указує на добу, коли міфо-
логічна свідомість поступалася перед історичною. Міфи доби історичної свідомості зміню-
ють своє функціональне навантаження і стають фольклорними текстами. Тобто, як тільки 
міфологія, що розробляє космогонічні питання, історизується, вона починає перетворю-
ватися на етногонічні міфи. Космогонічні міфи утворюють підвалини міфологічної систе-
ми, а отже, їх предметом є створення світу, людини та всього сущого, тоді як етногонічні 
міфи розробля ють питання створення першолюдини, встановлення шлюбних та родинних 
зв’язків, заснування держави та прийняття законів, початок цивілізації тощо. У «Дастані про 
Огуза Кагана» можна побачити обидві із зазначених стадій. У деяких описах тіла в «Дастані 
про Огуза Кагана» простежується будова зооантропоморфного характеру. Це, з одного боку, 
указує на обставини, пов’язані з тотемізмом, з другого – з культом прабатьків. З цього погля-
ду мотив бика (вола) слід сприймати як символ землі. Алегорії, пов’язані з небесними тіла-
ми, насамперед місяцем, потрібно вважати знаком божественного творіння, як віддзерка-
лення космогонічних міфів.  

Отже, в описах тіла героїв у фольклоризованих текстах (від «Дастана про Огуза Кагана» 
до «Книги Деде Коркута») або ж у символічних потрактуваннях на кшталт пов’язаних з тілом 
метафор та перифразів ми також натрапляємо як на сліди космогонічних міфів тюркської 
культури, так і на етногонічні міфи, що втілюють найдавніші прояви історичної свідомості. 

Примітки
1 Пелльо прочитує це слово як «ярап», з осторогою звертаючи увагу на те, що воно подібне до діє-

слова «єрімек» у значенні «нездоланно хотіти чогось» (як бажання вагітних). Радлов та Банг-Рахметі-
Брін прочитують це слово як «яримак» у значенні «світити», Риза Нур – як «яримак», пов’язуючи його 
із семантикою «агримак» – «боліти», і виводить зв’язок цього значення з віруванням, що біль в очах 
(ільк ґьоз агриси) є першою ознакою вагітності. Відмічене Жаном Дені використання ідіоми «ґьозюн 
айдин» (просвітлені очі) у відповідь на радісну звістку народження підтверджує, що це слово насампе-
ред означало «сяяти», потім – «радіти», тому правильним є дієслово «яримак», що вже в «Дівані Люґат-
іт Тюрк» набуло переносного значення [20, s. 9, 10]. 

2 Наприклад див.: Орхонські написи, напис Кюльтігіна, східний фронтон, рядок 29 [12, s. 18]. 
3 Священний Коран, сура «Нур», аят 35.
4 У тюркських мовах слова «небо» та «місяць» водночас мають значення «білий» та «блакитний».
5 Мірча Еліаде зазначив, що зв’язок між небом і Богом було встановлено тюрками. На його дум-

ку, слово «динґир» у шумерській мові, що означає «Бог», «випромінюючий світло», пов’язане з  
тюрко-монгольським «тенґрі». Він зауважує, що в IV тис. існував певний культурний взаємовплив 
між алтайською та каспійською культурами, унаслідок чого деякі слова потрапили до шумерського 
регіону. Еліаде також зазначив, що небесний «бог-тенґрі» належить до найдавнішої прототюркської 
цивілізації, а будова релігійних інституцій індоєвропейців набагато більше наближена до структури 
релігійних інституцій прототюрків, аніж до інших доісторичних східних або середземноморських 
цивілізацій [10, s. 83]. 

6 В одній з пов’язаних з вовком легенд, яку вважають такою, що належить тюркам, один жебрак 
заходить до якоїсь оселі і наїдками тамує голод. У цей час господиня оселі помічає, що жебрак має 
голову вовка. Коли подружжя вирішує подивитися, куди пішов, вийшовши з дому, жебрак з вовчою  
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головою, то йдуть за ним і опиняються Отюкену. Той помічає їх і проказує: «Я – бог! Сьє-єн-тьолар 
зникнуть!» [22, s. 243]. І тут Бог постає у вигляді істоти з вовчою головою. У тюрків ми можемо на 
багатьох подібних прикладах побачити сакральну позначеність вовка. У цих народів від ранньої доби 
розвитку суспільства прийнято вважати вовка символом Бога. Так само бачимо, що в наступних періо-
дах вовк – символ Бога – перетворюється на символ праотця та родоначальника [5].
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ТУБА САЛТИК ОЗКАН

БАМСИ БЕЙРЕК У КОНТЕКСТІ ГЕРОЇЧНОЇ ПОДОРОЖІ  
ТА ПРОЦЕС НАВЧАННЯ

Bu makalede Dede Korkut Kitabı’ndan «Bay Büre Beg Oğlı Bamsı Beyrek Boyı» adlı anlatı, kahramanın 
yolculuğu esas alınarak incelenmiştir. Kahramanın eylemleri, erginlenme ayinlerinin yapısında yer alan evrensel 
formülle birlikte okunmuştur. Bamsı Beyrek, olağanüstü doğumunun ardından bir erginlenme macerası olan 
yolculuğuna başlar. Sınavlarla dolu bu yolculukta başarılı olur ve erginlenmiş olarak evine, maceranın başladığı 
yere geri döner. Bu macera dairesel bir çizgi üzerinde gerçekleşir. Yola Çıkış, büyümenin işaretiyken Erginlenme, 
sınavlarla dolu zorlu bir geçiş sürecidir, Geri Dönüş ise erginlenen, dönüşen kahramanın eski hayatını terk ederek 
erişkinlerin toplumuna girmesini ve yeniden doğuşunu simgeler.

In this article the popular folk narrative, «Bay Büre Beg Oğlı Bamsı Beyrek Boyı» in the Dede Korkut 
Book, is analyzed within the context of heroic adventure. The actions of the hero is considered with the 
universal formula of the initiation rituals. Bamsı Beyrek, after the extraordinary birth, started to journey 
as an initial adventure and returned to the starting point of the adventure, having been transformed in 
the end of the narrative. This journey occurs in a circular line. While the departure of the hero is the 
symbol of being grown up, the initiation part is the hard process of exams. And the way back home 
symbolizes the rebirth of the hero, by leaving his old life and entering the adult’s life. 

Структурна подібність народних оповідань є предметом багатьох досліджень. У цій статті 
жанрову схожість розглянуто за принципом, описаним Джозефом Кемпбеллом у творі «Герой 
з тисячами облич», перекладеному на турецьку мову як «Безкінечна подорож героя». Д. Кемп-
белл порівнює становлення героя в народних оповіданнях з подорожжю, ототожнюючи її з 
рухом Землі протягом року або із зернятком, яке проходить три фази становлення: відділен-
ня – зрілість – перетворення [2, с. 41]. У пропонованій розвідці з погляду теорії Д. Кемпбелла 
досліджується оповідання «Бай Бюре Бег Огли Бамси Бейрек Бої» з «Книги Деде Коркута».

Незвичайне народження та отримання імені
У своєму дослідженні Д. Кемпбелл зосередив увагу винятково на подорожі героя, проте 

варто зважати й на обставини його народження, які відповідають певній моделі зачину в 
турецькому та світовому оповіданні. За традиційною наративною схемою, герой потрапляє 
до лона матері завдяки надзвичайній таємничій силі. Лорд Раглан у своїй праці «Традицій-
ний герой» зауважив, що «умови, за яких герой потрапляє до лона матері, є незвичайними, 
через що він сприймається як син Божий». Власне, це й ставало своєрідною передумовою 
до майбутніх героїчних пригод.

Традиційно герой народжується в подружжя, у якого довго не було дітей. Батько Бам-
си Бейрека Бай Бюре Бег на розкішних гостинах Баїндир-хана у присутності батьків, які 
мали синів, не може приховати смутку й гірко плаче. Огузькі беї глибоко співчувають 
горю бідолахи, вони здіймають руки до Всевишнього і в молитві благають Аллаха послати 
йому сина. Минув час, і Бай Бюре став батьком. З цих молитов починається розповідь про 
головного героя.
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Крім незвичайного народження, варто зауважити й важливість обряду надання імені 
та уславлення відважності і сміливості героя. «У ті часи юнакові не давали імені, доки він 
не зітне голови і не проллє крові» [8, s. 69]. Очевидно, юнак, щоб здобути ім’я, має пройти 
незвичайну ініціацію, випробування сили та кмітливості. Учений-фольклорист Жан-Поль 
Ру в розвідці «Вірування тюрків та монголів» відстоює думку, що змужніння юнака ініцію-
ється через вправність забиття тварини до смерті під час полювання (традиційного сюже-
ту народних оповідань), що пов’язується з випробуванням готовності парубка торкнутися 
жінки та вступити в шлюб. Тобто між здобуттям імені, зрілістю та одруженням існує тіс-
ний зв’язок, і вправність пролиття крові здобичі під час полювання вказує на готовність 
до одруження [6, s. 229]. У зазначеній розповіді йдеться про те, як парубок вирушає на 
полювання, визволяє крамарів, вбиваючи кяфірів, які на них напали. Так він виправдовує 
надії оточуючих, підтверджує свою силу та здобуває право отримати ім’я. Цей подвиг де-
монструє зрілість парубка, знаменуючи новий етап у його житті та в розповіді про Бейре-
ка. Відтак, найшановніший та наймудріший старійшина громади – Деде Коркут – нарікає 
парубка іменем.

Герой вирушає в дорогу 
Наріжним сюжетом народних оповідань є проводи героя в дорогу. Д. Кемпбелл називає 

проводи героя в небезпечну мандрівку «закликом» (покликом до небезпечних пригод) і на-
голошує, що ця ініціація знаменує пробудження самосвідомості героя. «Адже це, – зазначає 
дослідник, – є нелегким випробуванням, яке загартовує героя, ключовим періодом у його 
житті, подібно до народження чи смерті. Це перехід героя на новий рівень, де колишні ідеа-
ли та уявлення вже не виправдовують себе» [2, s. 65].

Після отримання імені Бейрек разом з огузькими беями вирушає на полювання, де 
йому вдається натрапити на слід косулі. Д. Кемпбелл стверджує, що в народних оповідан-
нях обов’язково наявний образ провісника, який також відіграє суттєву роль у становленні 
героя, закликаючи його до здійснення чогось важливого [2, s. 65]. У згаданому оповіданні 
такою істотою можна вважати косулю, яку наздоганяв Бейрек. Вона ніби підштовхує, на-
віть провокує героя до пригод. Зазначимо, що провіщати героєві пригоди, на думку різних 
дослідників, можуть різні обставини. Наприклад, відомий дослідник В. Пропп охарактери-
зував вихід на полювання Бамси Бейрека разом з огузькими беями як віддалення від дому 
[4, s. 45]. Прикметно, що в «Книзі Деде Коркута» моментів, що знаменують початок нового 
важливого етапу в житті героїв, чимало. Отже, появу косулі під час полювання Бейрека та 
його віддалення від друзів через прагнення вполювати звіра можна розглядати з позиції як 
В. Проппа, так і Д. Кемпбелла.

У свою чергу Ж.-П. Ру зазначає, що вбитий під час полювання звір (трофей), тобто здій-
снення першого вбивства в ініціації дорослішання юнака, сприймається громадою чолові-
ків племені як перша перемога, що надає право юнакові приєднатися до дорослих чоловіків 
племені та отримати право на одруження. Сила в поєднанні зі статевою зрілістю знаменує 
нове народження [6, s. 188]. Коментар Ж.-П. Ру цілком відповідає оповіді про Бамси Бейре-
ка. Так, Бейрек мчить навздогін за косулею і потрапляє на угіддя, де мешкала Бани Чічек; 
коли герой дізнається, кому належать землі, – розтікаються ріки крові [8, s. 72]. Відповідно, 
полюючи на тварину, герой демонструє свою готовність до пригод-випробувань. Відбува-
ється зміна цінностей та поглядів Бейрека. Він починає проявляти зацікавленість до проти-
лежної статі. Герой уже продемонстрував мужність та приєднався до когорти чоловіків – до-
сягнув біологічної зрілості, і йому необхідна присутність особи протилежної статі.
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 Відповідно всі епізоди у творі невипадкові. Важливо й те, що реалізація такої зміни ви-
магала наявності жінки. Зміни відбувалися одна за одною. Бейрек був готовий до них, тому 
й персонаж, який підштовхнув героя до зміни, виник сам по собі [2, s. 69].

Д. Кемпбелл стверджує, що насамперед герой на своєму шляху зустрічає таємничу осо-
бу (найчастіше жінку або чоловіка похилого віку), яка дає йому зброю проти чудовиська  
[2, s. 84]. Критики називають його «надприродним помічником». Д. Кемпбелл будує свою 
тео рію і термінологічний апарат на аналітичній психології та термінологічній системі Кар-
ла Юнга. Тому доречно звернутися до його роботи. У своїй праці «Чотири архетипи» К. Юнг 
згадує про фігуру мудрого наставника, який допомагає герою впродовж подорожі долати 
перешкоди [3]. На допомогу героєві мудрий наставник може приходити в образі тварини, 
чоловіка похилого віку чи жінки, даючи корисні поради або магічні предмети для подолан-
ня перешкод і переходу на вищий щабель удосконалення. 

В. Пропп у праці «Морфологія казки» стверджує, що одним із семи персонажів, на яких три-
мається сюжет казки, є Порадник, що в усьому допомагає герою долати шлях удосконалення. 
Він може бути як предметом, так і живою істотою (постає як чаклун-порадник) [4, s. 105–109].

У пригоді Бамси Бейрека порадником є Деде Коркут. Бейрек зустрічає Бани Чічек і 
отримує право одружитися з нею. Проте сватання дівчини – це тривала процедура з тра-
диційними обрядами, яка потребує особливих зусиль. Огузькі беї та Бай Бюре напружено 
обмірковують можливу кандидатуру свата. Зрештою, було прийнято рішення звернутися 
за допомогою до Деде Коркута, який на таке рішення промовляє: «Друзі, коли ви мене від-
правляєте, то знаєте, що Делю Карчар убиває всіх тих, хто сватає його сестру» [8, s. 74]. 
З цих слів очевидно, що Деде Коркут і є тією надзвичайною силою, порадником. Коли перед 
героями постає потреба в мудрому порадникові – в оповідь входить Деде Коркут. У певному 
сенсі архетип душі Деде Коркута [3, s. 87] є надприродною силою порадника. 

В оповіді Деде Коркут вирішує одну ситуацію в пригоді Бамси Бейрека. Коли Деде Кор-
кут іде до Делю Карчара просити руки його сестри, той не знаходить собі місця від гніву. 
Делю Карчар наказує осідлати жеребця, щоб наздогнати Деде Коркута та покарати його. 
Коли він наздоганяє віщуна і вже підіймає над його головою меча, той мовить: «Якщо підні-
меш меча, в тебе відсохне рука». З волі Аллаха рука Делю Карчара повисла в повітрі. Проро-
цтво Деде Коркута збулося [8, s. 75]. Відповідно Деде Коркут – уособлення Божого промислу. 
Ще К. Юнг акцентував увагу на зв’язку старого віщуна з Творцем [3, s. 94]. У наведеному 
прикладі Деде Коркут уособлює допомогу, яку герой чекає від Бога. Делю Карчар спокутує 
свою провину й обіцяє віддати сестру заміж за Бейрека. Деде Коркут звертається до Бога з 
проханням повернути руці Делю Карчара колишній стан. Однак Делю Карчар висуває низку 
нелегких завдань: «Приведіть тисячу верблюдів, які не бачили самки. Ще тисячу жеребців, 
які ще не піднімалися на кобил. Ще тисячу баранів, що не бачили овець. Ще тисячу безхвос-
тих, безвухих собак. І ще тисячу бліх. І тоді ваше бажання виповниться» [8, с. 75]. Деде Кор-
кут запевняє, що всі вимоги буде виконано, і, зігнавши стада, провчає його. Зрештою Делю 
Карчар просить у Деде Коркута допомоги і віддає дівчину. Ця обставина ще раз підтверджує 
надприродні здібності Деде Коркута і його функцію в оповіді як порадника-віщуна. 

Від початку розповіді до кульмінаційного моменту минає певний час. За цей період ге-
рой зустрічає персонажів, які відіграватимуть важливу роль у пригоді, вони також будуть 
мешканцями місць далекої мандрівки. Д. Кемпбелл цю обставину охарактеризував як «пе-
рехід чарівного порога, який уособ лює відродження, символічно ототожнюється з животом 
кита. Герой, щоб здобути силу від першого порога, замість того, аби віддалитися від нього, 
розчиняється в невідомому просторі, і складається враження, що він помер» [2, s. 107].
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Д. Кемпбелл у своєму творі «Первісна міфологія» описує цей перехід як ритуал, що сим-
волізує нове народження. Долання героєм порога рівноцінне новому народженню. Особу, 
яка віддалилася від громади, чекає низка випробувань. Щоб змінити самого себе далеко 
від суспільства, існує процес, який тлумачиться як символічна смерть. Після подолання всіх 
випробувань особа заново народжується. Герой, перед тим як зустрітися зі своїми випро-
буваннями, ознайомлюється з ритуалами, які перевіряють його готовність до пригод. Це 
ключники – охоронці порога. 

Бамси Бейрек під час полювання, переслідуючи косулю, потрапляє в місця, недалеко від 
яких живе Бани Чічек. Коли Бейрек опиняється на цій території, за висловом Д. Кемпбелла, «він 
залишає свій звичний земний характер, як змія шкуру» [2, s. 10]. Бейрек переживає й емоційні 
зміни. Герой уперше опиняється поруч з особою протилежнї статі. Зміни, які переживає юнак 
у 13–14 років під час спілкування з жінкою, охоплюють процеси змужніння героя. Допомагає у 
спілкуванні молодих нянька Бани Чічек. Отже, нянька виконує роль «наглядача порога». 

Зрілість
Героя, який відгукнувся на заклик пригодницької мандрівки та перетнув магічний по-

ріг, чекає нова земля. Цей новий світ з новими перешкодами (боротьба із чудовиськами, 
велетнями та потворними істотами) випробовує розум та мужність героя, і тим самим готує 
до зрілості та наступного етапу подорожі. Д. Кемпбелл коментує це так: «Подолавши поріг, 
герой долає новий ряд випробувань і переходить у новий невідомий світ» [2, s. 115]. Випро-
бування відокремлюють героя від громади й усамітнюють його. Д. Кемпбелл намагається 
охарактеризувати містичність випробувань через проходження етапів зрілості [2, s. 115]. 

В оповіді перше випробування Бамси Бейрек пройшов далеко від дому, під час знайомства з 
Бани Чічек. Потім було випробування Делю Карчара, який вимагав принести йому неймовірне. 
Під час другого іспиту за допомогою Деде Коркута Бамси Бейрек отримав дозвіл на одруження 
з дівчиною. Бейрек опинився перед серйозним випробуванням, і нагорода була високою – одру-
ження з коханою. Подібне траплялося з героями всіх світових оповідань [2, s. 384]. 

Випробування демонстрували, як герой підготовлений до дорослого життя [2, s. 119]. 
Ж.-П. Ру вважає, що в оповіді обов’язково має бути бій, перемогу в якому відважно здобу-
ває герой. Так, у дастані «Огуз Каган» маємо описану подію під назвою «бій, який має ви-
грати герой». На думку Ж.-П. Ру, це оповідання досить заплутане, проте воно показує, що 
повернення героя до громади на правах дорослого чоловіка можливе за умови одруження 
з жінкою [6, s. 210]. 

Герой, щоб отримати кохання як нагороду, проходить складне випробування, яке 
Д. Кемпбелл характеризує як «зустріч з богинею» (яка народжується в кожній жінці)  
[2, s. 139]. Якщо герой подолає випробування, про які він знає і на які очікує, він одружиться 
з жінкою, яка змінить його життя. Якщо одруження відбувається, соціальний та біологічний 
статус героя в громаді змінюється. Однак, щоб отримати у винагороду кохання, необхідно 
подолати ще одну перешкоду. 

Бамси Бейрек, долаючи випробування Бани Чічек та Делю Карчара, отримує право на 
одруження з Бани Чічек. Вона надсилає Бейреку кафтан, який він має одягнути й випустити 
стрілу. Там, куди впаде стріла, він повинен поставити весільний намет. Весь вечір тривали 
приготування до весілля. Бейрек зібрав сорок парубків, поки вони пили та їли, на них на-
пали сімсот кяфірів, які перемогли та забрали в полон у фортецю Байбурт тридцять дев’ять 
парубків і Бейрека. Оскільки одруження Бейрека ще не відбулося внаслідок неочікуваної 
перешкоди, можна зробити висновок, що герой не досяг необхідного рівня. 
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Для аналізу цього випробування можна звернутися до праці Д. Кемпбелла «Підкорення 
батьківського серця та обожнювання». Автор так коментує ці випробування: «Зазвичай усі 
випробування, пов’язані з боротьбою з різноманітними велетнями, закінчуються містич-
ним, богинею – королевою землі» [2, s. 128]. 

Останнім і найскладнішим випробуванням для Бейрека стало його ув’язнення й рабство. 
Бейрек шістнадцять років перебував у полоні у фортеці. Одного дня під час обіду з кяфірами 
Бейрек грав на копузі. Він випадково зустрівся з купцями, які за наказом батька ходили по сві-
ту й розпитували про сина. Купці повідомили, що Бани Чічек мала одружитися з Яртаджуком, 
сином Яланджи. Оскільки донька місцевого правителя була закохана в Бейрека, вона допо-
могла йому втекти з полону за умови, що він повернеться й одружиться з нею. 

Бамси Бейрек багато років провів на чужині, далеко від своїх рідних і близьких. У цей час 
вони отримали звістку про його смерть. Ніхто з рідних вже й не сподівався на його повернення. 
Відсутність героя можна трактувати як його символічну смерть перед новим народженням, по-
чатком нового періоду в його житті, що демонструє відхід минулого в небуття й початок нового 
етапу. Період ув’язнення має паралелі з реальним життям, коли дітей, які мали пройти ініціа-
цію, залишали за межами села, щоб вони навчилися боротися з труднощами [7, s. 49, 50].

В оповіданні бачимо духовне зростання Бамси Бейрека. За шістнадцять років перебування 
в полоні завдяки своїй грі на копузі він здобув авторитет серед поневолювачів, підтверджен-
ням чому є спільне бенкетування та взаємна приязнь [8, s. 79]. Герой може отримувати різні 
винагороди: чарівний меч, еліксир, важливі знання, просвітлення, зустріч із коханою [Voytilla, 
1999, с. 11]. Присутність Бамси Бейрека на бенкетуванні кяфірів дає йому змогу обмінятися 
інформацією з торговцями. Отже, це привід (заклик) до повернення. Зустріч з ними дещо су-
перечить твердженням Д. Кемпбелла стосовно останнього розділу про винагороду. 

Повернення
Д. Кемпбелл стверджує, що «герой після довгих поневірянь і пригод, які змінили його 

життя, має повернутися». Щодо повернення, він додає, «що, здобуваючи нові знання, які 
суттєво можуть вплинути на оточуючих або на весь світ, герой має як ще одну винагороду 
принести людям сплячу красуню» [2, s. 225].

Герой, переживаючи пригоди, набуває неабиякого досвіду, сили та мудрості. Для онов-
леного героя настає час повернутися на свою землю. Бамси Бейрек перебував у фортеці 
шістнадцять років. Як зазначалося раніше, тривале поневолення символізує його смерть. 
Утеча окреслилася лише після спілкування з купцем, який повідомив про одруження Бани 
Чічек. Звичайно, зустріч із купцем – це як дарунок долі, що ототожнюється з милістю Госпо-
да. Отже, ця зустріч є подією знаковою, своєрідним закликом повернутися. 

Д. Кемпбелл наголошує, що повернутися з тривалої подорожі можливо лише за допомогою 
надприродної сили. «Для героя, відтак, необхідне пробудження, певний поштовх, можливий за 
рахунок підтримки надприродної сили» [2, s. 239]. Для визволення Бамси Бейрека недостатньо 
було заклику повернутися, наданого купцем. Врятуватися з в’язниці йому допомогла ще одна 
введена ззовні фігура – закохана в нього дівчина. Утеча з неволі була останнім випробуванням. 
Відповідно доньку правителя можна охарактеризувати як «наглядача порога».

Повернення – це ініціація родиною/племенем. З поверненням героя відбувається ритуал 
соціалізації та входження у свою громаду, відродження з тими знаннями та мудрістю, які 
герой здобув протягом подорожі [7, s. 49, 50].

Д. Кемпбелл пояснює, чому герой, який успішно пройшов випробування, на зворот-
ному шляху заручається підтримкою Бога: «Герой, який здобуває перемогу, може здобути 
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підтримку Бога чи Богині, до того ж йому можуть доручити відповідальне завдання і на-
правити з цілющим еліксиром порятунку до людей. У такому випадку на останньому етапі 
мандрівки героя у всьому підтримуватиме добрий чаклун» [2, s. 228].

Бамси Бейрек, звільнившись із фортеці, узяв найкращого сірого скакуна й поспішив 
додому. Дорогою він зустрів озана, у якого попросив копуз. Так, під виглядом озана, він пла-
нував потрапити на весілля Бани Чічек. Зміна одягу символізує оновлення Бейрека, його 
відродження та воскресіння. Такий прийом надзвичайно часто використовують у народних 
оповіданнях як мотив «зміни форми». Усі перешкоди подолано, Бейрек як духовно, так і 
фізично здійснив повне перевтілення. Зауважимо, що Д. Кемпбелл звертає особливу увагу 
на перевтілення героя, його очищення та духовне зростання, яке стає можливим за умови 
постійних випробувань та вдосконалення [2, s. 270].

Бейрека не впізнати, довготривала подорож змінила його. За час його відсутності змі-
нилася його родина, наречена та все довкола. Коли він увійшов до помешкання, ані мати, 
ані рідна сестра його не впізнали. Змінився також його рідний край. Повернувшись, Бейрек 
довідався, що його близький друг, замість того, щоб сумувати з приводу його зникнення, 
заручився з його нареченою і вже влаштував весілля. Однак тепер Бейрек подорослішав, 
пізнав світ і з легкістю вже розрізняв ворогів та друзів. Йому все ж таки вдалося одружитися 
з Бани Чічек і, таким чином, завершити своє становлення. 

Подорож героя 
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***
Така строкатість народних оповідей насправді зводиться до однієї загальноприйнятої в 

літературо знавстві моделі. Пропонована розвідка аналізує пригоди Бамси Бейрека з погляду 
теорії та коментарів Д. Кемпбелла. Зафіксовано, що оповідь про подорож героя відповідає 
трьом основним періодам віддалення – навчання – повернення у пригодах-повчаннях і періодам 
вирушення в дорогу – навчання – повернення в пригодах Бамси Бейрека. 
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РУХІ ЕРСОЙ

СМЕРТЬ І ПОХОВАЛЬНІ ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ ТУРКІВ

Ölüm olgusu Türk kültüründe geniş bir yer işgal eder. Hem ‹islam öncesi hem de günümüzde, günlük hayatta ölüm, 
çok önemli bir konudur. Bu makalede, ölümün Türkiye’deki dini ve kültürel yönü incelenecektir. Bu konular şunlardır: 
ölümü haber veren ve ölümü engelleyen inanç ve uygulamalar, ölüm anında gözlemlenen inanç ve uygulamalar, ölünün 
defne hazırlanması, defin sonrası inanç ve uygulamalar. 

The phenomenon of death occupies very large place in Turkish culture. In daily life it is an important 
issue, both in the pre-Islamic period and Islamic modern times. This article investigates religious and cultural 
aspects of death in Turkey: superstitions, signifying and portending death, rites and rituals performing at the 
time of death, preparation of the dead for its disposal, its burying, and beliefs, rites and rituals related to 
post-burial customs.

Смерть, як і народження й одруження, є однією з найважливіших подій у житті людини. 
Факт смерті, будучи індивідуальним, водночас викликає цікавість усього людства та є те-
мою досліджень медиків, релігіє знавців, археологів, етнологів, антропологів, фольклорис-
тів, літературознавців та ін. 

На поховальні вірування й обряди кожного народу впливають його загальні звичаї та 
традиції [18, s. 251–264]. У цій статті ми опишемо та систематизуємо звичаї й обряди в Ана-
толії, пов’язані зі смертю, проаналізуємо їх згідно з методами фольклористики, спробуємо 
виокремити значення кожного з них.
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Для цього насамперед розглянемо уявлення турків про смерть від найдавніших часів 
до сьогодення, опишемо, класифікуємо та проаналізуємо вірування і церемонії, що по-
бутують на території сучасної Анатолії. 

Поняття смерті в тюркських народів 
Смерть як невідворотна подія сформувала в турків низку відповідних вірувань. Турки 

протягом своєї історії належали до різних культур, сповідували різні релігії, тому неодна-
ково сприймали смерть, але основою їхнього світогляду вважається тенгризм, традиційна 
релігія тюрків [Tanyu, 1978, 9–12; 10, s. 1–21; 12, s. 33–44] 1. Тюрки традиційної релігії вва-
жали смерть виходом із тіла «тину» – душі, духу 2.

В алтайських та якутських тюрків на позначення понять душі та духу вживалися слова 
«тин», «сюне» («сюр») та «кут». «Тин» – душа всіх живих істот; «сюне» – лише людська душа; 
«кут» – ознака священності і живих, і неживих істот. 

Таким чином, відділення «кута» від тіла означало не смерть, а лише зникнення священнос-
ті. «Кут» для людини є незамінним джерелом сили та довголіття, без якого ніхто не може подо-
вжити життя (приклади вірувань у святість людини буде наведено нижче). Але щойно «тин» 
залишає тіло – людина неминуче гине [14, s. 176]. 

У своїй праці «Явище смерті в алтайських тюрків» («Altay Türklerinde Ölüm») Жан-Поль 
Ру приділив знач ну увагу поняттю «кут» і подав такі його визначення: 

1) желатиноподібна речовина, що пробивається через отвір у наметі;
2) розум, душа, сила життя;
3) шанс;
4) талісман, який оберігає натовп або який носять від пристріту [24, s. 36]. 
Однак у цих поясненнях ми не бачимо найголовнішої особливості поняття «кут»: бути 

щасливим, блаженним [Arat, 1979, XXIV–XXVIII]. Крім того, у давніх текстах у значенні 
«шанс» трапляється слово «ülüg». А «желатиноподібна речовина, що пробивається через 
отвір у наметі», на нашу думку, означає сходження на сім’ю святості (священності).

Тюрки вірили, що смерть є наслідком хвороби, водночас вони опиралися їй, виказую-
чи цим бажання жити. Так, надаючи потойбічному світу вагомого значення, тюрки, які в 
різні періоди, а іноді й в один відрізок часу сповідували різні релігії, постійно наголошува-
ли на бажанні зостатися в живих. У зв’язку з цим для хворих застосовували своєрідну сис-
тему карантину: їх тримали в шатрі, не підпускаючи до них нікого, крім уповноважених 
осіб. Як засіб запобігання поширенню хвороби така міра видається розумною. Але для нас 
важливими є вірування, з огляду на які таку міру вживали. 

Тюрки вірили лише у вічність Бога, а людину вважали смертною. Ось як про це зазначе-
но в Орхунських написах: «öd tengri yasar; kişi oglı kop ölüglü törünmüş» («час визначає Господь; 
людина народжується, щоб померти») [KT-Ş10] 3. Явище смерті в цьому випадку пояснювали 
різними за формою та змістом словами. Так, на позначення смерті в стародавніх тюркських 
написах трапля ються такі вислови: щоб увічливо сказати «померла» про особу, яку поважали, 
використовували «kergek bolmak» 4 – «відійти в інше життя», «uçabarmak» 5 – «покинути цей світ», 
про ворога ж говорили «ölti», іноді – «adrılmak». Останні вислови вживали також у просторіччі. 

Вираз «kergek bolmak» науковці трактують як ввічливу форму слова «померти». А от О. Не-
дім Туна ототожнив ций вислів з дієсловом «відлітати», навівши й етимологічне пояснення. 
З погляду традиційних вірувань тюрків, посилаючись на Бартольда, він дав таке тлумачення 
вислову: «З Орхунських написів зрозуміло лише те, що тюркські народи вірили в переселен-
ня після смерті душі людини в птаха чи комаху. Про померлого говорили: “відлетів”. Також 
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відомо, що в західних тюрків навіть після прийняття ісламу замість слова “помер” вживалися 
фрази “şunkar boldu”, “şahin oldu” – “перетворився на канюка”» [27, s. 131–148].

Подібну думку з цього приводу має й А. Інан: «З Манаса вилетіла душа, схожа на муху, 
полетіла до свого справжнього житла» [14, s. 182]. Фуат Кьопрюлю у своїй роботі «Перші су-
фії в тюркській літературі» («Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar») зазначає, що сказання про 
«перетворення на птаха» в орденах ясаві та бекташі пов’язує їх із шаманізмом. 

Отже, сталі вирази, пов’язані з поняттям смерті, що функціонують у наш час у Туреччині, 
імовірно, походять саме з періоду традиційної релігії тюрків: «випустити дух», «життя, наче 
птах: прилітає – відлітає», «хворий, хоча й слабкий, але з духом», «полетів, як птах» і т. п. 

Поняття смерті в наш час
На вірування та обряди тюрків Анатолії, пов’язані зі смертю, значно впливала зміна 

географічного положення та навколишнього середовища, але деякі моменти, притаманні 
тільки їм, лишилися незмінними. Безумовно, суттєво вплинув і іслам. Тут можемо ствер-
джувати, що традиційні вірування й обряди тюрків збереглися настільки наскільки дозво-
ляла ця релігія. Принаймні поняття та сталі вислови, пов’язані зі смертю, при адаптації до 
ісламу збереглися. Наприклад, «ruh» – душа, «ecel» – смертна година, «vade» – час розплати, 
«ahiret» – нескінченність життя після смерті, «cennet» – рай, «cehennem» – пекло, «defin» – 
поховання, «sırat köprüsü» – важкопрохідний міст до раю, що розміщується над пеклом, 
«Azrail» – Азраїл, янгол смерті, який забирає душу людини, «Münker-Nekir» – Мункір і Некір, 
два янголи, які допитують душі померлиих про їхні земні діяняння та ін. Як уже зазначало-
ся, традиційні вірування тюрків зберег лися в ісламському просторі Анатолії, що позначи-
лося на кожному етапі феномену смерті. Саме це ми намагатимемося продемонструвати 
нижченаведеними прикладами.

Описуючи поняття смерті та пов’язані з ним обряди, використовуватимемо таку кла-
сифікацію: 

1. Прикмети, що віщують смерть. Вірування та обряди, пов’язані з відвертанням 
смерті:

а) фізіологічні прикмети;
б) психологічні прикмети;
в) сновидіння;
г) прикмети, пов’язані з тваринами;
д) некромантичні прикмети;
е) прикмети, пов’язані з природними явищами.
2. Вірування та обряди, пов’язані з моментом смерті.
3. Девір та Іскат.
4. Поховання померлого.
5. Траур і співчуття.
6. Поминальні дні та вірування, пов’язані з ними:
а) перший вечір після смерті;
б) перша п’ятниця;
в) перший тиждень;
г) сороковий день ;
д) п’ятдесят другий день;
е) чорне (перше) свято;
є) річниця.
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Далі спробуємо розтлумачити вірування та обряди Анатолії, аналізуючи приклади та, 
де необхідно, звертаючись до їхнього історичного коріння. 

1. Прикмети, що віщують смерть. Вірування та обряди, пов’язані з відвертанням 
смерті

У народу Анатолії сформувався певний набір подій і ситуацій – так званих провісників 
імовірної смерті. Класифікувати їх можна таким чином: 

Фізіологічні прикмети. Визначити історичне підґрунтя таких прикмет неможливо, оскіль-
ки фізіологія – суто індивідувальне явище. Це питання радше стосується медиків. До фізіоло-
гічних прикмет належать: втрата здатності говорити, погляд, що спрямований в «одну точку», 
неконтрольовані рухи ротом, набрякання тіла, затвердіння органів тощо [22, s. 31–34]. 

Психологічні прикмети. Прикмети цього типу різні для кожного народу. Зокрема, для 
турків найхарактернішими психологічними прикметами у разі смертельної хвороби є скла-
дання заповіту, запрошення родичів, які живуть далеко, прощання з ними та пробачення 
всіх образ. Такі прояви – прийняття людиною в результаті життєвого досвіду провісників 
смерті, які, як і вищезазначені фізіологічні прикмети, неможливо прив’язати до жодної іс-
торичної події [22, s. 30, 31].

Сновидіння. Одними з найпоширеніших прикмет смерті в Туреччині є сновидіння. По-
ява певних подій і предметів уві сні віщує імовірну смерть. Такі сновидіння можна поділити 
на п’ять категорій:

1. Сновидіння, пов’язані з особистостями. Якщо вві сні людину кличе хтось із померлих – 
уважається, що найближчим часом ніхто з її родини не помре [22, s. 25–30]. Таким чином, 
імовірність смерті зменшується, що може бути своєрідним її запобіганням і уникненням. 
У цьому випадку йдуть до найближчої святої могили, читають вірші з Корану, моляться, 
роздають «садаку» (пожертви у вигляді їжі, напоїв, грошей). Уважається, що, задобривши 
померлих, можна прикликати їх собі в сон і в такий спосіб відкласти час можливої смерті. 

2. Сновидіння, пов’язані з тваринами. Уважається, що поява вві сні коня, вовка, собаки, 
шакала, курки, ворони, орла чи змії віщує смерть того, хто бачить сон, або когось із його 
родини. Наприклад, якщо сниться подорож на коні, імовірно, помре той, хто в сідлі. Аби 
убезпечити себе та своїх рідних, також вдаються до вищеописаного способу. 

3. Сновидіння, пов’язані з речами. Той, хто побачить уві сні річ або речі когось із помер-
лих, найближчим часом піде з життя. Метод запобігання – той самий. 

4. Сновидіння, пов’язані з рослинами. Якщо вві сні людина побачить зламане дерево 
або фрукти чи овочі, вирощувати які зараз не сезон, вона або хтось із її сім’ї може померти. 
Убезпечитись можна так само, як і в попередніх випадках.

5. Сновидіння, пов’язані із зубами. Виривання хворого зуба чи випадіння корінного 
зуба уві сні віщує смерть когось із близьких родичів. Якщо надломлюється саме корінний 
зуб, уважається що в родині помре хтось із літніх людей.

Вивчення праць фольклористів і антропологів у цій галузі, без сумніву, дасть змогу збільши-
ти кількість прик ладів. Тому подібні дослідження варто продовжувати. 

На цьому етапі можна зробити загальний аналіз наявних даних. Щоб визначити, що стало 
основою факту ймовірної смерті в снах, необхідно звернути увагу на місце Анатолії в релігійно-
му та культурному просторі в давнину. У тюркських дастанах та написах – джерелах інформації 
про повсякденне життя тюрків, які сповідували традиційну релігію, – на згадки про вірування 
та обряди, пов’язані зі сном, натрапляємо не одразу. Лише в дастані «Огуз» герої бачили сни, але 
пов’язані вони були з державною символікою (золотий лук і три срібні стріли) [21, s. 203]. Більше 
не вдається знайти згадок про сни, пов’язані з повсякденним життям. Це, імовірно, безпосередньо 
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пояснюється ісламською (семітською) традицією. Священна книга іудеїв (Тора), священна книга 
мусульман (Коран) і хадиси пророка Мухамеда містять дуже багато подібних прикладів.

Скажімо, у 5–11 віршах розділу 37 першої книги Тори «Буття» йдеться про сон св. Юсуфа 
та його батька, який тлумачить цей сон. У цій самій книзі в 1–36 віршах розділу 41 розпо-
відається про те, як Юсуф пояснює єгипетському фараону його сновидіння. 

У Корані також знаходимо тлумачення батьком сну Юсуфа: «Юсуф батьку: “Батечку, 
уві сні я бачив як 11 зірок, сонце та місяць били поклони мені”. Батько на це: “Сину мій! Не 
розказуй свій сон братам своїм, інакше вони влаштують пастку для тебе, тому що диявол 
найбільший ворог людини. Всевишній, як і уві сні, обере тебе та навчить тлумачити сно-
видіння”» [Yusuf: 4–6]. Так і сталося. Юсуф навчився пояснювати сни. Підтвердження цього 
знаходимо і в Торі, і в Корані: у в’язниці в Єгипті Юсуф тлумачив сновидіння ув’язнених 
[Kur’an, Yusuf: 36, 37, 41]. Дізнав шись про це, фараон наказав покликати його та попросив 
розтлумачити свої сни [Kur’an, Yusuf: 43–50]. Крім цього, у Корані є згадки і про сон св. Ібра-
гіма [Kur’an, Saf-fat: 102–106].

Пророк Мухамед також тлумачив сни людей, присутніх на його проповідях. Він вико-
ристовував символіку кольорів – білого, зеленого та червоного.

Отже, у період традиційних вірувань серед тюрків не існувало традиції тлумачення 
снів, пов’язаних з побутом. Незвичні тлумачення подій повсякденного життя стали ре-
зультатом упровадження ісламських ідей. Так, на початковому етапі формування ісламу 
як релігії в турецьких писемних пам’ятках існують також твердження такого роду. На-
приклад, Юсуф Хас Хаджиб у своїй праці «Кутадгу біліг» («Kutadgu Bilig») у 4366–4375 
рядках говорить про важливість при тлумаченні та класифікації снів враховувати, 
що їла людина до сну, а також зважати на пори року, щоденні справи, віру в диявола  
[2, s. 6005–6288] 6. 

Однак нас цікавить, чим пояснити те, що мотиви снів, які майже не трапляються у віршах 
і хадисах, набули такого поширення серед народу Анатолії у зв’язку з прик метами смерті. Вар-
то з’ясувати, з яких причин певні мотиви стали прикметами нещастя та смерті.

Відповіді на ці запитання можемо знайти, пов’язавши тюркські дастани із зазначеними 
мотивами. Однак основи деяких мотивів у наш час віднайти неможливо, їх можна вважати 
наслідками розвитку суспільства. 

Якщо розглядати тюркські дастани, то в міфології якутів можна помітити подібні до вище-
описаних, мотиви ворони та орла як провісників імовірної смерті. За легендою, герой Ер-
Соготог, аби захистити людей, змагаючись із нечистим Буурою Дохсуном з пекла, відрубав 
йому голову, а пошматоване тіло розвіяв небесами. Проте залишився шматочок серця нечи-
стого, який перетворився на ворону та полетів. Тому голос ворони вважався негарним, а сама 
птаха – нещасливим знаком [21, s. 106]. 

Мотив змії можна пояснити прикладом з міфології алтайських тюрків: перші чоловік і 
жінка в Раю за порадою змії з’їли заборонений Богом фрукт. За це Бог покарав їх, відіславши 
з вічного життя в смертне, а змію прокляв як ворога людства [21, s. 453–456]. М. Еліаде, до-
сліджуючи мотиви змії в культурах інших народів, зазначав, що ця істота є символом кінця 
життя [8, p. 164–167].

Таким чином, можна стверджувати, що мотиви, пов’язані з речами, рослинами, тва-
ринами, людьми, а також із зубами, як і інші мотиви, утвердилися в культурі в результаті 
поширення індивідуального досвіду. 

Прикмети, пов’язані з тваринами. Тварини мають вагоме значення в культурі тюрк-
ських народів. Це засвідчено і в культурних, і в літературних джерелах [11; 6]. У низці ста-
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родавніх тюркських пам’яток «Ірк Бітік» («Irk Bitiğ») розповідається, як тісно співіснували 
тварини та тюрки у повсякденному житті. 

Населення сучаної Анатолії поведінку деяких тварин пов’язує зі смертю, уважаючи її 
прикметою імовірної загибелі. Для різних тварин такою прикметою є певна поведінка.

1. Свійські тварини (кішка, собака, кінь, баран, коза, корова, бик). 
Виття, жалібне скиглення, перебування поблизу дому чи на його порозі собаки вважа-

лися провісниками смерті. Аби її відвернути, собаку виганяли, закидали камінням або ка-
зали її: «З’їж свою голову». Таке ставлення до собаки зумовлене віруванням у те, що «Азраїл 
побачить і повідомить її господаря» [12, s. 15–17].

Віщують смерть і дії інших свійських тварин. Наприклад, коли кінь б’є об землю копи-
тами передніх ніг та ірже, скаче без причини, ірже в домі хворого, не слухається; коли бик 
або корова раптово змінюють поведінку, стороняться хазяїна, видають незвичні звуки, му-
кають, вибігши перед людиною, привертаючи її увагу тощо.

2. Дикі тварини та птахи: (заєць, лисиця, кріт, шакал, кажан, змія, півень, курка, гусак, 
сова, ворона, орел, лелека). 

Заєць вибігає перед подорожнім; лисиця видає незвичні звуки; вовк виє вночі; кріт 
риє землю, наче на кладовищі; гусак скидає пір’я; кажан літає вночі, скрегочучи; півень у 
незвичний час (в обід, у післяобідній час, після вечірної молитви, опівночі) кукурікає; кур-
ка видає довгі звуки, наче півень; сова тужливо угукає; ворона чи орел постійно видають 
звуки: у саду, біля дверей; лелека приносить у лапах або в роті брудне ганчір’я, з’являється 
невчасно – усе це вважається провісниками ймовірної смерті [22, s. 16–20]. Ті, хто вірять 
у ці прикмети, для відвернення чи уникнення смерті, тримають тварин якнайдалі, кажуть 
їм погані слова, інколи навіть не годують. Крім цього, найпоширенішою формою запобі-
гання смерті в Анатолії є відвідини найближчої святої могили кожним поодинці чи всією 
сім’єю; читання віршів Корану, молитви, жертвоприношення та роздача милостині 7. 

Якщо звернутися до історії цих прикладів, знайдемо їхні сліди в різних періодах і місце-
востях. Зазначений мотив собаки не знаходимо в ісламській літературі, однак у роботі Джу-
вейні розповідається про те, що віра уйгурів у негативний зміст сильного іржання коней, 
реву верблюдів, гавкання собаки, виття хижих звірів, тривожного мекання овець, неспокій-
ної поведінки птахів стала причиною їхнього переселення [Cüveyni, Ünal, 1996]. 

Основу прикладів, подібних до описаних, бачимо і в джерелах турецької культури – 
тюркських дастанах. У дастанах Алтаю та Сибірського краю в деяких ситуаціях собаку 
змальовано проклятою твариною, хоча в більшості випадків цей звір уважається вірним 
другом людини. Зокрема, розповідається, що душа людини «сюне» іноді, відділившись від 
тіла, летіла на прогулянку в гори чи ліс. І якщо повертаючись «сюне» вселялася не в тіло 
свого власника, а в іншу особу – це ставало причиною смерті її першого власника. Але по-
бачити «сюне» в людині могли лише духи – так звані «кьоспьокчю», або ж собаки. Собака 
попереджала людину тужливим виттям [1, s. 404–453]. Мотив змії, подібний до описаного 
вище, є в алтайському дастані «Створення» («Yaratılış Destanı»). Тут ідеться про те, як Бог 
зобов’язав собаку та змію охороняти перших чоловіка й жінку в Раю біля Дерева безсмертя, 
суворо наказавши тваринам не підпускати до людей Ерліка. Але собака та змія знехтували 
обов’язком, і Ерлік, наблизившись до Дерева, спокусив Єву з’їсти яблуко – так перші люди 
вийшли з країни безсмертя та ввійшли в смертне життя [21, s. 451–458]. Тут змію зображено 
як тварину, яка стала причиною смерті людини. Цілком можливо, що саме цим зумовлене 
тлумачення появи змії уві сні як імовірної смерті. Подібне ставлення до собаки бачимо й у 
дастанах сусідніх народів – монголів і тибетців [21, s. 564–568].
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Аналогічні вірування пов’язані також з образом вовка. Зокрема, у дастані про похо-
дження тюрків Бозкурт попереджав людей про наближення смерті. 

У тюрків-хітів існувало повір’я про те, що лисиця має таку саму долю, як і її хазяїн. Якщо 
лисиця гинула, хазяїн теж помирав [21, s. 558–560]. Можливо, традиція вважати певну по-
ведінку лисиці провісником смерті походить від вірувань саме тюрків-хітів.

Проте знайти значення подібних вірувань шляхом аналізу історичного та культурного 
підґрунтя надзвичайно складно, адже для цього потрібно зібрати всі приклади з культур-
ного та історичного досвіду тюрків. Обґрунтувати всі прикмети та вірування також не 
видається можливим, оскільки деякі з них поширилися в суспільстві на основі індивіду-
ального досвіду. 

Некромантичні прикмети. Віра в застосування речей, що використовуються 
під час церемонії поховання, або в явища, які бачать у момент смерті, називається 
некромантією. Розглянемо деякі приклади такої віри та форми запобігання подіб ним 
прикметам. 

Якщо труна під час транспортування хитається, повертається направо й наліво, скри-
пить, після погребіння зсувається, або якщо на ній хтось сидить – серед присутніх очікують 
нової смерті. Уважається також, що хтось невдовзі знову помре, якщо інструменти, якими 
копали могилу, принести додому або скласти їх один на одного, або використовувати по 
черзі. Крім цього, існують повір’я про казан, у якому гріють воду, та про деякі інші предмети 
[22, s 30]. 

Можемо стверджувати, що зазначенені вірування та приклади походять з глибокої 
давнини. Відомо, що тюрки, які жили в Алтайському краї в стародавні та середньо-
вічні часи, задля очищення після церемонії поховання розкладали один проти одного 
два багаття, поряд розташовували два списи та натягували між німи мотузку, під якою 
проходили самі, проводили тварин і проносили речі [24, s. 155]. Звичай сучасних тюр-
ків-якутів стрибати через запалене вогнище на зворотному шляху після поховання та 
віра в те, що смерть не може пройти крізь вогонь, частково збігається зі звичаями ал-
тайських тюрків і уйгурів. Не згадувати ім’я померлого також вважалося в алтайських 
і уйгурських тюрків мірою запобігання смерті. 

Описані вірування та звичаї традиційної релігії, трансформувавшись у різні форми 
після прийняття ісламу, продовжували існувати й серед тюрків Анатолії. Наприклад, в 
анатолійських тюрків, якщо хтось помер, здійснювали певні обряди, аби запобігти ще 
одній смерті. У будинку померлого спорожняли посуд із їжею (боялися, щоб смерть не 
передалася). Якщо помирав хтось у районі – у всій місцевості виливали воду з напов-
нених посудин. Під час миття померлого будили тих, хто спав, а щойно небіжчика ви-
носили з помешкання, услід за ним лили воду. Після миття померлого казан, у якому 
гріли воду, перевертали догори дном [22, s. 9]. Як бачимо, такі обряди, що мають од-
накову мету, продовжували існувати в різних формах, залежно від місцевості, що слід 
враховувати під час вивченні цієї теми [7, s. 258].

Прикмети та обряди, пов’язані з природними явищами. Наведемо кілька прикладів 
вірувань і обрядів сучасних жителів Анатолії, що походять з давніх часів. Серед природних 
явищ найпершою прикметою смерті в її широкому значенні вважалися затемнення місяця 
та сонця. Люди вірили, що ці явища віщують смерть одного або кількох поважних людей, кі-
нець світу чи початок війни [22, s. 24]. Як і затемнення світил, провісником недобрих подій 
на землі вважається зміщення зірок. Віра людини в значення кожної зірки є відображенням 
релігійного зв’язку між небом і землею. Таким чином, між людьми та зірками проводиться 
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аналогія щодо зміни положення та згасання. Ця віра втілилася в різних прикметах: зміщен-
ня зірки – провісник смерті, впала зірка – її хазяїн помре, з’явилася комета – помре багато 
людей [22, s. 24].

Тісний зв’язок тюркських народів з природою відобразився і в їхній культурі, що засвід-
чено безліччю прик ладів з історії. У стародавні та середньовічні часи тюрки Алтаю вважали 
удар блискавки Божим про к ляттям. Уйгури після удару блискавки запускали в небо стріли 
та змінювали своє місцерозташування [24, s. 78]. Водночас грім сприймався тюрками Ал-
тайського краю як гарна подія. Уважалося, що він проганяє злих духів [24, s. 80]. Імовірно, 
вищеописані обряди були проявами цих вірувань і переконань.

2. Вірування та обряди, пов’язані з моментом смерті
На території Анатолії смерть традиційно супроводжувалася такими обрядами: 
1. Закривання очей небіжчику. Мотиви цього звичаю різняться відповідно до місцевос-

ті. Зокрема, очі закривали, щоб померлий не дивився на цей світ, щоб не був у домовині з 
відкритими очима, щоб не забрав нікого із собою тощо.

2. Прив’язування щелепи померлого: аби душа не розділилася, щоб диявол не увійшов 
усередину, щоб у рот не потрапила земля тощо.

3. Відчинення вікна в кімнаті, де перебуває небіжчик: аби душа вилетіла, щоб Азраїл 
вийшов, щоб ангели залетіли [22, s. 47].

Крім цих обрядів, звичайно, з найближчої місцевості приходить вчитель або імам 
і читає над померлим сури з Корану (особливо суру «Ясін»). Близькі небіжчика спо-
віщають людей про його смерть, читаючи селу в мечеті, розміщуючи оголошення в 
газеті або іншими можливими способами. Родичі виконують необхідні приготування 
для поховання. 

Вірування тюрків, пов’язані з моментом смерті, засвідчують їхнє вміння давати ґрун-
товне пояснення подій. Тюрки, які жили в Алтаї в давні та середньовічні часи, на основі 
спостережень, зроблених у горах, вірили в єдність душі та дихання, тому вважали, що з 
уповільненням дихання під час сну душа, відділившись від тіла, гуляє світом, при цьому 
уві сні людина бачить місця, куди потрапить після смерті. Зазвичай, прокинувшись від 
сну, душа повертається в тіло, але трапляються випадки, коли вона йде – це і є смерть. 
Зважаючи на це, можна припустити, що тюрки вважали сон братом смерті. Це також під-
тверджують аяти з Корану про традиційні вірування тюрків, пов’язані зі смертю: «Коли 
прийде час смерті того, кому судилося померти, під час сну Аллах забере і його душу, і 
душу того, хто житиме. Таким чином душу померлого тримає, а другу – відпускає назад до 
певного часу» [Zümer, 42]; «Це Вів вбиває вас уночі, а потім, аби ви закінчили відведений 
час, знову оживляє Вас» [Enam, 60].

Тюрки вірять, що після смерті душа підноситься до небес, де в неї з’являються крила. 
Тому, коли хтось помирає в закритому приміщенні, аби душа могла вільно злетіти до небес, 
відкривають усі отвори (двері, вікна і т. п.). Ж.-П. Ру щодо продовження таких вірувань у 
тюрків Анатолії, посилаючись на Пертева Наілі Боратава, зазначає: «У той момент до кімна-
ти покійного не впускали кішок. Боялися, аби кішка не з’їла муху, тобто душу». Тут ідеться 
про традицію в районі Мудурну [24, s. 159].

З наведених прикладів знову бачимо, що вірування та обряди, як і інші елементи куль-
тури, дещо трансформувавшись, продовжують існувати й нині. Наприклад, можна провес-
ти паралелі між традицією зміни постелі покійного та плачу біля його голови в Анатолії й 
традицією побудови шатра для померлого та перенесення його тіла туди з місця смерті. 
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3. Девір та Іскат
Девір та Іскат – це милостиня, яку дають нужденним людям за пости, намази та обі-

цянки, що не тримав, не здійснив та не виконав з якихось причин померлий мусульманин 
протягом життя. Така пожертва відбувалася у формі усталеного ритуалу: «Від віку помер-
лого віднімали для чоловіків 12 років, для жінок – 9, підраховували відповідну суму боргу 
та клали її в торбинку, яку потім хтось зі спадкоємців (чи будь-яка вповноважена особа) 
передавав з рук у руки одному зі знедолених, які колом стояли поруч. Отримавши гроші, 
бідняк віддавав їх назад промовляючи: “Отримав, прийняв”. Це тривало доти, доки борг 
померлого за недотримання постів не вичерпувався. Таку саму процедуру виконували і для 
зарахування нездійснених намазів та невиконаних обіцянок» [22, s. 59].

Описаний обряд Девіру та Іскату свідчить про існування вірувань, пов’язаних з потой-
бічним світом. У традиційній релігії тюрків першими формами таких вірувань можна вва-
жати захоронення разом з померлим його речей. Тюрки вірили в те, що після смерті життя 
продовжується в такому самому вигляді, як і на землі, тому разом з померлим ховали його 
найцінніші речі, зброю та коней [14, s. 130–189]. 

З подібних переконань у разі смерті хана чи командира, а також понад сотні солдатів, 
які їх супроводжували, усіх хоронили разом в одному місці. Щодо цього Ж.-П. Ру цитує 
Ван Дер Луя: «Смерть і нове народження слуг господаря полегшать його власну смерть і 
нове народження» [24, s. 172]. Це означає, що страждання та смерть разом спричиняють 
виникнення нового життя. Власне, таке вірування свідчить про те, що тюрки не були ін-
дивідуалістами, натомість цінували суспільні інтереси, що демонструє філософію їхнього 
життя, значення для них понять вірної дружби та самовідданості.  В алтайських тюрків 
смерть молодих людей, які не досягли віку одруженя, уважалася серйозною проблемою – 
рідні переймалися щодо їхнього подальшого життя. Тому відраховували час після їхньої 
смерті й у період, коли вони ніби досягали відповідного віку, їх одружували. Як на справж-
ньому весіллі, хлопця заочно одружували з дівчиною такої самої долі. Сім’ї померлих на-
речених визнавали один одного родичами, для новоствореної пари навіть малювали не-
обхідні речі, а згодом спалювали ці малюнки, аби дим-вістун піднявся до них і сповістив їх  
[24, s. 182]. Відомо, що цей звичай зберігся й донині в азербайджанських тюрків, які жи-
вуть на території Алтаю [25, s. 284].

Згідно з віруваннями тюрків у нове життя після смерті, на тому світі все набуває проти-
лежних форм. Тому на цвинтар несли спеціально зламані речі померлого – вони мали від-
новитися, як відроджується сам небіжчик [24, s. 183].

Те, що тюрки вірили у відродження та подальше життя після смерті, засвідчує також 
і спосіб, у який у деяких місцевостях клали померлого в могилу. Наприклад, попередньо 
готуючи до нового народження, небіжчика розміщували у формі ембріона: тіло трохи зги-
нали, голову та ноги зближували [24, s. 184].

Обряди та вірування тюрків, пов’язані з життям після смерті, поширилися на території Ана-
толії та після зміни географічних меж ісламу відобразилися у формі розуміння безкінечності 
потойбічного світу (Ahiret). Заключна підготовка небіжчика до життя на «тому» світі – причина 
появи вищеописаного ритуалу Девір та Іскат.

4. Поховання померлого
Поховання померлого в Туреччині, відповідно до традицій ісламу, передбачає обмиван-

ня померлого, загортання його в саван, поміщення в домовину та власне поховання одразу 
після заупокійного намазу.
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Відповідно до регіону, під час процесів обмивання та загортання в саван, дотримуються 
низки місцевих обрядів. Наприклад, вірять у те, що деякі рослини мають запах раю, тому кла-
дуть їх у воду, якою обмивають померлого; іноді на савані пишуть аят або молитву.

Я. Калафат зазначає, що обряд поховання померлого наближався до традиційного, по-
при ісламські нововведення [15, s. 90–102]. Розлога інформація щодо цього міститься в ки-
тайських джерелах. 

Перші зі збережених описів поховальних обрядів древніх і середньовічних тюрків 
пов’язані зі смертю правителів. Церемонії, описані в джерелах, свідчать про те, що про-
водилися вони для людей з певним статусом. Тюрки надавали неабиякого значення цере-
монії поховання, тому у зв’язку з приготуваннями небіжчика ховали лише через сім днів 
після смерті [24, s. 61]. Тільки за такий проміжок часу визначали дату та місце проведен-
ня церемонії. Приготування починалися з того, що покійника переносили до спеціально 
зведеного шатра. Ось як описано в джерелах церемонію поховання Атілли: «Його тіло де-
монстративно, аби всі могли бачили, помістили всередину зведеного на площі шовкового 
шатра» [24]. Згідно з цією інформацією, хто б не пішов з життя в тюркському каганаті, 
його поміщали до шатра померлого. Сини, онуки та родичі небіжчика різали коней та 
овець і розкладали їх перед шатром. Об’їжджали на конях шатро з померлим сім разів, а 
перед входом різали обличчя та плакали – по обличчю текли кров і сльози. Усі речі, яки-
ми померлий користувався за життя, а також його коня спалювали на вогнищі. Попіл 
потім закопували на кладовищі в певний день року: останки померлих навесні ховали 
восени, коли жовкло листя; тих, хто помер узимку чи восени, ховали в період цвітіння 
квітів. У день поховання родичі померлого, як і в день його смерті, їздили на конях, різали 
обличчя та плакали [14, s. 177, 178].

Деякі вчені стверджують, що звичай об’їжджати на конях сім разів шатро з померлим під 
час церемонії поховання пов’язаний з планетами та представляє цілісну систему вірувань. 
Так, на їхню думку, число сім, яке вважалося священним, також пов’язане з планетами. Із цим 
також можна пов’язати те, що померлого ховали лише через сім днів. Шатро об’їжджали по 
колу, подібно до руху планет, тому цей обряд пов’язують з астрологією [24, s. 246].

Азербайджанський дослідник і письменник Мірелі Сеїдов описує дійства під час похо-
рон: друзі, наче пантоміму, показували сцени з різних періодів життя померлого. Він тлума-
чить це як початок Орта-Оюну (Orta Oyunu) – традиційного тюркського театру [25, s. 342].

5. Траур і співчуття
Люди, які втратили близького, по-різному виражають свій біль. Нижче ми розглянемо 

такі прояви трауру: не вбиратися у світлі кольори, не їсти надмірно, не розважатися, не 
використовувати пристрої на кшталт радіо, телевізора тощо, не голити бороду (для держав-
них службовців у наш час ніхто не може зробити це обов’язковим), не ходити на весілля. 

Період трауру починається з моменту смерті. Його тривалість може змінюватися відпо-
відно до соціального статусу померлого. У сільській місцевості період трауру може тривати 
рік, іноді навіть більше, а у жителів міст, державних службовців і людей, які працюють на 
особливих посадах, цей період значно коротший.

Під час трауру близькі та знайомі відвідують тих, хто носить траур, втішають, вислов-
люють співчуття, розділяють гіркоту втрати, прагнуть, аби вони якнайшвидше повернулися 
до звичного життя.

Тривалість трауру в Анатолії здебільшого становить один рік, але в нижчеописані по-
минальні дні можна вийти з трауру, особливо це стосується сорокового дня після смерті. 
Нині поховальні традиції в Туреччині наближені до народних вірувань і звичаїв, які мають 
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спільну етнологічну основу, але різняться за формами вираження, залежно від місцевості. 
Тому розглядати їх слід з огляду на теорію функціонування [7, s. 213].

Що ж до історичного походження таких вірувань і обрядів, варто розглядати їхнє місце в 
основних джерелах тюркської культури: Орхунських написах (Orhun Yazıtları), «Диван-и Люгат-ит 
Тюрк» («Divan-i Lügati’t-Türk») та в розповідях Деде Коркута (Dede Korkut Hikayelerinde).

В Орхунських написах Більге-хан так говорить про траур за Кюльтегіном: «Помер мій 
молодший брат. Я постарів. Я наче дивлюся й не бачу, знаю, але не вірю. Я постарів. Час 
визначає Бог, це він створив людину так, щоб вона завжди помирала. Ось так я і постарів. 
Сльози ллються з очей, а з душі виривається крик. Горе вбило мене. Я постарів аж занадто» 
[20, s. 50–52, 70].

У «Диван-и Люгат-ит Тюрк» Махмуда Кашгарли так описано траур за Афрасіябом, тобто 
за Альпер Тунгою: «Усі зібралися, як вовки, кричать, рвучи собі коміри, кричать до втрати 
голосу, плачуть, поки не змикаються очі» [3, s. 189].

Існування вірувань і обрядів, пов’язаних зі смертю, в огузів описано в епосі «Книга Деде 
Коркута» в оповіданні про Бейрека: «Почувши про смерть Бейрека, його батько зняв із себе чал-
му та ударив нею об землю; відтягнувши, порвав комір. “Сину! Сину!” – кричав він, наче віл. Ре-
петував і волав. Сива, кучерява мати гірко плакала, лила сльози, кусала нігті, з блідим обличчям 
то падала, то вставала, порвала собі щоку, висмикувала волосся, наче чорна ворона, плачучи, 
скиглячи вона прийшла додому. А сім сестер вдягли чорний одяг» [9, s. 172].

6. Поминальні дні та вірування, пов’язані з ними
У тюрків Анатолії поминальні вірування та обряди значною мірою прив’язані до куль-

тури ісламу. Поминальні дні мають різні назви, але відбуваються відповідно до ісламських 
традицій. Нижче коротко розглянемо поширені в Анатолії поминальні дні, що справляють-
ся одразу після смерті. 

Перша ніч. Перша ніч після поховання може вважатися поминальним днем. Цієї ночі 
приходять знайомі, зазвичай у період після вечірнього намазу та до настання ночі, молять-
ся, читають Коран і Мевлют. У таку ніч родичі померлого не готують їжу – цим займаються 
сусіди. Ця ніч – час висловлювання співчуття. 

Перша п’ятниця. Так називають вечір першого четверга від дня поховання. У цю ніч 
виконують такі самі обряди, як і в першу ніч після смерті. Сім’я покійного майже ніколи не 
готує частування для гостей. Деякі сім’ї після цього дня виходять з трауру. 

Тиждень після смерті – сьомий день після поховання, коли здійснюються такі самі об-
ряди, як у першу ніч і в першу п’ятницю.

Сороковий день. Це обрядовий день пам’яті померлого. Організація цього дня, на відмі-
ну від інших, пишніша та повністю належить родині померлого. Чимало сімей після цього 
дня припиняють траур. 

П’ятдесят другий день. У більшості місцевостей країни цей день, як і вищеописані, 
справляється відповідно до традицій ісламу. 

Чорне свято. Будь-яке перше релігйне свято (Рамазан або Курбан) після поховання 
називається Чорним святом. У цей день родичі померлого не виходять на вулицю приві-
тати зі святом інших. Інші приходять до них, але святкового настрою ні в кого немає – 
кожен відчуває скорботу за померлим, як у день його смерті. Хазяїн дому пригощає гос-
тей не традиційними святковими солодощами, а чаєм або гіркою кавою.

Річниця. У день роковин, як і на сороковий день, влаштовують день пам’яті. У цей день, 
порівняно з рештою поминальних днів, сім’я почуває себе вільніше. Переважно траур при-
пиняється від цього дня. 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



581

Епічний світ традиції

Поминальні дні – частина соціального життя людей, а церемонії, які проводяться під час 
них – один з консолідуючих факторів суспільства. Тож елементи частування, обслуговування гос-
тей і роздавання подарунків в таких обрядах свідчать саме про суспільну згуртованість [5, s. 66].

Поминальні обряди є давнім звичаєм тюркських народів. Правителі древніх і середньовічнх 
тюрків Алтаю перед смертю заповідали провести церемонії їх поховання відповідно до вище-
зазначених традицій [24, s. 238].

Поминальні дні у стародавніх тюрків відбувалися й під час церемонії: від моменту смер-
ті до поховання, від поховання до річниці смерті – будь-які ритуали слід уважати частиною 
поминального процесу. У древніх тюрків не було традиції відвідування кладовищ – до моги-
ли разом з небіжчиком клали коштовні речі, тому місце поховання приховували, побоюю-
чись, що хтось відкриє могилу та пограбує її. Аби місце поховання не було помітним, його 
маскували за допомогою коней, яких спеціально приводили тупцюватися на ньому [24].

***
Поховальні звичаї та обряди посідали чільне місце в житті тюркських народів. Отже, ак-

туальність вивчення та дослідження поховальних церемоній тюрків є очевидною, особливо, 
якщо розглядати їх із соціологічної точки зору. Прикметно, що поховальні церемонії виявили-
ся, на наш погляд, важливим джерелом соціальної згуртованості та зближення людей. Під час 
них з’являлася можливість відвертого спілкування і, що важливо, розради близьких померло-
го. Поховальні церемонії допомагали родичам небіжчика подолати довготривалий смуток і 
тугу та швидше зануритися у вир життя.

Водночас обряд частування, що символізував гостини самого померлого, має абсолютно 
соціальну природу та є обрядом, який зберігся до наших днів – частування під час поховання 
чи в поховальні дні поширене й нині.

До того ж, якщо розглядати церемонії поховання як привід для спілкування, то трапляло-
ся, що безпосередньо під час царемонії люди знайомилися, розмовляли один з одним або 
навіть закохувалися. Існує також інформація про те, що церемонія поховання породжувала 
протилежні почуття, аж до веселощів на зворотному шляху [24, s. 278; 4, s. 54].

Як бачимо, вірування та обряди, пов’язані з церемонією поховання, продовжують іс-
нувати як ланки одного ланцюга. І навіть якщо спробувати викорінити їх як забобонні й 
такі, що не відповідають ісламу, який сповідують тюрки, вони однаково продовжуватимуть 
існувати, тому що коріння народних вірувань сягають глибокої давнини.

Обряди, пов’язані з церемонією поховання, що трап ляються в найрізноманітніших дже-
релах, свідчать про те, що всі описані звичаї продовжують існувати як невід’ємна частина 
культури в цілому. 

Примітки
1 У релігії, яку сповідували тюрки до прийняття ісламу, існує декілька назв. Найпоширеніша з них – 

шаманізм. Однак фахівці з історії релігії Туреччини вважають неправильним використання такої назви, 
оскільки шаманізм, не будучи системою вірувань, яка б торкалася всіх ланок суспільного життя, ви-
являвся лише у спілкуванні з надприродними силами, чаклунстві та мистецтві лікування. Крім цього, 
вживається також назва «стара релігія тюрків», яка також не є прийнятною, тому що релігія не може 
бути старою чи новою. Вірування не губляться – трансформація мотивів подовжує їхнє існування. Та-
ким чином, постає питання, яку назву слід вживати на позначення релігії тюрків доісламського періоду. 
Якщо підсумувати наведені погляди, то за версіями істориків релігії така система вірувань має назива-
тися релігією Небесного Божества, традиційною вірою в Небесне Божество або традиціною релігією 
тюрків [13, s. 19–39; 12, s. 33–44; 26]. У цій статті ми будемо використовувати останню назву. 
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2 У східних тюрків слово «тин» вживалося на позначення дихання, існування; у західних тюрків 
воно трапляється у значенні «відпочивати» [14, s. 176].

3 Шифр, який ми тут використовуємо (BK або KT), – це заголовні літери праці Хусейна Намік Орху-
на «Стародавні тюркські пам’ятки» («Eski Türk Yazıtları») написів часів Більге Кагана та Кюль Тігіна, 
а літери й цифри за ними позначають сторону (Ş [şimal] – північ, C [cenup] – південь, D [doğu] – схід, 
B [batı] – захід) і номер рядка відповідно. 

4 «Özinçe  kergek  bolmış» (KT-D3,4), «inim Kültigin  özinçe  kergek  boldı» (KT-D30) та «inim Kültigin 
kergek boldı» (KT-Ş10). – [Dipnot Sonu], «uçabar-mak».

5 «Kanım kağan uçdukda özim sekiz yaşımda kaltım» (KT-D16), «kültigin kon yılka yeti yigirmike uçdı» 
(KT-ŞD), «onunç ay altı otuzka uçabardı» (BK-C10).

6 Більш розлогу інформацію можна знайти у праці Мустафи Юнала «Погляд на народні віруван-
ня Кутадгу Біліги та Диван-и Легат-ит Тюрк» [29] (Ünal Mustafa. Kutadgu Bilig ve Dinanü Lügat’i-t-
Türk’deki Halk İnançlarına Fenomenolojik Bir Bakış // TDA, 114. – S. 215–224).

7 Інформацію наведено відповідно до наших спостережень у місцевостях Адана, Османіс, Кайсері, 
Сівас і Нігде.
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БІЛЬГІН ТОПЧУ

ІДЕЇ ТВОРЕННЯ ВЕЛИКОГО ТУРЕЦЬКОГО ДАСТАНА

Anadoluculuk, siyasî ve sosyal şartların desteklediği milliyetçilik fikri içerisinde şekillenen bir fikirdir. 
Kendilerini Türkçülere göre daha gerçekçi olarak gören Anadolucular, uyanış devirlerinin belli dinamiklerle 
toplumları çok daha ilerilere taşıyabileceğini bunun için de ütopyalar yerine temelleri hayatın içerisinde olan fikirlere 
ihtiyaç duyulduğunu savunurlar. Hilmi Ziya bu fikri savunanların önde gelenlerindendir. O, anonim eserlerin en 
zenginlerinden biri olan destanı da halkı anlamak ve anlatmak için en uygun araç olarak görür. Destanlar hem halka 
değerlerini hatırlatacak hem de modern edebiyatların güçlü hamlelerinde kaynaklık edecek özel malzemelerdir. Bu 
fikirlerle destan konusuna özel bir ilgi göstermiş ve yapılan çalışmaları takip edip değerlendirmiş, çevresinde destan 
yazabileceklere bu fikri telkin etmiş, hattâ kendi de destan yazma teşebbüsünde bulunmuştur. Bu yazıda Hilmi 
Ziya’nın destana yönelik dikkatleri ve yakın çevresiyle destan yazma teşebbüsleri değerlendirilmiştir.

Anatolianism is an idea that formed by nationalistic approaches which supported by social and political 
conditions. Anatolinists who consider themselves as more realistic comparing to Pro Turkics, believe that 
reconstruction period of the societies can help the progress in mıch better way with certain social dynamics. In order 
to happen, real ideas which is derived from daily life dynamics is needed more than utopias. Hilmi Ziya Ulken is one 
of the biggest names of the intellectuals who think that way. He considers the epics which are one of the richest form 
of anonymous litetarature, as best way to understand the society and best tool to express the ideas. The epics are very 
special products that both make the people realize the value of it and become resources for the progress in modern 
literature. With these ideas, Hilmi Ziya had paid very special attention to the epics and followed the researches made 
on this subject. He also supported the people around him who can write an epics, besides even himself, attempted 
to write some… In this research, Hilmi Ziya’s special attention to the epics and his writing attempts are subjected.

Зображення Анатолії не лише як Батьківщини, але і як окремого активного джерела 
народної творчості, як явище набуло інтенсивного розвитку в роки Національно-визволь-
ної війни. Незважаючи на те що про її існування стало відомо від дідів, Анатолія (мов кош-
товність, про цінність якої дізналися вперше) раптом притягнула своїм блиском увагу інте-
лігенції, і навколо цього світла сформувалися різноманітні групи. Одним з таких рухів, або 
груп, було анатоліанство. Воно постало в оточенні Хільмі Зії Юлькена. Анатоліанство ствер-
джувало, що пантуранізм, представниками якого були Зія Гьокальп і його однодумці, є ціл-
ком утопічним, а також захищало твердження про те, що анатолійська тюркість 1 упродовж 
віків сама твори ла свою культуру і в цьому процесі відокремилася від малоазійської тюр-
кості. Ця думка певним чином має зв’язок з поглядами Ях’ї Кемаля 2 стосовно того, що землі 
Анатолії «створили» нову державу. Навчаючись у Мектеб-і Мюлкіє 3, Хільмі Зія Юлькен не 
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лише ділився своїми міркуваннями з друзями й однокурсниками, але й написав книгу «Сьо-
годнішній обов’язок Анатолії». Юлькен видав її літографією і розповсюдив серед найближ-
чих друзів. (Книгу, яку офіційно так і не надрукували, часто згадували в різних мемуарах і 
спогадах.) У 1922 році він заснував товариство і почав видавати журнал «Анатолія», що мав 
поширювати його погляди й популяризувати літературні розвідки. Як уважав Юлькен та 
його однодумці, цю спільноту, сформовану в новій географії світу під впливом різних куль-
турних чинників, на підставі етнічних зв’язків не потрібно сприймати як частину однієї на-
ції щодо своїх «сусідів», які належать до інших географій. Набутки, що відображають спільні 
цінності народу, який утворив в Анатолії нове об’єднання (тобто результати цього процесу), 
засвідчують принципову відмінність від наших «далеких родичів». 

«Періоди пробудження» – це періоди, об’єднуючі чинники яких стали загальновідомими; 
неможливо досягти тієї єдності, яку прагнуть створити штучно, неприродним шляхом. Після 
Визвольної війни на території Анатолії тюркість переживала період «пробудження», і турець-
кий народ мав потребу в реалістичному підході, який би підтримав цей процес. Ми можемо схе-
матично охарактеризувати ідею анатоліанського руху, згадавши такі постаті, як Хільмі Зія Юль-
кен, Ремзі Оуз Арик, Мехмет Каплан, Нурреттин Топчу. Однак є певні перепони, аби вести мову 
про цілісність цього руху. Але це вже інша історія. Ознайомившись із розвідками Хільмі Зії та 
його однодумців щодо турецького Відродження, у пропонованій статі цього питання торкатися 
не будемо [14]. Наша мета – це аналіз спроби Хільмі Зії Юлькена і ще групи авторів створити 
великі тюркські дастани, які, на їхню думку, підтримали б національну ідею та посприяли про-
цесу «пробудження», стали джерелом і фундаментом для відбудови нової турецької літератури.

Увага новоутворених народних течій та романтичних рухів у середині ХІХ ст. була спря-
мована на народну творчість, у мистецтві, зокрема в літературі, почали досліджувати на-
ціональне коріння. 

Думка авторитетної інтелігенції щодо ролі дастанів у формуванні культури народу 
була одностайною: дастани є основою літератури; народи в «період пробудження» повер-
нуться до дастанів, і саме із цього джерела почнеться їхній прогрес. Таким чином, дастани 
відіграють дуже важливу роль у процесі становлення нації і створюють фундамент для 
модерної літератури. Нова література завжди має «живитися» з якогось джерела, і якщо 
цим джерелом будуть дастани, література зможе самоідентифікуватися. Адже літератур-
ний твір, який не має національного підґрунтя, не може претендувати на універсальність 
і подальший розвиток.

Як стверджував Хільмі Зія, дастани – це національне надбання. Наведені нижче коментарі 
доньки Сюлеймана Хайрі Болая 4 важливі для кращого розуміння ідей Хільмі Зії щодо тюркості 
дастанів: «Мій батько казав так: “Біля витоків анатолійських традицій стоять туркмени Цен-
тральної Азії. “Дастан про Огуза”, “Дастан про Манаса” 5 й інші подібні дастани лише підтвер-
джують це. Але Огуз прибув до Анатолії мусульманином. Тут Огуз “перетворився” на Кьороглу, 
на Тахіра й Зюхре, на Керема й Асли, на Ферхата й Ширін, на Баттала Газі 6 та ін. Про них скла-
дали дастани. Тому анатолійська культура стала джерелом наших думок”. Аби на власні очі по-
бачити і ближче пізнати це джерело, батько переїхав працювати до Анатолії…» [1].

Хільмі Зія захищав існуючий погляд на те, що осередки тюркості тепер перебувають за 
межами Анатолії, їх нині можна охарактеризувати як «далеких родичів», і що старі культур-
ні сліди вже не є близькими сучасній людині. Він уважав, що тюркські дастани доісламсько-
го періоду є «язичницькими воротами» дастанів. У статті «Виникнення тюркського народу» 
Юлькен веде мову про те, що дастани були одним із «джерел нашої культури», зауважуючи, 
що в деяких доісламських дастанах навіть немає назви «тюрк»; він намагався показати їхню 
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віддаленість від анатолійців. Автор стверджував, що йшлося, вірогідно, про «Огузнаме» як 
про матеріал для творення дастана, що «переселився» з Анатолії. «Основні історії дастана 
про Огуза були майже одразу забуті в Анатолії ісламського періоду. Певною мірою зберег ло ся 
лише оповідання про Байборека. Оповідання про Огуза й Басата надалі існували в іслам-
ській манері під іменем Шаха Ізмаїла». Хільмі Зія підтримував думку про можливість уста-
новлення відсотка цієї «ісламізації» за допомогою ґрунтовних досліджень. Незважаючи на 
те що старі тюркські дастани із земель Центральної Азії не поширилися в Анатолії, одним з 
доказів відмінності тюркської культури в Анатолії Юлькен уважав популяризування в тюр-
комовному світі ісламсько-анатолійських дастанів [22, s. 280–335].

За твердженням Юлькена, процес деформації, зумовлений і народною уявою під час 
творення дастанів, не є першочергово важливим (персонажі, що не були тюрками, розці-
нювались як тюрки. Наприклад, зображення святого Алі, який відіграв роль у тюркізації 
Анатолії). На перший план необхідно висунути ціннісну систему і головні події [22]. 

Ми є свідками крайніх поглядів дослідників на життя тюрків доанатолійського або до-
ісламського періодів. Позиція Юлькена в цій ситуації значно поміркованіша – це намагання 
окреслити особливості анатоліанства, він сформулював нові цінності в новій географії су-
спільства. Бехчет Кемаль Чаглар, який пізніше поділятиме його погляди, свої думки втілив 
у таких рядках:

   І з’явився потік, відірвався він від Сірських вод,
   Він зробив Арал і Хазар озерами,
   І летів він стрімко аж до великого моря,
   Просто-таки по слідах, якими вперше йшов Бозкурт.
   Це був людський потік, з роду Огуза,
   Це був предок Сельджука, з киницького племені [2].

Спрямованість на народ прослідковується в нашій літературі паралельно до західної. 
Якщо брати до уваги наше намагання побудувати народну державу слідами Визвольної вій-
ни, то можливість такого розгляду цієї орієнтації отримує адекватну реакцію. Справді, у цей 
період інтенсивно досліджували тюркську культуру. Юлькен, зосередивши увагу на проти-
лежному погляді, зауважив, що дастани, створені в Анатолії, залишилися на сьогодні без ува-
ги. Відомі лише кілька досліджень власне дастанів, а також дослідження народних оповідань 
(праці Л. Заматольського, Х. Есa, Х. Л. Флейчера, Е. Літтманна, Отто Спеїза, Т. Мензеля). Цих 
праць, на думку Юлькена, замало. Основною метою досліджень є «приведення цінностей дас-
танів до рівня тих цінностей, які зможуть функціонувати і бути оціненими в сучасному житті 
народу» [22, s. 294, 295]. Розуміючи, що цінності тюркості взято з доанатолійського періоду, 
Юлькен захищав думку про те, що, звівши нанівець ісламський процес, який тривав шість 
століть, живі, існуючі цінності вже не зможуть бути створені. Хільмі Зія вважав, що головною 
метою є не дастани, а ті цінності, що приховані в них, які потрібно «витягнути на світ Божий». 

На думку Юлькена та його прихильників, анатолійська тюркість, незважаючи на факт 
диференціації від малоазійської тюркості, досі не змогла завершити процес творення нації; 
дастани, у яких ідеться про такі цінності, як любов, гордість, чесноти, відважність, вірність, 
своїм внеском не зможуть забезпечити формування нації. Тому дослідники вважають, що 
необхідно створювати зразки, які нестимуть цінності, закорінені в тюркській землі. 

Як і раніше, Юлькен стоїть осторонь від Зії Гьокальпа, Фуада Кьопрюлю, Зекі Веліда То-
гана. У той час, коли ця група намагалася класифікувати й дати оцінку старим тюркським 
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дастанам, Юлькен з однодумцями досліджували діяльність народу Анатолії, а також зміни, 
які відбувалися в її географії. 

Хільмі Зія Юлькен в одній з ранніх статей, присвячених темі дастанів, під назвою «Ана-
толія. Традиція і дастани» висловив думку, що мистецтво в абстрактному значенні не має 
користі, але наголосив, що дастани й жарти відрізняються від інших видів мистецтва; твор-
ча сила суспільства і традиції створили ці жанри. Як приклад він навів жарти про Ходжу На-
среддина і дастани про Баттала Газі й Кьороглу, стверджуючи, що з цими трьома народними 
персонажами ототожнюють народ Анатолії. Зокрема, він зауважив, що Захід сам створював 
свої епоси, і за допомогою їх виникли джерела для визначних творів [16, s. 25–32, 59–63].

Нагадаємо, що частину всесвітньовідомих епосів збирали й укладали дослідники, час-
тину – поети. Епос (дастан) є джерелом буття для всіх культур. На думку дослідників із За-
ходу, культура епосів є навіть підґрунтям епохи Відродження. Як уважають анатоліанці, ано-
німну творчість, створену на їхній землі, потрібно зібрати і структурувати таким чином, 
щоб вона стала джерелом для тюркського Відродження. Хільмі Зія вважав, що поети більше 
ніж дослідники зможуть прислужитися цій справі та виявити більше старання і зусиль. На 
його думку, один або кілька поетів навіть зможуть тлумачити ці почуття і, поєднавши час-
тини в ціле, надалі створять великий дастан. Ця ідея настільки захопила Юлькена, що він, з 
одного боку, намагався направити своїх друзів-митців на її реалізацію, а з другого, – не міг 
утриматися від самостійних пошуків у цьому напрямі.

Ще до ідей написання дастана анатоліанцями першу таку спробу під вигаданим ім’ям 
Тархан здійснив 1914 року письменник Омер Сейфеттін, який написав дастан «Вихід з Ерге-
некону 7. Новий День» у віршованій формі [13, s. 65]. Другу спробу, у червні 1915 року, здій-
снив Зія Гьокальп. Розповідаючи в одному з літературних видань про соціальну організацію 
давніх тюрків, він згадав «сказання». У книзі «Червоне яблуко» (1915) він навів приклади 
з казок і дастанів; у книзі «Звичаї тюрків» порушив питання системи вірувань тюрків та 
їхнього суспільного життя. Дослідник поставив за мету детально розтлумачити систему ві-
рувань тюрків. У розділі «Тюркська міфологія» він розглянув і дастани, а після узагальнення 
найвизначніших тюркських дастанів відвів їм місце в тюркському су спільстві. На його дум-
ку, дастани – це тексти, які певним чином передають релігійні особливості, тож, коли їх спі-
вають на урочистих заходах, це створює високодуховну атмосферу. Отже, згідно з Гьокаль-
пом, давнє тюркськє суспільство наділяло дастани містичним і дидактичним характером 
[29]. Як і Зія Юлькен, Зія Гьокальп, не зупиняючись на соціологічних твердженнях, почав 
укладати і друкувати тексти різних дастанів. У «Новому журналі» один за одним було ви-
друкувано дастани «Делі Думрул» [25, s. 73], «Тепегьоз» [26, s. 93], «Яраділіш» [27, s. 113] 8 
та ін. Кожен з них розміщено на кількох сторінках. Гьокальп у своїх працях не деференціює 
дастани, він друкує їх з «Оповідань Деде Коркута» (тобто тексти ісламського періоду). Хільмі 
Зія Юлькен і Зія Гьокальп зійшлися на тому, що в дастані або в іншій анонімній літературі 
необхідно виявляти прихований національний дух. 

Згідно з Ахметом Кабакли Зія Гьокальп працював над розвідками тюркського Відро-
дження [8, s. 70]. На відміну від Юлькена Гьокальп захищав думку про заміну літератури 
тих періодів романом, наголошуючи, що роман посів місце дастана, і певною мірою підтри-
мував думку тих, хто виголошував: «Епоха дастана завершилася». 

Омер Сейфеттін також зацікавився міфологією та дастанами. У своїх оповіданнях він 
активно критикував тих митців, які симпатизували еллінській міфології, нагадуючи, що в 
нас є власні казки й міфи, і що ми не потребуємо іноземних матеріалів [5, s. 2]. У 1917 році, 
коли перша хвиля його незадоволення минула, він почав переклад «Іліади» й «Калевали», 
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а через рік повернувся до дастана «Кьороглу», який він опрацював до половини. Загалом 
спрямованість авторів національної літератури на народ відповідає сутності цього руху. 

На відміну від Хільмі Зії та його однодумців, які досліджували тюркський народ, від-
штовхуючись від географії, увагу молоді привабили розвідки Гьокальпа, надруковані в «Но-
вому журналі». Хільмі Зія, не торкаючись праць Сейфеттіна, піддав критиці доробок Гьо-
кальпа: він зауважив, що неможливо такими працями досягнути мети створення «великого 
дастана» – ці уривки не були народною творчістю; він веде мову про те, що Зія Гьокальп 
намагався «вдихнути життя» в дастан, про який він дізнався з книжок. До того ж Гьокальп 
цими текстами не зміг «вловити» сутність народної мови [Юлькен, 1951, 5]. При написанні 
дастана необхідною умовою є використання народної мови з народними мотивами.

У дастані має бути єдність почуттів і думок, що є обов’язковою умовою для епічних віршів. За-
галом, саме це відрізняє західні вірші від наших. Фікрет 9 і Ях’я Кемаль наслідували таку цілісність. 
Неможливо наголошувати на людських якостях героїв із творів, що не мають зв’язку з традиці-
єю, нацією та Батьківщиною. Кожен з дастанів певним чином є «відчиненими дверима» у світ 
літератури [Юлькен, 1951, 10]. Юлькен спостерігав за першою спробою із цікавістю; проте його 
розвідки щодо теми дастана не мають покликань на праці Зії Гьокальпа. Епоси античності ґрунту-
ються на міфології, епоси Середньовіччя – на релігії. На думку Хільмі Зії, в основі новоствореного 
дастана має бути історична свідомість. Після 1941 року межі дастана було розширено. Тоді, коли 
«твориться історія раси, дастан неможливий. Нібелунги – це не дастан усіх арійців чи навіть усіх 
германців, це дастан німецького народу». Хільмі Зія вважав, що поступово, за аналогією процесів, 
які відбуваються в історичній думці, зникнуть усі гіперболізації в ідеї дастана. Водночас Юлькен 
натякав, що колись підхід пантюркістів, які у своїх поглядах ґрунтуються на етнічних питаннях, 
зможе змінитися, відтак підхід анатоліанців набере популярності й ваги. 

Дастан має віддзеркалювати суспільну уявлення. Хільмі Зія, який писав, що народ тво-
рить свої вірування і легенди, казки, оповіді й історію, наголосив, що дастани поєднують в 
єдине ціле всі ці вияви народної творчості. Інакше кажучи, дастан, порівняно з іншою ано-
німною творчістю, є комплексним явищем. Юлькен висловився й про те, що в періоди не-
сформованого національного духу дастани, які виникли самі собою, можуть у майбутньому 
стати «будівельним матеріалом» у суспільствах, що перебувають у пошуках національної 
сутності [19, s. 2]. Прикладом цього є «Шахнаме» Фірдоусі. Юлькен та його прихильники на-
магалися довести думку про наново сформовану в Анатолії турецьку націю; особливо після 
Визвольної війни важливу роль у відновленні ідентифікації нації відіграло наше «коріння» і 
те, що його стосувалося. На думку Юлькена, користуючись таким джерелом при написанні 
твору, необхідно уникати штучності. Педантичність науковця щодо цього питання ми про-
слідковуємо чи не в кожній його праці, у кожній статті на цю тематику. Тому, якою б велич-
ною не була та чи інша сторінка історії, але не спроектована на суспільство, вона не може 
ввійти до дастана, стати його частиною. Отже, плід уяви не може бути зображений у дастані 
як здобуток народу. З огляду на це, Хільмі Зія намагався чітко притримуватися канви існую-
чого дастана при творенні штучного. 

Увагу Хільмі Зії Юлькена привертають роботи відомого німецького композитора Ваг-
нера. Як Гомер і Фірдоусі прислужилися своїм народам, записавши епоси, що прославля-
ли їхні народи, так і Вагнер долучився своєю працею до  прославлення німецьких легенд і 
німецького народного епосу. Тому Юлькен зацікавився можливістю здійснити подібне й у 
тюркських дастанах. Він уважав за цілком імовірне повернути належну повагу дастанам, 
які були забуті за часів Османської імперії. Звісно, що цей дастан буде оповідати про період 
після завоювання Анатолії. 
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Аби написати дастан, необхідно відчути анатолійську народну мову, а для цього потріб-
но «відкрити» себе Анатолії; усе це необхідно шукати в народі. Це праця, яка передбачає не 
лише наявність бажання і матеріалу, але й часу. Він усвідомлює масштаби роботи, яку вони 
задумали, і, за словами Юлькена, для проникнення в суть анатолійського духу і створення 
відповідного цьому духові дастана необхідні зусилля не кількох людей – навіть цілому поко-
лінню буде важко це здійснити. Однак такі перспективи його не лякають, і, по можливості, 
він хоче прислужитися національній ідеї. 

Ми вже згадували твір Хільмі Зія «Сьогоднішній обов’язок Анатолії». У своїх спробах 
(«Тепегьоз», «Іскра моїх віршів» та ін.) автор, з одного боку, намагався бути піонером у 
цьому жанрі, а з другого, – прагнув розповісти про свій проект молоді. Його думки пер-
шим підтримав колишній приятель з Мюлькіє Халук Ніхат (Пепеї), з яким було розпочато 
роботу над «Тахіром і Зюхре» і «Шахом Ізмаїлом». Хільмі Зія згадував, як читав ці уривки 
дастанів, які за короткий період він структурував, а потім – і власне твори своїм знайомим 
у будинку батька. Читання відбувалося з хвилюванням, а критику почутого проводили 
колективно. Такий метод обговорювання привернув увагу молоді й поступово поширився 
серед народних верств. 

Тема дастана приваблювала не лише людей мистецтва, але й науковців, тому вони до-
помагали тим ентузіастам, які намагалися його створити. Так, Мюкрімін Халіль Йинанч 
запропонував історичні теми. У 1921 році Хільмі Зія написав п’єсу у віршах «Тахір і Зюхре». 
Того ж року Халук Ніхат разом з товаришем розпочали роботу над твором «Ашик Гаріп», 
який згодом поставили на сцені. Хільмі Зія, маючи на меті написати дастан про Баттала 
Газі, 1922 року вирушив у подорож і як частину задуманого дастана написав «Ізніцький дас-
тан». Цей текст було опубліковано в журналі «Анатолія» [15]. Того ж року Хашім Нахід пра-
цює над космогонією у віршах «Адам і Єва».

Письменники стали на шлях «самовиховання» задля пізнання Анатолії, задля оволодін-
ня народною мовою. Шлях, який вони обрали для ствердження, – це копіювання уривків з 
дастанів.

Напрацювання, отримавши певний резонанс, надалі були призупинені, і на цьому за-
вершився перший період спроб написання дастана. Проте наукові розвідки щодо теми дас-
тана залишили помітний слід. Зіяеддін Фахрі Финдикоглу створив Спілку народних знань 
(1927), яка видавала журнал «Народні знання». У рамках цього Накі Тезель і Ефлатун Джем 
Тюрк розпочали дослідження, пов’язані з казками. У цей період привертають увагу праці 
Мехмеда Фуата Кьопрюлю і Зекі Веліда Тогана щодо формування та класифікації тюркських 
дастанів. Розвідки Кьопрюлю і Гьокальпа у спів авторстві були опубліковані в кількох літе-
ратурних журналах, а Зекі Веліда Тогана і молодого дослідника Ніхада Самі Банарли, також 
у співавторстві, – у журналі «Атсиз Меджмуа» (1931).

Хільмі Зія, спостерігаючи за напрямами цих розвідок, водночас уважно слідкував за 
статтями Хюсейнзаде, які виходили в газеті «Терракі» й у журналах «Життя», «Фююзат», роз-
мірковуючи про «пісенний гуманізм» (1929). Автор відстоював думку про те, що написаний 
дастан має бути подібний не до «Іліади», а до «Шахнаме», оскільки логіка Сходу відмінна від 
європейської. Хільмі Зія ж, на відміну від Хюсейнзаде, стверджував, що багато чого варто 
запозичити з класичної західної духовної культури.

Юлькен також узявся за написання двох творів, які б розповідали про Сіявуша 10. Перший – 
оповідання «Судабе», другий – п’єса у віршах «Сіявуш» (1927–1928). Ахмет Хамді порадив йому 
писати оповідання під назвою «Керем» 11, тому що, на думку письменника, цю тему можна роз-
вивати у філософському контексті і в таких масштабах, яких, наприклад, досяг Фауст.
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Ахмет Кутсі розпочав роботу над драмою «Кьороглу». Халук Ніхат, жодного разу не про-
читавши того, що було написано в 1919 році, опублікував усе це в журналі «Казки минув-
шини» 1928 року. (У цьому творі у формі дастана відтворені події, пов’язані із Сулейманом 
Шахом 12 і Тамаром Хатуном.) Однак твір читачів не зацікавив.

У 1934 році Халук Ніхат, який розмістив у «Казках минувшини» дастан про «Тахі-
ра і Зюхре», опублікував свій твір «Введення до тюркського дастана». Він мав на меті  
створити дастан про Визвольну війну (1935). Халук Ніхат видав три дастани – «Чанакка-
ле», «Перемир’я» і «Національно-визвольна війна». З огляду на те, що матеріал, уведений 
у ці дастани, розповідає про відносно недавні історичні події, ці твори мали більший резо-
нанс, ніж попередні.

Третя спроба відновити ідею написання дастана належить Бехчету Кемалю і Халуку 
Ніхату. У 1949 році Бехчет Кемаль започаткував журнал «Фонтан». У першому номері він 
ознайомив читача з національним фольклором та різноманітними поглядами на мисте-
цтво. Таким чином, ідея дастана знову стала нагальною, хоча публікацію дастанів було об-
межено лише їхніми уривками. Бехчет Кемаль, який написав «Оповідання про Боач Хана», 
ніби «освіжає хвилювання» Хільмі Зії.

Бехчет Кемаль пише «Деде Коркута». На думку Хільмі Зії, цей матеріал узятий з «Дастана 
про Огуза», тому це «язичницькі ворота дастана», а тюркський дастан необхідно починати від 
Баттала Газі. За походженням Баттал Газі – араб; це витвір фантазії тюркського народу. Образи, 
створені тюрками, – це тюркські герої, які завоювали Анатолію. Бехчет Кемаль зміг опубліку-
вати дастан про Баттала Газі лише 1968 року. Під назвою твору, обсягом 149 сторінок, подано 
епіграф: «З казки – в історію». Бехчет Кемаль згадував: «Цей літографічний твір виник як пре-
красний витвір народного генія, ніби зі снігу, що падає з соснових гілок, і, утворюючи купи сні-
гу, перетворюється на снігову лавину. Дотепер ще не було твору, який би відповідав ознакам так 
званого тюркського епосу. Тому саме цей твір буде першим, який узяли з народу і який народу 
й присвячено. Немає диму без вогню; події, що розгортаються в цьому дастані, узяті з реальних 
подій (які ми розширили й гіперболізували) і перетворені на овіяні символами легенди» [2].

Бехчет Кемаль, за спогадами Омера Наджі Гьокшена, роботу над «Манцикертським 
дастаном» завершив за день до смерті. Після його смерті твір було опубліковано (1971) дру-
карнею Національної освіти в збірці «Чотири дастани на честь завоювань від Манцикерта 
до Стамбула» на 14 сторінках.

Починаючи з 1950 року, інтерес до дастанів Юлькена і Пепея помітно знизився. Хільмі 
Зія, який очолював цю групу, аж до своєї смерті працював над різними статтями із цієї те-
матики, але востаннє його статтю надрукували 1952 року в журналі «Дослідження з турець-
кого фольклору» [20].

Що ж до спроб написання великих тюркських дастанів, то впродовж життя Юлькен сво-
їми розвідками й основною ідеєю ділився лише з близьким оточенням, тому в певний мо-
мент підтримка, на яку він сподівався, почала потроху слабнути. За кілька років до смерті 
Хільмі Зії помер його близький товариш Халук Ніхат, який востаннє опублікував свої до-
слідження 1951 року.

Отже, єдиною людиною, яка щиро залишалася вірною цій справі, був Бехчет Кемаль 
Чаалар. За свідченнями Енвера Наджі Гьокшена, він до останнього дня свого життя продо-
вжував роботу над написанням дастана. У 1968 році світ побачила його праця «Дастан про 
Баттала Газі», яку Чаалар розпочав за рік до смерті разом зі своїми однодумцями. Окрім 
того, він був ведучим серії радіопередач під загальною назвою «Нескінченна Анатолія», які 
1994 року повторно транслювало Міністерство культури Туреччини. 
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За висловлюванням Хільмі Зії, їхні задуми були настільки масштабними, що такого об’єму 
роботи вистачило б для майбутнього покоління, не кажучи вже про кількох дослідників. Хоча 
традиція епічного вірша відчутно вплинула на турецький дастан, однак, на превеликий жаль, 
спроби написання великого тюркського дастана так і залишилися невтіленою ідеєю. 

У розвитку ідей Хільмі Зії Юлькена та його прихильників було два шляхи: перший – це 
підтримка ідеї анатоліанства; це формування сучасної турецької літератури, яка б закорі-
нювалася у фольклорі. Окрім того, мова йде і про написання великих тюркських дастанів, 
формування засад щодо турецького Відродження. Було б помилковим асоціювати ідею на-
ближеності до народу лише з анатоліанцями, однак потрібно мати на увазі, що майже в 
один і той самий період різні митці у своїй творчості зверталися до народної мови й анонім-
ної творчості, відтак існування такої думки виправдане. 

Другий шлях набагато ширший: створити великий дастан, який би став основою для 
Відродження, подіб но до того, як це відбулося на Заході; утіливши всі ідеологічні наміри, 
залишитися відданим канві справжнього, аутентичного, самостійно існуючого дастана, до 
того ж наслідуючи народну мову й анонімну творчість. На відміну від Гьокальпа та його 
друзів, які вбачали в дастані важливу культурну складову, анатоліанці вважали початком 
формування дастана Манцикерт… 

Хоч би там як, але відмінність анатоліанців від Зії Гьокальпа в тому, що він отри-
мав більшу підтримку від своїх однодумців, аніж Хільмі Зія Юлькен. Анатоліанцям не 
вдало ся утворити єдність усередині свого союзу: ті прихильники Хільмі Зія, які виріши-
ли стати на цей шлях, не змогли надати йому повноцінної мистецької підтримки, а сам 
Юлькен, напевно, не бажаючи виглядати занадто претензійно і розповсюджуючи свої 
ідеї лише в колі друзів, зрештою потрапив у становище, коли його варті уваги праці за-
лишилися «в тіні». 

Отже, турецький Ренесанс був для турецької інтелігенції тим самим «червоним яблу-
ком» 13, яке зберігатиме свою привабливість аж до того часу, поки не зможе стати дійсністю. 
І ознайомити читача із цими дослідниками, які доклали зусиль для втілення ідеї пантюркізму, 
буде як прощальним словом стосовно них, так і променем світла для тих, хто поділяв їхні ідеї. 

Примітки
1 Тюркість – український еквівалент туре цького слова «türklük», яке можна трактувати як консолідуюче по-

няття «тюрк» для носіїв тюркської культури. Зміст цього поняття втілено в одному слові.
2 Ях’я Кемаль Беятли (1884–1958) – видатний турецький поет, націоналіст, автор багатьох патріотичних 

поем і статей.
3 Назва факультету, заснованого 1859 року в Анкарському університеті. Нині – факультет політич-

них наук. В Османській імперії це був найпотужніший інститут свого класу.
4 Сюлейман Хайрі Болай – професор філософії, завідувач кафедри філософії Університету Газі в 

Анкарі, автор багатьох творів філософського напряму.
5 «Дастан про Манаса» – національний киргизький епос про героя Манаса, який об’єднав киргизів.
6 Усі згадані імена – це назви дастанів або герої дастанів, на які натрапляємо в епосах інших народів. 

Так, оповідь про Керема й Асли знають і розповідають в Албанії, Анатолії, Азербайджані, Вірменії, 
хоча цей дастан зазвичай пов’язують з азербайджанськими тюрками. Баттала Газі, як і Огуз, був му-
сульманином; згодом став героєм тюркської народної словесної творчості. 

7 Ергенекон – легендарна батьківщина тюрків, що містилася в Центральній Азії. Ергенекон згадано у 
відомому «Дастані про Бозкурта» (національний символ турків – вовк, який урятував тюркський народ).

8 Дастани з дастанічного циклу тюрків-огузів «Книга Деде Коркута».
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9 Тевфік Фікрет (1867–1915) – визначний турецький поет, реформатор турецького вірша. Він роз-
ширив поняття «турецька поезія», удало поєднавши почуття й думки.

10 Сіявуш – один з героїв поеми «Шахнаме» Фірдоусі.
11 Керем – герой дастана «Керем і Асли», поет, який оспівував любов і загинув разом з коханою 

жінкою, яку так довго шукав і, зрештою, знайшов. Керем згорів, і в його полум’ї загинула кохана Асли. 
Дастан «Керем і Асли» вважають зразком азербайджанської народної словесності ХVІ ст.

12 Сулейман Шах – предок Османської династії, дід Османа І. 
13 «Червоне яблуко» (Kızılelma) – (іст.) 1) символічна назва Рима та Відня в період Османської імпе-

рії; 2) символ ідеї пантюркізму (об’єднання турків, створення великої Турецької держави).
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Ф. ГЮЛАЙ МІРЗАОГЛУ-СИВАДЖИ

ДЕЯКІ МІФОЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ В ТУРЕЦЬКИХ  
НАРОДНИХ ПІСНЯХ

Türkünün özelliği onun simgeleridir. Diğer kültürlerin gibi türkülerin de çok simgeleri var. Bazıları mitoloji 
nitelik leni taşımaktadır. Bu makalede türkülerin mitolojik unsurleri ve onların  mitoloji hikayelerle, simgelerle ve 
motiflerle ilgisi incelenir.

One of the features of the folk song is that it is based on a symbolic expression. In Turkish folk songs many 
symbols are used, as in other cultures, and some of them have a mythological character. In this paper, Turkish folk 
songs will be analyzed in terms of mythological elements and the relationships between these symbols and 
mythological stories, motifs and symbols.

Фольклорна пісня – одна з найпоширеніших поетичних і музичних культурних форм. 
Незалежно від місця та часу вона продовжує функціонувати. Протягом століть серед різних 
соціальних верств фольклорна пісня завжди залишається популярною. Це робить її активно 
функціонуючою та привабливою для дослідників. 

Б. Тоелкен зауважував, що народні пісні акумулюють культурну інформацію і тому мо-
жуть бути проаналізовані як у культурному, історичному, музичному, так і у виконавському 
контексті [37, s. 50]. Також прийнято вважати, що фольклорні пісні є джерелом історії куль-
тури [25, p. 278–302]. З різних досліджень відомо, що фольклорні тексти розглядаються як 
історичні документи [25; 33; 38; 26].

Фольклорні пісні (балади) протистоять часу, зберігаючи міфологічні елементи, нада-
ють нам розуміння того, як люди століття тому уявляли Всесвіт, природу та життя взагалі. 
Хоча сучасники вже не пояснюють життя через міф, легко помітити, що міфічні елементи 
в різних формах присутні й у нашому житті. Крім численних вірувань і традицій, залишки 
міфів можна простежити у фольклорних піснях. 

Загальний аналіз балад демонструє, що міфологічні елементи трапляються в двох типах 
пісень, перший з яких – наративні пісні. Баладні легендарні тексти складаються переважно 
з міфологічних елементів. У цих випадках баладні тексти ґрунтуються на сюжетах відомих 
легенд. У другому типі балад міфологічні елементи присутні в текстах інколи без зв’язку з 
основною темою. У турецьких піснях другий тип трапляється набагато частіше. У першому 
типі текстів легенда (пов’язана з певним міцем або регіоном) впливає на сюжет балад. Лі-
рика двох відомих балад в анатолійській традиції «Полювання на оленів» та «Керванкіран» 
може слугувати взірцем [32, s. 309, 310; Sakaoğlu 2004, s. 146, 147]. Як приклад першого 
типу проаналізуємо сюжет та лірику балади «Полювання на оленя» [32, s. 309, 310]. 

Фольклорні тексти та міфологічні мотиви
Балада «Полювання на оленя» («Geyik Avı Türküsü»). Одного разу декілька хлопців 

пішли полювати на оленів. Під час полювання один з них, наздоганяючи оленя, загу-
бився. Олень обдурив хлопця, заманивши його на круту скелю. Коли юнак вирішив, 
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що вже час повертатися, зрозумів, що не може цього зробити. Друзі розшукали його, 
але не змогли допомогти та врятувати його. Це стало баладним сюжетом.

  І я також пішов на полювання… о Боже, о Боже
  Олень привів мене на ці схили… о Боже, о Боже
  Ніколи не піду полювати знов, ніколи… о Боже, о Боже
  Брати, ідіть додому, мені не вибратися звідси… 
  о Боже, о Боже… зі скелі

  Коли я ліз на скелю, верхівка була вкрита снігом… 
  о Боже, о Боже
  Вітер налетів, і розтанув сніг на скелі… 
  о Боже, о Боже
  Мої білі ноги здерті об каміння… 
  о Боже, о Боже
  Брати, ідіть додому, мені не вибратися звідси… 
  о Боже, о Боже… зі скелі

  Мій одяг зачепився за каміння… 
  о Боже, о Боже
  Моє вбрання зачинене в коморі… 
  о Боже, о Боже
  Моя наречена з розбитим серцем далеко… 
  о Боже, о Боже
  Брати, ідіть додому, мені не вибратися звідси… 
  о Боже, о Боже… зі скелі

  Скажіть усім поставити намет у підніжжя скелі… 
  о Боже, о Боже
  Нехай грають на барабанах і валторнах… 
  о Боже, о Боже
  Накажіть їм віддати мою наречену моєму братові… 
  о Боже, о Боже
  Брати, ідіть додому, мені не вибратися звідси… 
  о Боже, о Боже… зі скелі

  Ben de gittim bir geyiğin avına... aman aman
  Geyik çekti beni kendi dağına... aman aman
  Tövbeler tövbesi de geyik avına... aman aman
  Siz gidin kardaşlar kaldım burada... aman aman kayada

  Ben giderken kaya başı kar idi... aman aman
  Yel vurdu da erim erim eridi... aman aman eridi
  Ak bilekler taş üstünde çürüdü... aman aman
  Siz gidin kardaşlar kaldım burada... aman aman kayada
  Urganım kayada asılı kaldı... aman aman
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  Esvabım sandıkta basılı kaldı... aman aman basılı kaldı
  Sılada nişanlım küsülü kaldı... aman aman
  Siz gidin kardaşlar kaldım burada... aman aman kayada

  Kayanın dibine çadır kursunlar... aman aman
  Çifte davul çifte zurna vursunlar... aman aman vursunlar
  Nişanlımı kardaşıma versinler... aman aman
  Siz gidin avcılar kaldım burada... aman aman kayada

З тексту відомо, що молодий мисливець, який полює на оленя, заручений і має одружити-
ся наступного ранку. Він покинув приятелів під час полювання, після чого опинився на скелі, 
звідки його вже не змогли врятувати. Зрозумівши, що надії на порятунок немає, і на нього 
чекає смерть, він попросив друзів зіграти йому весільну музику на барабанах і валторнах, 
наказав одружити наречену з його братом, це стало його останнім бажанням. В Анатолії бара-
бани та валторни традиційно використовують на весіллях та у випадках, коли наречений не-
сподівано вмирає; у деяких регіонах брат померлого хлопця одружується з його нареченою. 
У цьому тексті олень уособлює тварину, яка спокушає та обдурює мисливця, і яку неможливо 
впіймати. Як і в міфах, спроби вполювати оленя є марними.

Мотив оленя. Олень є одним з найдавніших образів турецької міфології. Цю тварину 
вважають сакральною, посланцем Бога. Жіноча постать оленя репрезентує богиню чи душу 
жінки. У шаманських ритуалах саме на оленів маскують людей [31, s. 29–40; 9, s. 142, 143; 
35, s. 100, 101, 187, 265]. 

Білий олень пов’язаний з небом, а червоний та коричневий – з підземеллям. У турець-
кий міфології існує багато легенд про оленя, який заводить мисливця до підземелля (смерті)  
[9, s. 25, 307, 569, 570]. Цей сюжет покладено в основу відомої анатолійської легенди 
«Variegated Deer». Подібна легенда також стала підґрунтям вищезазначеної наративної пісні 
(балади). Інакше кажучи, символічне значення оленя залишається незмінним.

Оскільки олені та інші подібні тварини (наприклад газелі) вирізняються вродою, вони є жіно-
чими символами та символами кохання в сучасних баладах і народних піснях. Крім того, відомі 
фольклорний танок та вистава під назвою «Танок оленя» («The Deer Dance») [1, s. 40; 15, s. 108].

Міфологічні мотиви та їхнє поширення у фольк лорних текстах
Другий тип міфологічних елементів переважно не є складовою сюжету баладних тек-

стів. Лише в певних випадках міфологічні елементи безпосередньо пов’язані з головною те-
мою балади. Існує безліч прикладів другого типу. Головні міфологічні мотиви (космологічні 
елементи, сакральні тварини, рослини та цифри) використано в баладній ліриці у формі 
міфологічних символів. Отже, їх слід вважати «залишками міфології у фольк лорних піснях». 

Якщо порівняти уральсько-алтайські племена із шумерською цивілізацією, можна по-
бачити, що турецькій цивілізації приблизно 7 тис. років [5]. За цей період у турків сфор-
мувалося безліч міфів і вірувань. Деякі функціонують як усна традиція, деякі – як писемна. 
Міфологічні елементи простежуються в легендах, казках, баладах, а також у ритуалах і ві-
руваннях. У сучасному світі оригінальне значення міфів було забуте, але, незважаючи на 
соціальні зміни та час, деякі міфологічні елементи збереглися. Наприклад, символи оленя, 
дерева, журавля трапляються і в сучаному житті, і в наративах.

Відомо, що в середньоазійській шаманській культурі турків Бог Неба, Бог Землі та Бог 
Води впливали не лише на формування церемоній і ритуалів повсякденного життя, але й на 
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усну традицію (казки, міфи, легенди). Найпоширенішими міфологічними елементами, які іс-
нували в шаманській культурі середньо азійських турків, були: дерева життя та неба – бук, 
сосна, яблуня, гранат, ялівець; сакральні птахи – орел, сокіл, журавель; сакральні тварини; 
космологічні елементи – сонце, місяць, зірки. Розглянемо деякі з цих елементів. 

1. Космологічні елементи в баладних текстах: місяць, сонце, зірки
Відомо, що середньоазійські племена мали культ місяця та сонця. Алтайські шамани 

присягалися на сонце. Вони вважали сонце за матір, а місяць – за батька. Цей феномен 
також відображено в деяких казкових текстах. Сонце зазвичай зображали у вигляді по-
жежі. У якутських народних казках герої перебувають під захистом сонця та місяця. За ві-
руваннями шаманів, злі духи постійно борються із сонцем та місяцем та інколи насаджа-
ють темряву. Саме тому під час затемнення сонця шамани грають на барабанах і голосно 
промовляють, щоб злі духи покинули тіло того, ким вони заволоділи [18, s. 29]. У деяких 
турецьких спільнотах вітають сонце щоранку. Навіть сьогодні серед турків вважається, 
що спання після сходу сонця може прикликати нещастя та призвести до втрати добробуту. 

За відомою турецькою легендою, Огуз Каган одружується двічі: уперше – на прекрасній 
дівчині, яку послали боги і яка тікає з раю в аурі світла північної зірки, що сяє над її головою. 
Її дітей названо на честь трьох космологічних елементів: Gün-Han (Сонце/Світло), Ay-Han 
(Місяць) та Yıldız-Han (Зірка). Друга дружина – прекрасна донька бога, яку Огуз Каган по-
бачив у стовбурі дерева, що росло посеред джерела [31, s. 115–144]. У неї також народилося 
три сини: Gök-Han (Небо), Dağ-Han (Гори) та Deniz-Han (Море). Отже, Огуз Каган одружив-
ся з доньками Богів Неба і Землі та отримав силу неба й землі, що мало допомогти йому 
заволодіти всім світом. 

   Місяць сходить і з’являється на небі
   Моя витончена кохана прагне покриття,
   Моє нетерпляче серце
   Прагне дістатися коханої.

   Місяць сходить великий та повний,
   Моє серце комусь належить.
   Навіть якщо мене стратять,
   Я не можу сказати кому.

   Схід Сонця нас розлучає,
   Ти сходиш як сонце та відлітаєш як вітер,
   Ти покинула мене
   Через те, що я сказав щось не те? 

   Дивись на Місяць, дивись на зірки,
   дивись на кохану,
   що йде по воду.

   Ay doğar aşmak ister
   Ufağum yaşmak ister
   Habu divane göğnum
   Yara gavuşmak ister.
   Ay doğar sini sini
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   Severum birisini
   İplan assalar beni
   Deyemem doğrisini [14, s. 138].

   Seher yıldızı ayırdı bizi
   Perişan eyledi dost hepimizi (nakarat)
   Gün gibi doğdun yel gibi estin
   Kötü söz mü dedim ki sen bana küstün? [32, s. 250].

   Aya bak, yıldıza bak
   Suya giden kıza bak.

Місяць, сонце та зірки найчастіше трапляються на початку (у перших рядках) балад про ко-
хання та розлуку. Сонце та зірки підкреслюють славу коханої у вигляді порівняння або метафори. 
Зірки також є одним з найпоширеніших мотивів у турецькому вжитковому мистецтві (на кили-
мах, дерев’яних виробах та меблях). У турецькій культурі зірки символізують щастя й достаток.

2. Культ гори та приклади з баладних текстів
У давніх тюркських текстах гори, річки, струмки, озера називаються «yer-sub» (куль-

ти, пов’язані із землею). Найважливіший серед них – культ гір. У турецькій культурі 
культ гори пов’язаний з культом Бога Неба. У центральноазійських турецьких племе-
нах пожертви богам небес відбувалися на вершині величезної гори, цей ритуал мав на-
зву «tengere tayıg» (пожертва богам небес). Давні турки вірили, що боги збираються на 
вершинах гір, відповідно до чого давали назви найвідомішим горам Центральної Азії: 
Han Tanrı, Bayan-ula, Buztağ-ata, Kayrakan, Erdene Ula тощо [18, s. 48, 49]. Кожен клан і 
плем’я мали власну сакральну гору. Відомо, що в VІІ ст. гора Ötüken та навколишні ліси 
були культовими для всіх тюркських племен. Сакральні духи води та землі, що жили 
біля гори, обороняли першу турецьку державу Гьоктюрків. Шамани набиралися сили від 
алтайських гір: «Із шаманських молитв зрозуміло, що моляться вони не лише духам гір, 
але й горам» [18, s. 50]. 

Між шаманськими молитвами та сучасними баладами існує багато спільного. Здається, 
що гори – головна тема балад. У мандрівках героя їх зображено як живих істот. Інколи вони 
є перешкодою в коханні, і тоді чоловік звертається безпосередньо до гір із проханням допо-
могти. Іноді їх змальовано в ролі друга, з яким герой розділяє горе від утраченого кохання. 

   (1) Любі гори, чому ви в поганому настрої?
   Мені сказали, що кохана перейшла гірську вершину,
   Чому ти додаєш проблем мені –
   Мої сльози вкрили увесь світ. 

   (2) Гори мої, гори
   Я повіряюся вам 
   Не кажіть нічого, 
   бо я буду плакати. 

   (3) Нехай сніг на горах розтане,
   Нехай води покриють долини навкруги,
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   Нехай вода з джерел дійде до земель Туркменії,
   Ми підемо, коли білі вівці почнуть бекати. 

   (4) Гори вкрилися білим снігом,
   немає новин від коханої,
   прийди, чи хоча б надішли листа, 
   нехай скінчаться мої страждання. 

   (1) Yüce dağlar ne kararıp pusarsın?
   Aştı derler nazlı yâri başından
   Oturmuş derdime dert mi katarsın?
   Alem sele gitti didem yaşından [8, s. 231].

   (2) Dağlar dağımdır benim
   Dert ortağımdır benim
   Çok söyletme ağlarım
   Yaman çağımdır benim
   Uy dağlar dağlar
   Başı dumanlı dağlar
   Göğsü çimenli dağlar [2, s. 102].

   (3) Erisin dağların karı erisin;
   İniş seli düz ovayı bürüsün.
   Türkmen ili yaylasına yürüsün,
   Ak kuzular melesin de gidelim [8, s. 33].

   (4) Dağlar ağardı kardan
   Haber gelmedi yardan
   Ya gel ya mektup gönder
   Kurtar beni bu dardan [2, s. 103].

У першому та другому прикладі герой звертається до гір та розповідає їм про втра-
чене кохання. У третьому та четвертому – сніг на горах є показником часу: весна при-
ходить, коли розстає сніг на верхівках. Іноді у баладах мотив гір використано просто як 
формулу, наприклад: «На горах, на дубах рожеве масло у пляшках». 

3. Сакральні дерева і приклади з балад 
Дерево життя – символ невмирущості та вічності. Воно є одним з найпопулярні-

ших міфологічних мотивів у світі; це дерево, що поєднує небо та землю. У якутських 
та алтайських тюрків на верхівці цього дерева (посадженого біля юрти) намальовано 
постать двоголового орла. Дерево життя – це космічне дерево, верхівка якого сягає до 
Бога, а орел є посланником Бога та символом сили й мужності. Отже, орел – істота, 
найближча до Бога, а душі парять, ніби птахи. 

Бук – це дерево, яке турки співвідносять із репродуктивною функцією. Він є символом 
материнства. Тому бук та букові ліси вважаються сакральними. У Центральній Азії та Сибі-
ру існують вірування про дерево – душу богині. Алтайські тюрки вірять, що коли було ство-
рено перших людей, Умай (богиня народження) спустилася з небес на бук. 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



598

Турецька етнологія

Крім бука, сосни, ялівця, дуба, кипариса сакральними також вважаються верба та в’яз. Напри-
клад, останній і досі використовують для захисту від зурочення. Мотив дерева досить популярний у 
баладах і нерідко є зачином. Інколи він пов’язаний із сюжетом, а іноді є лише формульним виразом. 

    Гілка ялівця недовга – 
    Меч у руці коханої.
    Я їй наказав не плакати,
    всі ридання – марні.

    Дощ вкриває дуб,
    Дощ зробив нас мокрими,
    Коли дві душі поєднуються,
    Ми покладаємося на гори.

    Верба росте навпроти їхнього дому,
    Предки її посадили,
    Мужній воїн, що покинув кохану,
    Одного дня повернеться додому.

    Arduç dali kısadur
    Yarun elinde satır
    Dedum ona ağlama
    Ağlamalar boşadur [14, s. 82].

    Yağmur yağar meşeye
    Yağar da ıslanuruk
    İki can bir olinca
    Dağlara yaslanuruk [14, s. 82].

    Evlerinin önü söğüt
    Atalardan almış öğüt
    Yarinden ayrılan yiğit
    Sılasına döner gelir [8, s. 272].

4. Елементи культу води: річки, струмки, джерела та приклади з баладних текстів
Вода, земля, вітер і вогонь – важливі складові у створенні людини в перській та західно-

азійській міфології, та не досить суттєві в турецькій. Цей феномен бере початок, на нашу дум-
ку, в ісламському містицизмі та суфізмі [31, s. 487–490). Залишки культу води-землі в турець-
кій культурі можна знайти в текстах легенд, епіки та фольклорних казок. Так, у «Книзі Деде 
Коркута» Салур Казан, головний герой, спілкується з водою дорогою додому [12]. Багато при-
кладів, що стосуються культу води, можна навести з баладних текстів. Давні турки вірили, що 
все в природі має душу.

    (1) Я не зміг перейти річку,
    Я не міг пити з неї,
    Ти залишаєш мене,
    але я не можу залишити тебе.
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    Не наповнюйся до краю, 
    бо я не зможу випити.
    Ти залишаєш мене,
    але я не можу залишити тебе. 

    (2) О струмочку, любий струмочку!
    Не питай мене про мої труднощі,
    Якщо дівчина прийде по воду,
    Дай їй воду
    Не розмовляй з нею, о струмочку. 

    (3) Я хотів би бути джерелом,
    Брудним чи ні… 

    (4) Я дістався джерела,
    Я привітався з папугою… 

    (5) Якщо б я розповів про труднощі річці,
    Це була б бурхлива гірська річка.

    (6) Мій струмочку, мій фонтане…
    Не питайте про мої труднощі.

    (1) Irmakdan geçemedim
    Az doldur içemedim
    Sen benden geçtin amma
    Ben senden geçemedim.

    (2) A pınar eşme pınar
    Derdimi deşme pınar
    O kız suya gelirse 
    Su ver, söyleşme pınar [4, s. 18].

    (3) Pınar başı ben olayım... 
    Bulanırsam bulanayım...

    (4) Çıktım pınarın başına...
    El ettim dudu kuşuna...

    (5) Derdimi söylesem derin dereye
    Doldurur dereyi düz olur gider.
    (6) Çay benim çeşme benim
    Aman derdimi deşme benim... 

Зазначені приклади є першими рядками балад. У багатьох випадках міфологічні еле-
менти не пов’язані з головною темою, а лише збагачують поетичну структуру текстів за 
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допомогою конотацій і художніх образів. У другому, п’ятому та шостому прикладах протаго-
ніст повіряється воді. Фонтани, джерела, струмки – постійні елементи баладних текстів про 
кохання. Це найпопулярніше місце зустрічі сільських хлопців та дівчат у східних країнах. 
Цілком можливо, саме тому головною темою баладних текстів, у яких використано елемен-
ти культу води, є кохання.

5. Мотив орла в турецькій міфології та баладах 
Орел символізує сонце, владу та силу. Його та інших хижих птахів відтворювали на емб-

лемах королів і лордів; вони є символами справедливості та ангелами-охоронцями. У якут-
ській культурі орла зображували на верхівці земного древа як душу шамана або як Бога 
Неба. Крім того, орел зазвичай уособлює позитивні якості [9, s. 133, 134].

У турецькому героїчному епосі «Книга Деде Куркута» орла охарактеризовано як птаха, 
що живе на скелі, близько до Бога [12, s. 114]. У церемонії пожертви в давніх турків шаман 
грав на барабанах, промовляв вірші або молитви та імена всіх відоміх духів, серед яких і дух 
орла (bürküt) – символічного птаха, якого вважали рятівником, помічником та передвісни-
ком не лише в турецькій, але й у інших традиціях [18, s. 105]. 

Гусак, лебідь, качка. Гусак – один із птахів, який відіграє значну роль у міфології та фоль-
клорі багатьох суспільств. У фіно-угорській міфології герой під час повені подорожує в об-
разі гусака. Давні греки тримали сакральних гусаків у палацах. У Китаї пару гусаків дарують 
молодятам, щоб їхні почуття тривали якомога довше [3, s. 101]. 

У давніх турків гусак має різне значення та функції. Алтайські турки, зокрема клан Kuğu 
Kişi (плем’я лебедів), уважали, що вони походять від лебедів/гусаків. У ритуалах шамани 
потрапляють на небо верхи на гусаках [18, s. 104, 106]. Також це ім’я доньки відомого ту-
рецького короля Ефрасіяба та назва міста, названого на її честь. У турецькій мові та культурі 
ці птахи – метафори краси та кохання.

  Я пірнув до озера як зелена качка,
  Ти всім розповіла про мене,
  Я поїду далеко-далеко,
  Ти ніколи мене не забудеш, я ніколи тебе не забуду.

  Білі лебеді прилетіли з далеких країв,
  Закоханий чоловік не може страждати від розбитого серця,
  Після ранкової молитви біля мосту Белен,
  Я нарахував шість красунь, що летіли до озера.

  Yeşil ördek gibi daldım göllere
  Sen düşürdün beni dilden dillere
  Başım alıp gidem gurbet ellere
  Ne sen beni unut, ne de ben seni.

  Ak kuğular sökün etti yurdundan,
  Koç yiğitler yanamıyor derdinden
  Sabah namazında Belen ardından
  Saydım, altı güzel indi pınara [8, s. 7].
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У наведених прикладах зелена качка та біла лебідка є метафорами кохання. Врода цих 
птахів є непрямою вказівкою на красу коханої. Отже, посилена символіка наративного сти-
лю є домінантою. 

6. Сакральні фрукти в турецькій міфології та баладах
Яблуко. У релігіях та міфології яблуко вважається сакральним. У священних книгах – це 

заборонений плід. Адам і Єва з’їли яблуко під спокусою Сатани, ігноруючи заборону, і від-
тоді вони покинули рай і стали простими смертними. 

Яблуко, що має однакову символіку в багатьох культурах, є символом родючості в турецький 
традиції. Мотив яблука широко використовували в баладах, казках, легендах. У фольклорних на-
ративах дервіш дає яблуко подружжю, у якого немає дітей. Половину має з’їсти чоловік, іншу – 
жінка, і після цього в них народиться дитина. Як правило, у баладах яблуко – символ пристрасті, 
кохання, освідчення та заручин. У наступних прикладах ідеться про кохання, але не платонічне, а 
фізичне. Якщо дівчина бере яблуко, це означає, що вона погоджується на кохання. 

   Візьми червоне яблуко з гілки,
   Краще не з гілки, а з моїх рук.

   Я зірвав яблуко з дерева,
   Я поцілував любу в уста,
   Якщо б ти стала моєю,
   Я б тебе не відпустив.

   Хіба можна не кохати красу,
   Візьми яблуко, візьми п’ять.

   Al almayı daldan al
   Daldan alma elden al
   Duydum gelin olisin
   Ben ölem de ondan al [2, s. 109].

   Alma aldım budaktan
   Yari öptüm dudaktan
   A gız seni alaydım
   İndirmezdim gucaktan [32, s. 100].

   Güzel sevmesi iş midir
   Al elmayı, beş elmayı
   Bas daline al elmayı [32, s. 187].

Гранат. Гранат відомий у міфології як фрукт кохання, символ достатку й родючості. Ця сим-
воліка граната також відома в інших культурах, наприклад, у грецькій міфології та античному 
мистецтві. У грецькому міфі Зевс переломлює гранат і пропонує половину Богині Гері, а іншу 
з’їдає сам, це символізує початок роману. З граната народиться стільки ж кохання, оскільки міс-
титься в ньому зернинок. Таким чином, запропонована юнаком половина граната в грецьких 
міфах означає, що він прагне провести з дівчиною решту життя, поєднавши дві частини. Гранат 
символізує кохання, а його зерна – це символ родючості. 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



602

Турецька етнологія

У Корані гранат з його цвітом і зернами вважається «райським фруктом». За Біблією, гранат 
був першим фруктом на землі. У турецькій культурі він є сакральним. Дівчина, яка щойно ви-
йшла заміж, розкидає зернини граната по підлозі; уважається, що цей ритуал сприяє родючості 
і достатку; у родини народяться діти, які житимуть довго й щасливо. Цю символіку граната пе-
редано в анатолійських піснях. У баладах про кохання, наприклад, гранат є символом виразу 
почуття закоханості. В інших фольклорних піснях безплідне дерево граната нерідко означає чо-
ловіка, у якого немає коханої.

   О, юначе, юначе!
   Юнак без айви чи граната
   Нагадує тацю без покриття.
   Юнак без любові у світі,
   Це – дерево граната засохле та голе.

   Я втратив кохану, де знайти її?
   Я впізнав би її по очах поміж сорока красунь.
   Йди до мене, зачерпни мені води з джерела,
   Я не можу більше благати,
   Дерево граната не може бути безплідне,
   Моє сердце не може битися без кохання,
   Моя кохана не може жити без мене.

   Хіба можливе дерево граната без плодів,
   Хіба можливо бути серцю без кохання,
   Моє серце не може битися без тебе.

   Ay oğlan oğlan
   Ayvasız narsız oğlan
   Kalaysız kaba benzer
   Dünyada yarsız oğlan.

   Nar ağacı budam budam,
   Yar yitirdim gülüm nerelerde bulam.
   Kırk güzel içinde gözlerinden bilem.
   Haydi gel yanıma sallanaraktan
   Bir su doldur ver ırmaktan 
   Kurtulurum bir gün sana yalvarmaktan
   Nar ağacı narsız olmaz
   Benim gönlüm yarsız kalmaz
   Benim yarim bensiz olmaz [32, s. 127, 128].
   Nakarat (refrain)
   Nar ağacı narsız olur mu
   Yiğit olan gülüm yarsız olur mu
   Benim gönlüm sensiz olur mu.
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***
Незважаючи на зміни і трансформації, що відбулися в історії турецької культури, чис-

ленні міфологічні вірування та елементи, які існували з праісторії, збереглися в сучасній 
культурі, але набули інших функцій за нових умов і потреб. Проте навіть змінившись, 
ці міфологічні елементи зберегли своє первісне значення. Отже, для того, щоб просте-
жити трансмісію міфологічних мотивів балади виявилися найпоказовішими текстами 
в турецькій культурі. Міфологічні елементи найвиразніше проявляються в баладах про 
кохання та в тих, де є опис природи. Крім того, мотиви степових птахів (наприклад, орел 
або сокіл) присутні в музиці та описі бійок. Вони, хоча інколи й надають наративності 
баладам першого типу, переважно є метафорами. З античних часів міфологічні елемен-
ти виявляються найпромовистішими, незамінними складовими у виразах кохання та 
емоцій, головних емоцій чоловіків. Коханець, який страждає через розлуку (зазвичай 
чоловік), не може повіритися нікому, але розмовляє з зірками, горами, річками, вони 
стають його повіреними особами. Кожен рух лебедів і качок нагадує про рухи коханої. 
Численні метафори використовують, порівнюючи чоловіка із горою, покритою снігом; 
вояки стають орлами, які легко ловлять здобич; дівчата, які приходять до річки, нага-
дують зелених качок. Цей феномен (використання метафор) відповідає стислому, але 
виразному наративному баладному стилю. 

Космологічні елементи (сонце, місяць та зірки), гори, річки, струмки, дерева та 
хижі птахи найчастіше трапляються в описах природи в баладах, які відповідають 
устрою турків та місцевому ланшафту. Із середньоазійських степів до Анатолії легко 
простежити міфологічні елементи, які залишили відбиток у культурній історії турець-
ких кланів і племен. 

Як стверджував М. Еліаде, іншою важливою знахідкою, що стосується міфологічних моти-
вів у баладах, є те, що міфологія презентує модель поведінки для наступних поколінь, а міфо-
логічні елементи – структурну модель у баладах (формули). Перший рядок майже всіх балад 
і перші рядки строф і стансів сформовані формульними виразами. Зважаючи на те, що саме 
перші рядки формують загальну тему, ритм і рими тексту, легко зрозуміти важливість та функ-
ціональність цих елементів. Отже, саме в баладах міфологічні елементи, які посідають значне 
місце в нашій культурі, перетворюються на формули і, таким чином, стають безсмертними. За-
лишки міфології можна знайти у формулах та символах турецьких фольклорних пісень.
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ГУСЕЙН АЛЮПІНАР

ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ: ПОЛЯКИ, ТУРКИ ТА ЄВРЕЇ  
В УКРАЇНСЬКИХ ДУМАХ

Ukrayna halk destanlarında kimlik konusunu gözlemek amacıyla bu çalışma destanlarda bulunan «öteki» üzerine 
anlatımlara yoğunlaşacaktır. Burada dayanılan hipotez bu destanların içerik olarak Kozakların Lehlerle, Osmanlılarla 
ve Yahudilerle olan çatışmalarını anlatması nedeniyle «kendi» ve «öteki» üzerine bilgi içermesi gerektiğidir.

To locate workings of identity in the duma texts, this paper will focus on the images of the «other». The 
working hypothesis is that these epics, by content, reflect the historical events of the era, that is the Cossacks’ 
conflictive relations with the Poles, the Ottomans, the Tatars and the Jews, they would contain information about 
the definition of the «self» and the «other».

Ідентичність – це відоме науці поняття, яке широко застосовують під час наукових 
дискусій на теми, пов’язані з націями, культурами та етнічними групами. На поняття 
ідентичності часто посилаються та завдяки йому намагаються пояснити релігійні кон-
флікти, націо нальне виживання, захист суспільного буття та цивілізаційні зіткнення. 
Це, безсумнівно, домінантний посередник у виникненні наукових припущень і аргу-
ментації для пояснення соціальних феноменів. За своєю суттю поняття «ідентичність» 
означає: бути схожим з однією групою/категорією та бути несхожим з іншою групою/
категорією 1. Якщо це так, то ідентичність можна окреслити в такий спосіб: ким «ми є» 
і ким «ми не є». Завдання полягає в тому, щоб віднайти формулювання «ми» в рамках 
тої соціальної реальності, у якій ми живемо. Одним із серйозних завдань є визначення 
функції особистості. Для того, щоб збагнути функцію та становлення ідентичності, роз-
глянемо образи «інших» у текстах дум 2. Основна ідея – показати народні образи «ін-
ших», зображені в думах. 

Робоча гіпотеза така: оскільки ці епічні твори за змістом відображають історичні події 
епохи, конфліктні відношення козаків з поляками, турками, татарами і євреями, вони можуть 
містити інформацію про визначення «я» завдяки визначенню й сприйняттю «іншого».

Звернувшись до змісту дум, можна побачити, що основною їхньою темою є героїзм, геро-
їчна смерть, драматичні умови повсякденного життя і боротьба проти іноземців-поневолю-
вачів. Адже події, що тут оспівані, набували соціальної функції саме через зображення подви-
гів та героїчної смерті. Одна з основних соціальних функцій стосується героїчних постатей, 
їхніх дій та моралі. Ще одна функція полягає в публічному обговоренні збитків, що їх завдали 
під час вищезазначених подій. Останню та не менш важливу функцію в думі відведено опо-
відачеві, який мав «тамувати біль» від складних та гірких реалій соціального середовища.

Кобзарі, виконавці дум, поступово перетворювалися на професіоналів і набували роль 
виразників і передавачів історичних і моральних тем у думах, ставали останньою сходин-
кою в усіх зазначених вище функціях. Що стосується термінології, то думи в кобзарському 
репертуарі були відомі як козацькі пісні, героїчні пісні, козацькі плачі та плачі невольників 3. 
Термін «дума» – літературний, який почали широко застосовувати особливо після праці 
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М. Максимовича в 1827 році. Сам термін, очевидно, походить від фізичного акту мислення, 
споглядання та роздумів 4. Перші записи дум можна знайти в Кондрацького 5, які відносять 
до ХVІІ ст., проте перші рукописні записи датовано В. Ломиковським ще ХІХ ст., приблизно 
1804–1809 роками 6. Ця колекція складається з 13 дум. Після цих записів з’явилися збірки 
М. Цертелєва (1819) та М. Максимовича (1834). Майже одночасно з Максимовичем опу-
блікував свої власні записи І. Срезневський. П. Лукашевич видав свою працю в 1836 році 7 
після її доопрацювання. У 1854 році А. Метлинський вніс до своєї праці нові записи дум 8. 
Після збірки Метлинського вийшла праця П. Куліша 1854 року, важливим доробком також 
вважають збірку В. Антоновича та М. Драгоманова 9. Публікації записів продовжувалися на-
прикінці ХІХ та на початку ХХ ст., однак у цей період враховували і музичний аспект дум 10. 
Праця Катерини Грушевської, опублікована в 1927 році, і досі залишається однією з провід-
них у цій галузі 11. За радянських часів зміст текстів дум розглядали з погляду зору марксист-
сько-ленінської пропаганди та світової класової боротьби.

Образи поляків у думах
Одна з основних тем у думах – це наруга над селянином. Тексти дум передають реаліс-

тичні картини такого ставлення до селян та їхній вплив на сприйняття поляків як «інших». 
У «Думі про Хмельницького та Барабаша» знущання стає основною причиною козацького 
нападу на польську шляхту. Це яскравий приклад представлення поляків як «інших». Ко-
зацький ватажок командує: 

  Ей козаки, друзі молодці, добре дбайте,
  ...
  Ляхів у день рубайте,
  Кров їх лядську з жовтним піском мішайте,
  А віри християнської на поталу в вічний час не подайте 12.

Інша «Дума про Корсунську битву» починається з опису конфлікту між козаками й по-
ляками. Розповідь у думі відображає гнів, спрямований на поляків – «інших», таким чином, 
подано характеристику поляків як нечесних, брехливих та хитрих. Текст думи вказує на 
існування недовіри до поляків, яка стала причиною наростаючого гніву та спровокувала 
конфлікт між сторонами:

  А вже козаки Хмельницького з ляхами барзо посварили.
  ...
  Зчинили козаки з ляхами велику драчку,
  ...
  Не одного ляха козак, якби скурвого сина, за чуба стряс.
  Ляхи чогось догадались,
  Від козаків чогось утікали,
  «Ой ви, ляхове,
  Пеські синове!
  Чом ви не дожидаєте,
  Нашого пива не допиваєте» 13.

Ще один приклад образу «іншого» можна спостерігати в «Думі про польський гніт 
України після Білоцерківського договору». Він відображає наростання конфлікту одразу 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



607

Епічний світ традиції

після підписання мирного договору між поляками й козаками. Головна тема цієї думи – 
гноблення й невдоволення козаків та селян поведінкою поляків. У думі зазначено, що 
договір уклали на користь поляків: вони повернули у своє володіння українські землі, 
тоді як мали залишити після повстання ці території. Із текстів видно, що таке повернен-
ня поляків означало відновлення польського гніту:

  Да вже ж пани-ляхи на Вкраїні три місяці стояли;
  Стало на четвертий місяць повертати,
  Стали пани-ляхи способ прибирати:
  Од козацьких, од мужицьких комор ключі одбирати,
  Над козацьким, над мужицьким добром господарями знаходжатись 14.

Далі в думі, доволі зневажливо щодо поляків, зображено боротьбу між ними та козаками 
в корчмі, де вони мали зустрітися. Цей приклад важливий, оскільки демонструє відображення 
характеру «іншого». Це ще один спосіб показати, що це не «наш» характер, не «наш» шлях.

  То вже ж, каже, лях містом іде,
  Як свиня ухом веде. 
  То лях до корчми приходжає 15.

Думу завершує епізод, коли козацький гетьман Богдан Хмельницький вирішує розпо-
чати повстання а в заключній частині як поляків «розбито» козацькою булавою. 

Образи евреїв у думах
Ще один образ «іншого» в думах – образ єврея. У «Думі про Корсунську битву» зобра-

ження єврея постає ще одним джерелом гніву для козаків та селян. Згідно з тестом думи, не-
нависть козаків спрямовано на євреїв за посередництва поляків. Зрештою, козак сприймає 
єврея як одного із супротивників, тому реагує на придушення євреїв та їхню економічну 
експлуатацію так:

  Гей ви, жидове, 
  Псячiйi синове! 
  На що-то ви великий бунт, тревоги зривали, 
  На милю по три корчми становили, 
  Великийi мита брали: 
  Вiд возового 
  По пiв-золотого, 
  Вiд пiшого – по два грошi,
  А ще не минали й сердешного старця – 
  Вiдбiрали пшоно та яйця! 16.

Розповідь продовжується після козацьких погроз втечею євреїв. У тексті думи єв-
реїв зображено як людей, які хвилюються через втрату свого майна. Наприкінці думи 
козаки знищують євреїв. «Дума про утиск України єврейськими орендарями» надає 
нам додаткових рис до образу єврея ХVІІ ст. У ній також відображено скарги на еконо-
мічні зловживання євреїв:
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   Як жиди-рандарі
   Всі шляхи козацькі заорандовали,
   Що на одній милі
   Да по три шинки становили,
   Становили шинки по долинах,
   Зводили щогли по високих могилах.
   ...
   На славній Україні всі козацьки торги заорандовали,
   Да брали мито-промито:
   Од возового
   По пів-золотого,
   Од пішого пішениці по три денежки мита брали,
   Од неборака старця
   Брали кури да яйця 17.

Окрім цього, у тексті думи зображено, що економічний тиск єврейських орендарів по-
ширюється також на релігійні функції церкви, а це, своєю чергою, викликає козацький гнів: 

  На славній Україні всі козацьки церкви заорандовали.
  Которому б то козаку, альбо мужику, дав Бог дитину появити,
  То не йди до попа благословиться,
  Да пійди до жида-рандара да полож шостак, щоб позволив церкву одчинити,
  Тую дитину охрестити 18.
Ця дума показує, що всі ці процеси також вплинули на церковний шлюбний обряд. 

У тексті знаходимо також інші приклади єврейської економічної експлуатації: оренда річок 
та встановлення обмежень для місцевих жителів на використання річкової води. Такий гніт 
є причиною народного гніву і сприйняття єврея як «іншого». В оповіді чітко показано, що 
всі сили було спрямовано на знищення євреїв, наприклад, таким є наказ Хмельницького: 

  Гетьман Хмелницький козаків до сходу сонця у поход виправляв
  I стиха словами промовляв:
  «Ей козаки ви, діти друзі!
  Прошу вас добре дбайте,
  Од сна вставайте,
  Руський Очинаш читайте.
  На славну Україну прибувайте,
  Жидів-рандарів у пень рубайте,
  Кров їх жидівську у полі з жовтим піском мішайте,
  Віри своєї Християнської у поругу не подайте,
  Жидівському шабашу не польгуйте» 19.

Образи турків у думах
Багато дум присвячено образам турків, а саме, захопленню в полон козаків та селян 20. 

«Дума про плач невольника» реалістично зображує козаків та/або селян, захоплених «му-
сульманськими поневолювачами». Це дума про плач невольників у турецький галері, 
яка, очевидно, прямує до Стамбула, де їх продадуть або ж обміняють, тобто викуплять 21. 
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У тексті діють специфічні османські/татарські персонажі. Таке зображення «турка» до-
зволяє нам побачити, що козаки й селяни думають про свого ворога. Наприклад, пашу 
Османського названо «турецьким бусурменським пашою, недовірком християн». «Бусур-
менський паша» наказує на галері турецьким яничарам піддати невольників тортурам. 
Невольники у відповідь посилають прокльони в бік турків: «Ти, земле турецька, віро бу-
сурменська, ти, розлуко християнська». Вони моляться: «Господи», звільни «бідних» по-
лонених з «тяжкої неволі турецької» 22. 

Інша дума «Про плач невольника» стосується тої самої теми і зображує схожі образи 
«інших». Вона демонструє біль козаків, що перебувають у руках османів, і їхнє прагнення 
здобути свободу та побачити близьких. У цій думі «турок» виступає як загарбник: «Будуть 
ушкали, турки-яничари набігати за червоне море у фрабську землю запродати (відноситься 
до батьків полонених. – Г. А.)» 23. Тут часто зображено нещастя, біль та страждання козаків:

  Кайдани руки, ноги поз’їдали,
  Сирая сириця до жовтої костi
  Тiло козацьке попроїдала,
  То біднії невільники на кров, на тіло поглядали,
  Об вірі християнській гадали,
  Землю турецькую, віру бусурменську проклинали 24.

У «Думі про Івана Богуславця» козацький гетьман утікає після десяти років полону в Осман-
ській імперії. Він не виконує вимогу змінити віру і втікає, а згодом повертається разом зі своїми 
товаришами-козаками, щоб помститися 25. У «Думі про Марусю-Богуславку» подано іншу істо-
рію. Тут ідеться про те, що 700 козаків були в полоні впродовж 30 років. Українська дівчина-не-
вольниця на ім’я Маруся – за однією версією прислужниця, а за іншою – одна з жінок гарему – 
відмикає двері в’язниці і випускає на волю козаків 26. «Дума про Самійла Кішку» також зображує 
боротьбу невольників-козаків за свободу проти Османської імперії. Ці та інші думи подають до-
кладну інформацію про характер взаємодії між «гнобителем» і «полоненим» 27. «Дума про втечу 
трьох братів з міста Азова» та «Дума про трьох братів Самарських» зображують біль постражда-
лих від «невірних турків». В останній козак ділиться своїм болем з товаришами:

  Брати мої милії,
  Як голубоньки сивії!
  Чи не ті ж мене саблі турецькі порубали, що і вас?
  Чи не ті ж мене стрілки-яничарки постріляли, що і вас?
  Як вам, братця, не можна на ноги козацькії вставати.
  Так же і мені.
  Хоч я, братця, буду в тонкії суремки жалібненько іграти,
  То будуть турки-яничари,
  Безбожні бусурмани,
  Чистим полем гуляти,
  Будуть наші ігри козацькії зачувати,
  Будуть до нас приїжджати,
  Будуть нам живйом каторгу завдавати.
  ...
  Стали козаки в чистім полі помирати,
  Стали свої голови козацькії в річці Самарі покладати 28.
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У «Думі про вдову Івана Сірка» та «Думі про отамана Матяша старого» наявні спільні 
епізоди: конфлікти з османами, унаслідок яких козаки отримали перемогу над своїм ту-
рецьким супротивником і взяли реванш за завданий «невірними» терор. Образ османців-
«інших» можна також побачити в думах, присвячених повстанню. У «Думі про Івана Богуна» 
зображено боротьбу козаків проти об’єднаних сил поляків і турків; ця дума – ніби доклад-
ний звіт про битву. Дума характеризує османців та поляків таким чином:

   Богун стояв,
   Із турками-пашами,
   Крулевськими ляхами,
   Калмицькими князями 
   Богун воював!
   Силу він ляхів-турків стріляв 
   І шабельками рубав, 
   На аркан забирав,
   В річку Буг їх утопляв.
   А лядський круль 
   І турецький коноїд-паша, 
   Нехрещена душа,
   Силу війська збирали,
   Івана Богуна і його військо 
   Хмарою бусурманською обступали 29.

У думах також можна віднайти козацькі уявлення про татар. «Дума про козака Голо-
ту» та «Дума про Івана Коновченка» розповідають про те, що козаки сприймають татар 
як «інших». Тут, як і у випадку з турками, татар зображено як основних конкурентів: 
вони загрожують життю й вірі людей. 

На основі реального досвіду українських селян і козаків у думах постають бінарні опо-
зиції, у яких «я» сприймається як «істина» та «добро», а «інший» – як «зло» і «порушник». Бі-
нарні точки зору «свій» та «інший» є підвалиною для вибудовування загальної самоідентич-
ності, це потребує якомога більшого дистанціювання «свого» від «іншого». «Пригноблене 
«я» тільки з такої відстані може відчувати себе захищеним і зберігати негативне сприйняття 
«іншого». Формування такої особистості згідно з цими бінарними відмінностями може при-
звести до цілісного сприйняття себе самого як єдино «правильного» 30. 

З огляду на зміст і тематику текстів дум, під час формування козацької ідентичності в ХVІ 
та ХVІІ ст. думи мали відігравати важливу роль в громадській сфері. Кобзарем, виконавцем 
дум, певно, виступали козак, воїн або ж обізнана з козацьким життям особа. Вони, здебіль-
шого, долучалися до козацьких полків, подорожували разом з ними і в такий спосіб набували 
нових вражень. Отже, ці співці мали можливість спостерігати події та битви і зображувати їх 
у думах. Інколи ці поетичні композиції вони виконували своїм побратимам, козакам і тим, 
хто жив біля них. У цьому випадку думи, очевидно, функціонували для передачі новин та по-
дій в козацькій соціальній сфері, а також для ознаменування попередніх подій, пригадування, 
пере осмислення минулих подій та збереження уявлення про «інших» в громадській свідомості.

Таким чином, завдяки функції колективної пам’яті, виконання дум у народному се-
редовищі змінює сприйняття слухача і переносить його в простір та час, про які мовить-
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ся в думі. Отже, слухачеві пропонують такі обставини, за яких можна було й переосмис-
лити своє теперішнє становище 31. Таке повернення в минуле формує спільний для всіх 
досвід, а цей досвід є основою для створення уявної спільноти. Таким чином, виконавці 
дум створюють умови для формування козацької спільнотної ідентичності 32.
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ЄЛІЗ ОЗАЙ

ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ТА ГІПЕРТЕКСТУАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
В ТУРЕЦЬКИХ НАРОДНИХ ОПОВІДЯХ

Türk halk hikâyelerine Fransız anlatıbilimci Gérard Genette’in «palempsest» imgesi ile yaklaşıldığında, halk 
hikâyelerinin ötemetinsellik sınıflandırmasında «metinlerarasılık» ve «ana metinsellik» ilişkilerini yansıttıkları 
görülmektedir. Halk hikâyeleri, göndermeler yoluyla bir başka metni somut olarak içinde barındırarak metinlerarasılık 
ilişkisi kurmaktadır. Bunun yanında, diğer sözlü ve yazılı metinleri biçimsel ve izleksel ya da anlamsal olarak dönüştürerek 
anlatısını yeniden kompoze etmek noktasında ana metinsellik ilişkisini kurmaktadır. Bu çalışmada Türk halk hikâyelerinin 
ana metinsellik dönüşümleri biçimsel ve anlamsal dönüşümler yoluyla incelenecektir. Türk halk hikâyeleri odağında 
yapılan çalışmalarda, genellikle kaynak ve etki alanı arayışları ile karşılaştırmalı eleştiri yaklaşımından yararlanılmıştır. 
Türk halk hikâyelerine metinlerarasılık ile yaklaşmak, anlatıların anlamsal ve yapısal olarak nasıl katmanlaştığını görmek 
ve anlatıyı metin olarak çözümlemek açısından somut veriler sağlayan bir yöntemdir.

In this paper, some of the Turkish minstrel tales are analyzed in the frame of Gérard Genette’s «palimpsests» 
approach. In the transtextuality category; the minstrel tales demonstrate both intertextual relations and 
hypertextual transformations. In terms of intertextuality, the tales present self-conscious intertextual relations by 
referring to other texts. The paper focuses on that in terms of hypertextuality, the mistrel tales transform the other 
texts by the process of reduction, extension, amplification and so on. Because of this process, the structure, the 
plot and the meaning of the previous text is transformed. As a result, the Turkish minstrel tales, as oral literary 
texts, can actively have role in intertextual relations as hypertexts.

Палімпсест – це структура, у якій під одним текстом можна віднайти сліди поперед-
нього. Джерард Дженетт під цим терміном розуміє гіпертекстуальність як різновид транс-
текстуальності, яка дозволяє якнайефективніше простежити взаємозв’язок між усним 
текстом та письмовим. Згідно з Кубілаєм Актулумом: «Це – той взаємозв’язок, у контексті 
якого Дженетт від початку до кінця розглядає палімпсест, надаючи йому великого значен-
ня відповідно до зв’язку: текст – інший текст» [1, s. 84].

Дж. Дженетт пояснює взаємозв’язок у «гіпертекстуаль ності» як: «будь-який 
взаємозв’язок, що без жодних тлумачень пов’язує текст B (гіпертекст) із попереднім тек-
стом А (підтекст)» [2, s. 108]. Грехем Аллен доводить, що елементом, на який вказує Дж. Дже-
нетт у взаємозв’язку гіпертекстуальності, є літературні форми, які містять підкреслену ін-
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тертекстуальність. На думку Г. Аллена, ідеться про тексти, у яких вибудовуються свідомі та 
бажані зв’язки з іншими текстами [2, s. 108]. На думку Дж. Дженетта, гіпертекст може бути 
результатом двох імовірних трансформацій. Перша – це «опосередкована трансформація», 
де змінюється тема, проте форма залишається незмінною, друга – «безпосередня трансфор-
мація», де форма – відмінна, тема – аналогічна [13, s. 154]. К. Актулум класифікує гіпертек-
стуальні трансформації Дж. Дженетта як формальні зміни (перетворення) та семантичні 
зміни (перетворення) [1, s. 142–148]. За умови формальної трансформації формальні пере-
творення переважають над змістовими, і на останні зважають як на випадкові. Натомість за 
семантичних трансформацій зміст зазнає безпосередніх та умисних змін, аналіз зосереджу-
ється на перетворенні змісту [1, s. 142]. 

У цій роботі буде досліджено згадані гіпертекстуальні трансформації у народних опо-
відях, а для їхньої детальнішої класифікації звернемо увагу на розділ «Найважливіші транс-
формації гіпертекстів» праці К. Актулума «Інтертекстуальні зв’язки». У ньому розповідаєть-
ся про поширений метод, який є основним для досліджень, присвячених використанню в 
писемній літературі таких усних творів, як народні оповіді, та повторному перенесенню цих 
оповідей із формальними й семантичними змінами до нових текстів. При обговоренні по-
няття інтертекстуальності ми погодилися з тим, що в писемній літературі з різною метою 
запозичуються теми та форми усної народної творчості, тому можна скласти перелік під-
текстів із гіпертекстами. Утім, мета цієї роботи полягає в тому, щоб, розглянувши народні 
оповіді, визначити інтертекстуальні зв’язки, які вибудовують гіпертекст творів усної народ-
ної творчості (текст, який посилається), а не підтекст (тексту, на який посилаються). Відтак 
формуються оповіді крізь призму гіпертекстуальних трансформацій Дж. Дженетта з розта-
шуванням у текстах, які відсилають нас до «гіпертексту» – тобто в підтекстах змінюються 
оповіді формально чи повторюються без змін. 

Формальні трасформації
К. Актулум, цитуючи працю Дж. Дженетта «Палімпсест», класифікував формальні 

трансформації і виділив з-поміж них п’ять типів: «переклад», «перетворення на вірш», «пере-
творення на прозу», «трансформація ритму» й «трансформація форми» (тобто «спрощення» 
та «ускладнення»). 

Найпершою з формальних трансформацій досліджено ту, яка реалізовується шляхом 
перенесення тексту з однієї мови в іншу. Як зазначає К. Актулум: «під час критичного аналі-
зу щодо відповідності перекладу й оригіналу, акцент робиться як на семантичних трансфор-
маціях, так і на формальних, які виникають після того, як переклад здійснено» [1, s. 143]. 
Як зазначено щодо методу аналізу, трансформація за допомогою «перекладу» – окрема тема 
для досліджень у межах писемних текстів. Тому, хоч як би хотілося в цій роботі, обмежу-
ючись народними оповідями, наголосити на формах творення інтертекстуальності в літе-
ратурі, переклад в усній літературі текстів народних оповідей може бути об’єктом аналізу 
іншого дослідження. У зв’язку з цим Н. Кононенко-Мойле у своїй праці «The Turkish Minstrel 
Tale Tradition» акцентує увагу на перекладах турецьких народних оповідей. Вона відзначає, 
що в праці «Tales Alive in Turkey», яку уклали В. Вокер разом із Е. Уйсалом, зібрано чима-
ло перекладів різноманітних оповідей, і хоча їх цікаво читати, дослідникам бракує знань 
з фольклористики і на рівні вибору оповідок, і на рівні вивчення форм їх викладу (техніч-
ному) [9, s. 11]. Серед науковців і досі тривають дискусії, як передавати в письмовій формі 
твори усної літератури так, щоб вони не втратили важливих народних рис, питання ж пере-
кладу цих текстів іншими мовами ще більше ускладнює цю проблему. Якщо семантичні та 
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формальні трансформації при перекладі літературних текстів можна встановити через осо-
бисті, культурні та інші маркери перекладача, які він залишає у примітках, то контекстуаль-
ні особливості формальних і семантичних перетворень тексту усної літератури, яка зберіга-
ється завдяки постійному відтворенню та колективній пам’яті, можуть бути втрачені. Тому 
перекладачеві недостатньо знань з техніки оповіді та щодо того, що треба відтворити; йому 
необхідно врахувати культуру, в якій побутує оповідь, та середовище, в якому її виконують. 

Наступні способи трансформації пов’язані з виникненням перетворень у народних опо-
відях. Це «перетворення на вірші» та «перетворення на прозу». У розповідній техніці народних 
оповідей проза й вірш пов’язані. Цей факт сприяє утворенню формальних трансформацій у 
творах цього жанру в бінарній площині. Хоч які за Дж. Дженеттом (від Сократа, який доклав 
чимало зусиль, аби переписати віршованими рядками байки Езопа) давні спроби переписати 
віршованими рядками прозовий текст, прикладів такого перетворення існує не так вже й ба-
гато. Але існує і протилежна практика перетворення тексту, написаного віршованими рядка-
ми, у прозу. Другий вид трансформації значно поширеніший за перший [1, s. 143].

Перед тим, як описати погляди, пов’язані з реалізацією в народних оповідях віршованих 
та прозових трансформацій, доречно стисло пригадати особливості формотворчої структу-
ри народних оповідей. Одна з особливостей народних оповідей, яку беззаперечно визнали 
всі: від Мехмета Фуата Кьопрюлю до сучасних фольклористів, – це використання в одному 
й тому ж наративі і прози, і поезії. Алі Берат Альптекін так підсумовує погляди Пертева На-
ілі Боратава щодо цієї теми: «Народним оповідям властива структура, в якій поєднуються 
проза з поезією. Художня та оповідна частина творів виконується як прозова, натомість ті 
розділи, що передають почуття й хвилювання, – як віршовані. Оповідач за бажанням може 
змінювати прозову частину. Він вільний у виборі: щось додати до теми, чи щось від неї за-
брати… Утім, оповідач втрачає свободу, якою володіє при переказі прозових частин, 
коли передає поетичні розділи, адже зобов’язаний донести до читача поезію без змін. 
Навіть найменші зміни тут неможливі» [3, s. 10].

Те саме можемо сказати про загальновизнане твердження щодо функцій прози та поезії 
в народних оповідях. Яку б еластичну структуру не мали народні оповіді, коли йдеться про 
розміщення в їхньому тексті інших наративів та віршів, свобода оповідача, дозволена у про-
зових розділах, завжди зазнає обмежень там, де починається поезія. У такій ситуації опо-
відачі нерідко із власної ініціативи «цитують» прозові розділи в поетичних рядках. Остаточ-
ний же погляд, викладений у багатьох працях на цю тему, такий: прозові частини народних 
оповідей передають головний наратив, натомість поетичні радше посилюють наративний 
ефект – у цьому реалізується їхня функціональна диференціація. Утім, Оджал Огуз у своїй 
праці, присвяченій «Історії про закоханого Ефгана», доходить іншого висновку: «Готуючи це 
дослідження, ми з’ясували насамперед те, що вірші в оповіді супроводжують її подієву час-
тину, відтак встановили, що деякі обставини, пов’язані з тими подіями, передаються лише 
за допомогою поезії» [10, s. IV].

Хоч якими відмінними є функції прози та поезії в народних оповідях, однак їх викорис-
тання примножує її поліфонію та багатство, а також запобігає утворенню застиглих форм. 
Якщо розглядати формальні трансформації, то така наративна форма здебільшого забез-
печує народним оповідям привілейоване становище. Якщо звернути увагу на «перетворен-
ня на вірш» та «перетворення на прозу», простежуючи зв’язки з текстами усної й писемної 
літератури, можемо дослідити ці трансформації на прикладі одного твору. Давно визнано, 
що «Оповідь про Лейлу та Меджнуна» – це легенда, запозичена з арабських джерел, яка по-
ширилася також серед тюрків унаслідок впливу іранської літератури. Легенда ж, яка пере-
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казувалася усно, а потім була передана письмово в розповідній манері за допомогою поезії, 
може бути зразком подібного перетворення на вірш. Власне, прикладом цього може стати 
месневі Фузулі «Лейла та Меджнун». Якщо ж та сама оповідь стане темою роману й збере-
же свої зв’язки з месневі Фузулі, то це буде зразком перетворення поезії на прозу. У цьому 
випадку ми зможемо простежити й трансформацію у віршовану, а потім – знову в прозову 
форму. Оповідь про Лейлу та Меджнуна знана й шанована в народі. Як стверджує П. Бора-
тав, цей наратив набуває форму народної оповіді внаслідок перекладу месневі турецькою 
та його скорочення. Якщо ми погоджуємося з цим та визнаємо тут вплив писемної літерату-
ри, то можемо простежити трансформацію на рівні форми народної «Оповіді про Лейлу та 
Меджнуна». Лише форма народної оповіді, в якій поєднано прозу та поезію, не вкладається 
у цей розподіл, коли, пояснюючи її трансформацію, обираємо між «перетворенням на вірш» 
та «перетворенням на прозу». Схожа ситуація складається з аналізом оповіді про Ферхата і 
Ширін. Метін Озарслан доводить, що «Оповідь про Ферхата та Ширін» була частиною мес-
неві «Хусрев та Ширін», витвореної в турецькій літературі, і перейшла до усної народної 
творчості [11, s. 37, 39]. Природно, що наратив (у якому при переході з писемної традиції в 
усну відбулися важливі внутрішні зміни, що стосуються історії, географії та ролі характерів) 
зазнав і формальних змін. Так, усний текст оповіді про Ферхата і Ширін, що переказувалася 
як народна, був прозовим варіантом попереднього тексту, проте в розповідній традиції він 
був представлений і в поетичній формі. У цьому випадку, якщо попереднім текстом був по-
етичний, у народній оповіді його перетворюють на прозовий, проте ця трансформація не-
повна, оскільки оповідь залишається ліричною за своєю природою.

Якщо якась легенда, казка або переказ стають народною оповідкою, доречно вести 
мову про «перетворення на вірш». Адже через використання поетичних розділів в оповід-
ці прозові наративи набувають віршованої форми. Наприклад, О. Огуз досліджує «Оповіді 
про закоханого Ефгана», беручи за основу «Легенду про троянду й солов’я», за допомогою 
символів оповіді та паралелей між ними [10, s. 15, 16 ]. У цій оповіді змінюється легенда 
внаслідок «перетворення на вірш». 

Метін Екіджі в праці «Народні оповіді, створені під впливом оповідей Деде Коркута» 
досліджував розділ з огузнаме «Деде Коркут» («Кампюре Бейоглу Бамси Бейрек») та «Опо-
відь про Бея Бойрека» щодо схожості їхніх формальних структур і дійшов висновку, що опо-
відь від початку й до кінця має форму зміненого та трохи наближеного до прози розділу 
огузнаме «Про Бамси Бейрека» [8, s. 39]. В «Оповіді» «Кампюре Бейоглу Бамси Бейрек» на-
буває форму прози. Трапляється також «Бей Бьойрек» у формі казки, так само як оповіді з 
огузнаме «Деде Коркут» («Убивство Басатом вузьколобого чоловіка» та «Син Духа-Коджа 
навіжений Думрул») трансформувалися в казки «Вузьколобий чоловік» і «Навіжений Дум-
рул». У тексті казки на прозу перетворено тексти народних оповідей. В усних наративах іс-
нують різні жанри. Це (як і в писемній літературі) зумовлює трансформації «перетворення 
на вірш» та «перетворення на прозу».

Як було зазначено, формальна трансформація народних оповідей може реалізовуватися 
за посередництвом письмового або ж усного підтексту. П. Боратав простежив, як писемний 
підтекст через оповідь змінюється на новий гіпертекст. Він коментує ашику Мюдамі коро-
теньку оповідку про любовні пригоди з твору Алі Шіра «Ідеал». Відтак «ця прозова оповідка, 
прикрашена тюркю, знову набуває для закоханих тієї ж цінності, що й оригінал». Ашик Мюда-
мі за два дні складає з неї тюркю: «нехай це й не довга оповідь, а втім прекрасна у своїй печалі 
касида» [5, s. 126]. Таким чином, П. Боратав стає свідком того, як із короткої писемної оповіді 
виникає усна народна пам’ятка, і ашик перетворює прозовий текст на віршований.
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Можна навести й інші приклади трансформацій «перетворення на вірш» та «перетворен-
ня на прозу», пов’язаних із народними оповідями, про які йшлося вище. Такі формальні транс-
формації, які здійснюються в усних творах, впливають, безсумнівно, і на зміст, так само, як 
це відбувається в писемній літературі. Потрібно завжди пам’ятати, що між змістом і формою 
оповіді існує прямий зв’язок. Оскільки метою цієї праці є насамперед виявлення таких транс-
формацій, то варто обмежитися прикладами і розглянути їх на основі теорії Дж. Дженетта. 

Народні оповіді можуть формально змінювати підтекст, або скорочуючи його за допо-
могою вилучення певних частин, або ж подовжуючи – через додавання нових подробиць, 
описів, персонажів та розділів. Ці два механізми, які забезпечують трансформацію форми, 
називаються спрощенням та ускладненням [1, s. 144]. Під час формальних трансформацій 
ці два найпоширеніші механізми змінюють і структуру підтексту, і його зміст. Тому їх роз-
глядають у межах «Семантичних трансформацій».

Семантичні трансформації
Як зазначалося вище, «якщо твір зазнає формальних трансформацій, то зміст підтек-

сту також змінюється в тій чи іншій формі» [1, s. 147]. Застосування у творі спрощення 
та ускладнення частково зумовлює також зміни у самому змісті. На думку Дж. Дженетта, 
трансформації такого типу є «семантичними». Семантична трансформація твору може вті-
люватися у двох формах: «Перша – “розповідна трансформація”, де основними є розповід-
ні або фабульні зміни; друга ж – “прагматична (дієва) трансформація”, де змін зазнають 
самі способи побудови подій у розповіді» [1, s. 147]. Як зазначає К. Актулум, Дж. Дженетт 
сприймає «розповідь» в «історичному та географічному контексті». Отож, коли якась дія 
переноситься з часу одного наративу до іншого або ж з одного місця в інше, зміни, яких 
вона зазнає, розглядаються як «розповідна трансформація». Унаслідок цього виникає дієва 
трансформація, тобто трансформація в перебігу дій-подій [1, s. 147]. 

Так, розповідна та дієва трансформації безпосередньо пов’язані між собою. Коли змі-
нюється час та місце розповіді, у дії також відбуваються зміни; це змінює перебіг подій, 
який утворено із суми дій. «Розповідна трансформація буває двох типів. Перший – само-
розповідна трансформація, себто – виняткова схожість (або ж відмінність) між дією тек-
сту та дією його підтексту; другий – я-розповідна трансформація, себто коли автор надає 
власного смислового значення твору, який повністю підготовлено до часу його роботи з 
текстом. Тут ідеться про те, що разом із перебігом подій не меншої трансформації зазнають 
і використані засоби з об’єктами» [1, s. 147]. К. Актулум, виклавши погляди Дж. Дженетта, 
пов’язані з розповідною трансформацією в творі, наводить і приклад такої трансформації: 
«Наприклад, якщо твір, написаний в античну епоху, переписується в сучасний період, по-
трібно зважати на зміни, що виникають в його дії. Адже зміна дії підтексту може зашкодити 
сприйняттю та функціонуванню тексту, відтак дію, яку туди хибно залучили, намагаються 
виправити» [1, s. 147, 148].

Зміни, приклади яких наводить К. Актулум, здійснюються для того, щоб скорегувати по-
передній текст та надати йому необхідного сенсу. Вони нагадують про ту оцінку, яку П. Бора-
тав дав «варіантам народних оповідей». Дослідник убачає причину утворення схожих текстів 
оповідей у їх розповсюдженні в «часі» та «просторі» [5, s. 137], що пов’язано з особливістю роз-
повідної трансформації, на яку вказує Дж. Дженетт: «перенесенням з одного часу в інший, з 
одного місця – у друге». Він зауважує, що, переходячи з покоління до покоління або ж із регіону 
до регіону, оповіді передаються завдяки запам’ятовуванню. Тому деякі розділи оповіді можуть 
забуватися й виникатимуть прогалини. А оповідач, ніби «відновлюючи» ці прогалини, запов- 
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нює їх тим матеріалом, що видається йому найбільш необхідним. «Звичайно, так відновлю-
ючи оповідь, її новий автор використовує той матеріал, якого вимагає від нього соціальне 
оточення», – зауважує П. Боратав, відтак звертає увагу на те, що навіть у різних варіан-
тах оповіді в межах одного й того ж «краю» внаслідок культурних змін, пов’язаних із часом 
та простором, утворюються «глибокі» розбіжності [5, s. 137]. Зміни у схожих текстах опо-
відей, які переказують у різні епохи та в різних регіонах, можуть здійснюватися завдяки 
ускладненню та спрощенню. Розділи з тюркю та першеві, у яких оповідач відчуває цілкови-
ту свободу, ускладнюючи форму тексту оповіді, водночас впливають і на його зміст. Напри-
клад, П. Боратав звертає увагу на те, як три тюркю, додані до тексту, у якому йдеться про 
рід Болу-бея (який походить від Кьороглу), зумовлюють зміни й у прозовій частині оповіді  
[5, s. 138]. Якщо до одного з розділів оповіді додається якась казка, нові пригоди героя, то це 
може впливати на «дію» оповіді й, таким чином, на увесь перебіг подій. Виникання схожих 
текстів оповідей (їхніх варіантів) у різночасових культурних середовищах цікаве для дослі-
дження змін, спричинених розповідною трансформацією. Щоправда, у цьому місці потріб-
но уникати таких упереджень, як: порівнявши схожі тексти, можна завжди вибудувати між 
ними інтертекстуальний зв’язок. Дослідники народних оповідей опрацювали їх варіанти, 
порівнюючи через літографічні, письмові й різноманітні розповідні тексти, зазвичай шля-
хом визначення «мотивів» та «епізодів». Можна сказати, що іноді під час опрацювання тек-
стів вони виявляли елементи інтертекстуальності, однак результати цих порівнянь швидше 
за все випадкові. Тут нам стають у пригоді погляди К. Актулума щодо відмінностей у двох 
типах опрацювання: «Ми повністю створюємо в порівняльній критиці все те, за що візьме-
мося. Намагаємося довести, що елементи, отримані у цій повноті, перебувають між собою 
у зв’язках на основі схожості, аналогічності та водночас протиставлення: таким чином на-
магаємося прокоментувати певний твір. Усупереч цьому, інтертекстуальність не може бути 
створена» [1, s. 257].

Далі К. Актулум пояснює різницю між методом «інтертекстуальності», застосування 
якого потребує щонайменше двох текстів, та опрацюванням тексту, що порівнюється: «Зо-
крема, ідеться про те, щоб знайти та дослідити той зміст, якого набуває (завдяки авторові) 
елемент колишнього, попереднього твору в новому тексті в результаті “зміни контексту”, а 
не лише, як це відбувається в порівняльному літературознавстві, прокоментувати твори, що 
належать до різних джерел (або різним авторам), протиставляючи їх за змістом та шукаючи 
їхні аналогії та відмінності» [1, s. 258].

Отже, із зазначеного вище стає зрозуміло, що в інтертекстуальності автор (або ж опо-
відач) сам свідомо налагоджує зв’язки, що формують інтертекстуальність, та, відштовхую-
чись від сегмента якогось іншого твору, надає йому у своєму тексті нового змісту. Хоча у 
відмінностях та аналогіях письма, що порівнюється, не існує жодної вимушеної необхід-
ності як осмисленого вибору автора чи оповідача. К. Актулум зазначає, що порівняльне лі-
тературознавство досліджує «зв’язки між одним твором та іншим, який вирізняється схо-
жими особливостями, що належать до  тієї ж традиції, а не зв’язки між творами, відповідно 
до “вимушених” посилань» [1, s. 258]. Демонструючи, що компаративіст може встановити 
зв’язок між двома текстами завдяки їх схожості на семантичному рівні, К. Актулум звер-
тає увагу на те, що в інтертекстуальності цей зв’язок вибудовується лише за бажання та 
свідомих дій автора [1, s. 258]. Таким чином, усі подібні особливості текстів, яких вимагає 
традиція, не є зв’язками з іншими текстами. Наприклад, неможливо досліджувати як еле-
мент інтертекстуальності часто повторюваний мотив народних оповідей, що сприймаєть-
ся як невіддільна частина традицій їхнього виконання: «герой, випивши вина, перебуває у 
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стані закоханості». Адже оповідач, використовуючи цей мотив, не лише відсилає до іншого 
тексту, пов’язаного з виконавцем, але й має на меті побудувати оповідь на основі мотивів, 
узятих із традиції. Тому, розглядаючи як інтертекстуальний зв’язок кожен формальний або 
семантичний елемент, необхідний у традиційному наративі, вочевидь застосовуємо непра-
вильний підхід. 

Для того, щоб простежити, як у народних оповідях трансформуються «час, місце та дія», 
розглянемо в різних жанрах розповідну форму одного й того самого наративу. Як уже було 
зазначено, семантичні трансформації можна простежити з таких вихідних позицій: спро-
щення та ускладнення; зміна дії, пов’язана зі змінами часу та простору в розповіді; та, від-
повідно, зміна перебігу подій. Наприклад, «Оповідь про Юсуфа та Зеліху / Зюлейху», що 
представлена в різних жанрах, дає багатий матеріал для відстеження цих змін. У такій фор-
мі можна визначити семантичні аналогії та відмінності між гіпертекстом і підтекстом, ди-
ференціацію об’єктів та засобів (я-розповідна трансформація).

Притча про Юсуфа та Зеліху є й у Торі, і в Євангелії, і в Корані (Куран-и Керімі). Але якщо 
в Торі та Євангелії вона однакова, то в Корані – відрізняється. У наративі Тори Юсуф (Йосип), 
бувши намісником фараона, одружується з Асенат, дочкою Потіфера, жерця міста Он (Геліо-
поля), і та народжує йому дітей. Натомість у Корані не йдеться про те, щоб Юсуф поєдну-
вав свою долю з якоюсь жінкою. Джерелом цієї розповіді для перської літератури стала сура 
«Юсуф» із Куран-и Керіму. Вона представлена як месневі *. У праці Зехри Озтюрк «Месневі 
Хамдуллаха Хамді “Юсуф та Зеліха”» автор висловлює думку про те, що Хамдуллах Хамді, який 
пройшов сильний містичний вишкіл, пишучи своє месневі, використовував суру Куран-и Ке-
ріму «Юсуф» та твір іранського поета Джамі, що мав на нього неабиякий уплив [12, s. 29–35]. 
Отже, підтекстами для оповідної структури Хамдуллаха Хамді стали сура «Юсуф» та твір Джа-
мі. Основна сюжетна відмінність підтекстів і твору Х. Хамді – роль Зеліхи в розповіді. Зеліха не 
фігурує в Куран-и Керімі й з’являється саме в месневі. У сурі Куран-и Керіму ця жінка – дружи-
на єгипетського вельможі, що намагається звабити Юсуфа, і після того, як його запроторю-
ють до в’язниці, про неї більше не йдеться. Натомість у месневі Х. Хамді Зеліха – центральний 
персонаж, детально розкритий. Перед зустріччю з Юсуфом Зеліха тричі бачить його уві сні, 
після чого вирішує вийти заміж за намісника Єгипту, в образі якого їй сниться коханий, себто 
Юсуф; однак побачивши намісника, вона зрозуміла, що це не коханий з її сну, та дуже роз-
чарувалася. Зеліха в месневі ніколи не була справжньою дружиною єгипетського вельможі; 
вона зберігала вірність своєму коханому зі снів. Зустрівши Юсуфа, дівчина втрачає контроль 
над собою та робить багато помилок. У месневі детально описано, як вона шкодує про те. 
Зеліха  намагається різноманітними способами завоювати серце Юсуфа, але лише зрікшись 
язичництва й прийнявши іслам, привертає до себе його увагу. Через свої страждання Зеліха 
змарніла та втратила вроду, проте Юсуф силою своєї молитви повертає жінці красу й сам зако-
хується в неї. Після цього закохані одружуються. З часом кохання Зеліхи до Юсуфа переростає 
в кохання до Бога, вона постійно молиться.

Порівнюючи притчу Куран-и Керіму з месневі, сприймаємо останній як гіпертекст, 
адже спостерігаємо, що в цьому наративі створено новий образ, йому даровано нове жит-
тя. Цей образ зумовлює також залучення до наративу нових місць та подій. Наприклад, 
такий факт, що Зеліха є донькою магрібського володаря Таймуса. Разом із цією характе-
ристикою Зеліхи в наративі трапляються й нові образи (її батька, подруг, няні). Зеліха 

* Месневі (араб.) – жанр близькосхідної поезії, що виник на іранському ґрунті та поширився і в 
тюркських літературах; велика за обсягом поема [прим. перекладача].
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бачить сон. Юсуф розмовляє з нею в тому сні. Згодом він прив’язується до неї, сильно за-
кохується. Це зміни, які відбулися в образі Юсуфа, який є і в підтексті, і в новому тексті. 
У новому образі Юсуф відповідає взаємністю на кохання Зеліхи, одружується з нею та стає 
батьком. Таким чином, наратив сури «Юсуф» ускладнюється в месневі, і така зміна зумов-
лює в новому наративі відчутну семантичну трансформацію. Паралелізм двох наративів 
присутній переважно у зав’язці та розв’язці твору, інтригах та посиланнях на релігійні 
образи. А поява в наративі Зеліхи (нового персонажа) відкриває нові можливості для се-
мантичних змін у подіях та завершальній частині твору.

Вивчаючи формальні та семантичні трансформації в «Оповіді про Юсуфа і Зеліху», за-
лучаємо багатий літературний матеріал: від священних книг до месневі східної (ці месневі 
також містять у собі семантичні трансформації) та наративів західної літератури. Джеляль 
Сеттарі у своїй праці «Страждання закоханої Зеліхи» звертає увагу на те, що на Заході такі 
митці, як Ричард Штраус і Томас Манн у своїх творах, присвячених цій темі, приділяючи 
багато уваги образу Юсуфа, майже не згадують про Зеліху. Дж. Сеттарі розглядає образ Зе-
ліхи на основі трьох джерел. На його думку, тлумачі Корану «очистили» Зеліху від злодіянь 
та перетворили її з поганої жінки на благочестиву дружину, яка покаялася, прийняла іслам і 
стала на праведний шлях. Вони акцентують увагу на тому, що Зеліха відмовилася від блуду, 
покаялася та стала доброчесною. Суфії ж трактують переказ з погляду божественної любові: 
кохання Зеліхи до Юсуфа – метафоричне, жінка за допомогою набутого життєвого досвіду 
досягне внутрішньої зрілості та від метафоричного кохання попрямує до справжнього ко-
хання –  божественного. Таким чином, вони не заперечували, що кохання Зеліхи до Юсуфа 
та помилки, вчинені заради цього кохання, були сходинками на шляху до істинної любові. 
У  народних оповідях цей сюжет давно став казковим і більше не має символічного змісту 
(досягання божественної любові) [4, s. 108]. Новий наратив зазнав семантичної трансфор-
мації внаслідок додавання та видалення окремих частин твору. Оповідь було перероблено 
відповідно до очікувань оповідача та слухача.

Щоб визначити, як цей наратив формується та яких семантичних трансформацій за-
знає, розглянемо месневі «Юсуф і Зеліха», яке у прикладі було і гіпертекстом, і підтекстом. 
Назва наративу така сама як і народної оповіді («Оповідь про Юсуфа та Зюлейху»). В оповіді 
(як і в месневі) фігурують Єгипет і Ханаан. Спочатку в оповіді події відбуваються в Ханаані, 
потім – в Єгипті і знову – в Ханаані. Перші відмінності виявляємо, порівнюючи вихідний 
текст з наступним. У кінці месневі Юсуф переселяє свою родину до Єгипту і мешкає там. 
В оповіді ж Юсуф із сім’єю знову повертається до Ханаану, і вони живуть у батьківському 
краї аж до смерті. Природно, що в оповіді сім’я повертається туди, звідки вийшла, і далі 
мешкає на батьківщині. Найбільші зміни в оповіді пов’язані із Зеліхою. Тут вона – донька 
єгипетського фараона. У цьому наративі вже не йдеться про її сни та надокучання Юсуфові, 
що було в основі сюжетної лінії переказу про Юсуфа та Зеліху. Перебіг подій змінено, деякі 
образи з попереднього наративу (Юсуф, Якуб та єгипетський фараон) продовжують своє 
існування в новому, деякі ж – зникають. Наприклад, оскільки зникає сцена надокучання 
Зеліхи Юсуфові, зникає і сцена, де Юсуф потрапляє до в’язниці. Також у новому наративі не 
фігурують винороб і пекар, з якими Юсуф там знайомиться. Якщо в месневі сни Юсуфа – 
важливий елемент, який впливає і на перебіг, і на завершення наративу (адже ще його пер-
ший сон сповіщає, що той стане пророком, який тлумачитиме сни), то в народній оповіді 
про них не згадано. Юсуф лише тлумачить один сон фараона. І якщо в месневі цей сон спо-
віщає про роки добробуту та злиднів, які чекають країну, то в оповіді він пов’язаний зі смер-
тю правителя та сходженням Юсуфа на престол. У цьому наративі Юсуф стає правителем 
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Єгипту, на що вказує сон. Довідавшись про це, Зеліха змарніла від радості та перетворилася 
на потворну жінку. Юсуф умовляє Зеліху та народ перестати вклонятися ідолам, проте вона 
опирається цьому проханню. Згодом Зеліха навертається до праведної віри та молиться, 
щоб Юсуф побрався з нею. У цьому місці твору з’являється герой, якого не було в поперед-
ніх оповідях: пророк Хизир зміцнює кохання Зюлейхи і Юсуфа, напоюючи їх вином, а також 
омолоджує жінку. Він приносить звістку про період злиднів, сповіщаючи про це Юсуфа та 
Зеліху уві сні. Пророк Хизир повідом ляє Юсуфові та Зелісі про лихоліття, яке насувається, 
та запевняє, що коли вони молитимуться, воно омине Єгипет і відійде до іншого краю. Від-
так Юсуф і Зеліха починають молитися. Коли ж від злиднів починає потерпати Ханаан, його 
батько й брати перебираються до Єгипту. Згодом уся родина знову повертається до рідної 
землі та живе в ній до кінця свого життя [3, s. 275–277].

Перебіг подій у наративі народної оповіді зазнав трансформацій, оскільки оповідач 
надав нового змісту його кінцівці та діям персонажів, тобто через я-розповідну трансфор-
мацію змінився й перебіг подій, об’єкти та засоби. «Оповідь про Юсуфа та Зеліху» формує 
новий наратив у новому контексті. Якщо в наративі месневі, яке завершується тим, що об-
раз Зеліхи розвивається від кохання матеріального до духовного, ставиться акцент на бо-
жественній силі Юсуфа та вибудовується суфійське розуміння цього факту, то в народній 
оповіді відсутнє містичне філософське значення. Кохання в ній – приземлене, і хоча Зелі-
ха завойовує серце Юсуфа за допомогою пророка Хизира після того, як зрікається ідоло-
поклонства, тут відсутні жодні спроби витлумачити щось поза межами звичайних почуттів 
двох закоханих. На відміну від писемних наративів, у народному Зеліха – донька єгипет-
ського правителя, незаміжня та зовсім не спокусниця. Це не стає причиною переживання 
тих самих змін цією героїнею, як і в месневі. У народній оповіді образ Зеліхи поверховіший. 
Те, що вона сліпне, а потім стає потворною від радості за Юсуфа, бо той став султаном, а не 
від страждань через кохання та каяття за скоєні помилки, перетворює  її в наративі на каз-
кового персонажа. Іншу частину оповіді, де також виявляємо риси казки, присвячено тому, 
як Юсуф став цим правителем. У месневі Юсуф спочатку стає радником фараона. Потім 
той, звернувши увагу на хист Юсуфа до управління та на любов до справедливості, передає 
йому трон. Натомість у народній оповіді Юсуф тлумачить фараонів сон та віщує, що той по-
мре, і на його місце прийде володар, який осяє своєю славою цілий світ. Через кілька днів 
єгипетський правитель помирає, нового володаря має обрати пташка. Та щоразу сідає на 
голову Юсуфові, таким чином той стає султаном. У наративах події передано по-різному. 
Якщо в месневі усі події і божественні сили завжди мають причинно-наслідковий зв’язок, то 
в народній оповіді ніхто не ставить завдання вибудувати його на певній раціональній осно-
ві. Те, що султана обирають залежно від того, на кого сяде пташка, безсумнівно, відобра-
жає народні уявлення, тому й оповідь містить цю сцену обрання. Якщо в месневі необхід-
но детально змалювати Юсуфів хист керманича, то в народній оповіді достатньо описати, 
як він отримав престол відповідно до народних уявлень. Таким чином, притча про Юсу-
фа та Зеліху або ж месневі «Юсуф і Зеліха» дають сюжет для народного наративу, приваб- 
люють творців як підтекст, і ті вдаються до перетворення та нового переосмислення, оціню-
ючи особливості власної нарації. Проте, стаючи народною оповіддю, поряд з розповідною 
формою та сюжетною структурою, підтекст зазнає цілої низки змін. Народний оповідач 
бере сюжет підтексту та втілює в новому тексті необхідні семантичні трансформації, вико-
ристовуючи власну оповідну традицію та зважаючи на очікування слухача. 

Нам видається цілком можливим простежити семантичну трансформацію в народних 
оповідях, які творяться під впливом текстів писемної літератури. Так, тексти літератури дива-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



621

Народні оповідання: типологія та текстологія

ну й текке привертають увагу тим, що є джерелом сюжетів народних оповідей. Озкул Чобан-
оглу у своїй праці «Культурна традиція стилю ашика та жанр дастану», коментуючи значення 
творчої традиції озанів як елементу, що вплинув на виникнення традиційного стилю ашика 
та став його передумовою, звертає увагу на її тісний зв’язок з літературою дивану й текке 
[7, s. 130]. В одному з розділів О. Чобаноглу веде мову про вплив на цю традицію кав’ярень 
і зазначає, що ашики вплинули на представників літератури дивану й текке, які відвідували 
кав’ярні, аби перші записали та зберегли їхні вірші [7, s. 139]. Таким чином, ашики перебу-
вали в кав’ярнях з літераторами дивану й текке – усі вони зверталися до найвищих владних 
та економічних структур. Твори, які перші тут слухали, також забезпечували їх матеріалами 
для оповідей, скомпонованих відповідно до власних традицій. Часом наратив месневі та літе-
ратурної перцепції слухача нереалістичні, так само, як і нереалістичним є наратив народної 
оповіді й літературної перцепції її слухача. Новий наратив збагачено образами, подіями й мо-
тивами, які по-новому продуковані, деякі ж із них на вимогу традиції залишаються за межа-
ми оповіді. Наприклад, у месневі «Хусрев і Ширін» Ферхад є суперником Хусрева, натомість у 
наративі народної оповіді йому відводиться роль головного героя. Ця відмінність одразу при-
вертає увагу. Лише традиція народного наративу та уподобання його слухача можуть дати 
відповідь на запитання: чому Ферхад замінює Хусрева, і Ширін закохується у Ферхада. Така 
зміна ролей героїв зумовлює й докорінну трансформацію змісту.

Месневі шейха «Хусрев та Ширін» розповідає про ті перешкоди, які долають Хусрев (аби 
бути з Ширін) та Ширін (як активний жіночий персонаж, щоб бути з Хусревом). Фарук К. Ті-
мурташ поділяє оповідний текст месневі на одинадцять розділів [6, s. 232]. У цих розділах Хус-
рев їде до Вірменії, де живе Ширін, натомість Ширін намагається дістатися до замку Хусрева 
в Медаїні. Аж до весілля, яке є останньою сценою, пов’язаною з цими прагненнями, молодята 
(що закохуються, вперше побачивши одне одного на малюнках) то сходяться, то розходяться. 
Причинами, через які обоє закоханих розходяться, є не нездоланні перешкоди, а свідомий 
їхній вибір як двох особистостей. Наприклад, Хусрев одружується й до смерті дружини не зу-
стрічається з Ширін. Та ж не хоче бути разом із Хусревом доти, доки вони не одружаться, і по-
годжується бути з ним лише як законна дружина. Нарешті Хусрев з Ширін одружуються, і цей 
шлюб стає їхнім головним досягненням [6, s. 231–233]. Ферхад у цьому наративі з’являється 
лише у восьмому розділі оповіді (усього в оповіді одинадцять розділів): «За порадою Шавура 
Ферхадові доручають постачати молоко до замку Ширін. Одного з місяців Ферхад, створюючи 
зрошувальний канал та водойму разом із фонтаном, до нестями закохується в Ширін. Хусрев 
відчуває це та ревнує до нього. Він хоче, щоб той позбувся своїх пристрасних почуттів. І зна-
ходить вихід: каже тому, що той досягне своєї мети лише тоді, коли прорубає дорогу в горі 
Бисутун. Але коли дізнається, що Ферхад найімовірніше успішно завершить справу, посилає 
йому із потворним подружжям неправдиву звістку про смерть Ширін» [6, s. 232].

З описаного вище стає зрозуміло, що Ферхад – майстерний маляр, слуга Ширін, а вона – 
його пані. Ферхад закоханий у Ширін, проте та не відповідає йому взаємністю. Функція Фер-
хада в наративі – певний час створювати конкуренцію Хусревові, що по-справжньому зако-
ханий у Ширін. Хусрев мусить перемогти суперника як головний персонаж твору: «Ферхад, 
отримуючи звістку про смерть коханої, важко зітхає, кидає кирку, стрибає з гори та гине. 
Ширін невимовно тужить через загибель Ферхада. Відвідуючи місце його смерті, впорядковує 
його могилу» [6, s. 232].

Зі смертю Ферхада Хусрев позбувся суперника. Але аж до об’єднання закоханих їхні 
пригоди тривають. У месневі Хусрев досягає перемоги над суперником хитрістю, а не ге-
роїзмом. Як зазначалося й раніше, Хусрев у цьому наративі – аж ніяк не ідеалізований 
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закоханий персонаж. Наприклад, у тексті месневі розповідається про те, як він зловживає 
алкоголем, розважається з друзями та засмучує Ширін, домагаючись її в п’яному стані, 
бере шлюб із донькою візантійського цезаря, який  можна назвати дипломатичним, і вод-
ночас зустрічається з Ширін. Отже, те, що Хусрев у такий спосіб позбувається Ферхада 
(свого суперника) – органічний елемент внутрішнього світу цього тексту. Проте в народ-
ному сприйнятті це, мабуть, лише підносить Ферхада. Адже той настільки закоханий у 
Ширін, що ладен прорубати лаз у горі, і поки він чинить заради неї подвиг, його підступно 
одурюють. Самогубство Ферхада після того, як він дізнається про смерть Ширін, укотре 
засвідчує силу та істинність його почуттів до коханої. Напевне, у цьому місці в народному  
наративі обрано справжнім закоханим героєм не Хусрева, а Ферхада, який традиційно 
ближчий до такого образу. 

У народній оповіді «Ферхад і Ширін» дівчина – сестра султана. А Ферхад – лише син архі-
тектора. Він з батьком зводить для Ширін палац. Двоє юних закоханих зустрічаються під час 
будівництва палацу та страждають. У наративі перша перешкода Ферхада на шляху до одру-
ження з Ширін – це принести до міста воду з Хорасана. Володіючи надзвичайною силою, 
Ферхад виконує це завдання, але відьма переконує султана та його раду не віддавати Ширін 
заміж за Ферхада, і починається період їхньої розлуки. Цього разу головна перешкода на 
шляху Ферхада – відьма. Та викрадає султана і Ширін і переховує їх у різних краях. Ферхад 
переслідує їх і після багатьох пригод рятує Ширін. Закохані одружуються [3, s. 266–269].

Не забуваючи, що месневі «Хусрев і Ширін» було підтекстом для оповіді «Ферхад і Ши-
рін», виявляємо, що цей наратив перебудовано за допомогою «спрощення» (Дж. Дженетт). 
Оповідач, натхнений певним розділом іншого тексту, фокусує основну розповідь на подіях 
та образах цього розділу. Обравши його сюжет за основу для власної оповіді, він поширює 
його, додаючи нові персонажі та події. У цьому місці оповідач обирає образи з іншого нара-
тиву, створює на їхній основі новий наратив та змінює зміст попереднього в новому контек-
сті. Таким чином, перебіг подій, функції об’єктів та засобів нового наративу відрізняється 
від попереднього. Як наслідок, оповідь «Ферхад і Ширін» стає гіпертекстом, створеним на 
основі формальної й семантичної трансформації.

Видається цілком можливим визначити формальну й семантичну трансформації на-
родних наративів-«гіпертекстів», застосувавши до турецьких народних оповідей методи й 
поняття, які пропонує Дж. Дженетт у рамках поняття «палімпсест». Народні оповіді, як і 
тексти інших писемних наративів, зазнають формальної трансформації як гіпертекст через 
«перетворення на вірш» та «перетворення на прозу» за допомогою спрощення й ускладнен-
ня, зміни часу, простору та образів – семантичних трансформацій. Ці трансформації зумов-
лені змінами, які оповідач свідомо вносить до тексту згідно з традицією. Інтертекстуальні 
зв’язки, створені оповідачем, виявляють: у якому контексті гіпертекст і підтекст збігаються, 
а де є відмінності. Таким чином, доходимо висновку, що використовуючи уявлення про 
палімпсест до турецьких народних оповідей, потрібно з’ясувати й інші функції, а не лише 
звернути увагу на таку важливу особливість наративу, як побудова інтертекстуальних 
зв’язків у гіпертексті. Насамперед ці інтертекстуальні зв’язки створюють уявлення про 
сам наратив. Як зазначалося, наратив, у якому є інтертекстуальні зв’язки, реалізовує їх 
у новому контексті. Отже, підхід до народних оповідей шляхом аналізу інтертекстуаль-
них зв’язків, з’ясування причин цих зв’язків та трансформацій, що виникають під час їх 
утворення, а також у процесі вивчення  власного світу наративів і їх зв’язку з іншими 
традиціями, поза сумнівом може стати ефективним методом дослідження. 
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УМАЙ ГЮНАЙ

ВІД ГЕРОЇЧНОГО ТУРЕЦЬКОГО НАРОДНОГО ОПОВІДАННЯ  
ДО ПАНЕГІРИЧНИХ ОПОВІДАНЬ МЕДДАХ

Bu makalede XV – XVI yüzyıllarda biçinlenmiş sözlü, şiirsel aşık yaratıcılığına XVIII yüzyıllarda İstanbul’da ortaya 
çıkmış meddah hikayelerinin klasik biçimiyle kıyas edinmiş. İncileme, hem metin konullarındaki hem de sanatsal 
imgelerindeki toplumsal ve ahlak değerlerin gösterilmesine göre yapılır.

This article is a comparison of social values and the understanding of ethics in the minstrel stories that have been 
formed in the historical period of the 15th and the 16th centuries with the Istanbul centred Eulogist/Meddah stories 
which have been though to emerged with its classical form in the 18th century. When we look upon the common 
characters and the scenarios in the Folk Theatre/Orta Oyunu, Karagoz and Eulogist/Meddah Stories at the decline 
period of the Ottoman Empire we can perceive the disperse in morality and upheaval in the society in an exaggerated 
reflection to some degree. When folk stories and tales used create an artificial world of idealised characters against the 
difficulties of life, Folk Theatre/Orta Oyunu, Karagoz and Meddah/Eulogist stories were displaying the weaknesses and 
the defects of human behaviour and life in a generalized form. Folk stories and tales relates to an escape to a perfect 
dream world from the difficulties and ugliness of actual life. In opposition to that, there is a display of acceptance of the 
mistakes of the majority and the cruelty of life in Folk Theatre/Orta Oyunu, Karagoz, and Eulogist/Meddah stories. It is 
possible to observe the leap between the excess and the deficiency, which exists in the Turkish culture in these works. 

Щодо літературних жанрів, зібраних під загальною назвою «турецькі народні оповідан-
ня», нині існує багато невирішених питань, суперечностей і винятків. Жанри турецької 
уснопоетичної творчості класифікують за різними критеріями: за тематичними ознака-
ми виділяють героїчні, ліричні та релігійні оповідання; за джерелами – ірано-індійського, 
арабського та власне турецького походження; за оповідною формою – віршовані та прозові. 
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Водночас із загальним поділом творів на віршовані та прозові, їх класифікують і залежно 
від форми виконання й передачі інформації реципієнту, виділяючи «ашикські оповідання, 
оповідання меддах (панегіричні) та реалістичні стамбульські оповідання» [1, s. 4–106]. 

Зважаючи на виконання меддах одним оповідачем і їхню відповідність певному тексту, 
ці твори прийнято називати оповіданнями. Однак під час розповіді, відтворюючи образи 
кількох героїв і виконуючи діалоги, оповідач використовує різноманітні аксесуари (хустку, 
тростину, капелюх), а також час від часу виконує під супровід саза пісні або тюркю, демон-
струючи свої акторські здібності. Народний виконавець з одного боку є оповідачем, з дру-
гого – актором, який показує театральну виставу. Таким чином, з точки зору драматизації 
сюжету та дійових осіб, оповідання меддах, порівняно з турецькими народними оповідан-
нями, більшою мірою представляють турецький народний театр. Водночас меддахи (народ-
ні оповідачі) визначають тексти оповідань, які вони виконують, переважно як наслідування 
[3, s. 61–65].

Важливою відмінністю між народним оповіданням і оповіданням меддах є драматична 
манера виконання, до якої схильні меддахи, та епічна й естетична манера оповіді ашиків, 
що, відповідно, вплинуло на внутрішній зміст оповідань меддах. Порівнюючи зразки двох 
жанрів уснопоетичної творчості, слід зазначити, що меддахи, виконуючи оповідання та піс-
ні, або тюркю, наголошують на реалістичності подій і прирівнюють теми оповідань і харак-
тери своїх героїв до близьких глядачеві, водночас ашики завжди дають слухачеві змогу зро-
зуміти, що зображена подія не є реальною. Оповідачі-ашики для досягнення такого ефекту, 
незважаючи на наслідування місцевої діалектичної мови під час виконання твору, можуть 
робити текст далеким від народного, «примушуючи» героїв розмовляти поетичною мовою 
тюркю, звертаючись до ліричної оповідної форми, музики та віршів, які надають оповіді не 
драматичного, а епічного характеру.

Хоча значна частина оповідань меддах є інтерпретацією народних оповідань шляхом 
драматизації, характерної для цього виду уснопоетичної творчості, однак при виконанні 
меддахи змінюють тексти творів, певним чином трансформують образи героїв. Серед опо-
відань меддах привертають увагу твори, у яких ідеться про щоденні події із життя сучасни-
ків меддаха. Іноді до сюжету таких новостворених сценаріїв входять зразки давніх і класич-
них оповідань, казок, дастанів і легенд [3, s. 87–110; 2, с. 672].

Герої оповідань меддах, як і герої Карагьоз та Орта-Оюну, здебільшого належать до 
заможних стамбульських кіл. У цих героїв немає ні роботи, ні професії, найчастіше вони 
отримують спадок, а мету свого життя вбачають у розвагах. Як і в Карагьоз та Орта-Оюну, у 
щасливих кінцівках оповідань головний персонаж стає власником крамниці чи одружуєть-
ся із заможною жінкою. Герой народних оповідань – це проста людина чи син бея (пана), 
у якого обов’язково є мета в житті, ідеали та обов’язки, необхідні для досягнення успіху 
у своїй справі. Життя персонажів народних оповідань сповнене пригод, воно зображене в 
різних географічних площинах. Герої ж оповідань меддах рідко, крім випадків примусового 
заслання або через образу, залишають Стамбул. У народних оповіданнях герої вирушають 
у довгі подорожі з метою розвинути свої мистецькі здібності, зустріти ідеальне кохання, 
побачене уві сні, позмагатися з ашиками інших місць, стати славетними і заможними. Для 
персонажів оповідань меддах залишити межі Стамбула вважається покаранням.

В оповіданнях меддах вбивство чоловіка, який стає на заваді коханню, здійснюється 
як усунення перешкоди. Сила та безсердечність – звичні явища в цих творах. Хоробрість 
і самопожертва, які є основою народних оповідань, відсутні в оповіданнях меддах, Ка-
рагьоз та Орта-Оюну. Такі слабкості людської душі, як зрада, нанесення удару в спину та 
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жадібність, висвітлюються в народних оповіданнях негативно, наголошується на тому, що 
вони належать до вчинків, які не можна пробачати. У цих творах немає місця для сили та 
безсердечності. Боротьба тут здійснюється з лицарською відвагою. Негативні персонажі, 
вороги виникають у канві твору як виняток, критикуються та засуджуються, їх завжди 
жорстоко карають. Порівняно з народними оповіданнями, світ меддах ХVІІІ ст. – темний, 
жорстокий і безсердечний, де кожен живе заради себе, зовсім не замислюючись над жит-
тям інших. Тут можуть вижити лише ті, хто живе одним днем, заради власної користі, дво-
ликі, підлабузники, злодії та марнотрати. З точки зору моралі народних оповідань, такий 
спосіб життя є неприйнятним, його засуджують і висміюють [3, s. 111].

Народні оповідання, як і казки, розповідають про ідеальний світ, де позитивні герої за-
вжди перемагають і карають негативних, де завжди панує справедливість. Цей ідеалізова-
ний, позбавлений недоліків простір описується вишуканою мовою, збагаченою віршовани-
ми формами. Натомість в оповіданнях меддах, подібно до Карагьоз і Орта-Оюну, зображено 
реальне безжалісне життя, де ніби взагалі немає хороших людей. Автори підкреслюють цей 
факт, гіперболізуючи його, увиразнюється й ницість людей, їхня невихованість. Такий світ 
зі значною кількістю героїв і заплутаних відносин оповідачі меддах драматизують жестами, 
мімікою та наслідуванням, стаючи, таким чином, акторами. 

Мистецтво завжди відтворює певні епізоди з життя або втілює пов’язану із життям філо-
софію. Твори мистецтва змінюються разом зі змінами в суспільстві. Традиція оповіді меддах 
перейшла до турків з арабської культури у вигляді оповідань релігійної тематики. Спершу 
це були твори, у яких прославлялися пророк Мухамед і його сім’я. Пізніше, утвердившись 
у турецькій культурі, оповідання меддах почали славити халіфів і падишахів. Згодом тема 
оповідань повністю змінилася – поширилися сценарії, у яких змальовуються теми повсяк-
денного життя, манера оповіді набула реалістичного характеру. 

Героїв Карагьоз, Орта-Оюну та подібних оповідань меддах класифікують таким чином 
[4, s. 276–305]:

Спільні персонажі: Карагьоз / Кавуклу; Хадживат (задавака) / Пішекяр. В оповідан нях 
меддах вони не мають певних імен і конкретизованих образів, проте в деяких оповідан нях 
можна побачити прототипи цих характерних для народного театру героїв. Головними пер-
сонажами Карагьоз і Кавуклу є переважно герої з Кастамону, Егіна, Харпута, Лаза. Герої Ка-
рагьоз і Кавуклу нелюдимі, вони, не обмірковуючи, одразу демонструють свою реакцію та 
не намагаються видаватися такими, якими не є насправді. Спільним персонажем Карагьоз і 
Кавуклу є герой, який обдурює друзів; потрапивши в скрутне становище, бреше, при нагоді 
залицяється до жінок. У цих зразках театрального мистецтва такі недоліки людського бут-
тя розцінюються як нормальні. Бути правдивим серед героїв театральних вистав, так само 
як і в оповіданнях меддах, вважається за дурість, нерозсудливість, неосвіченість. Сказавши 
правду, герой неодмінно потрапляє в халепу. Якщо персонажі не підлабузнюються, пово-
дяться чесно та кажуть усе у вічі, їхні справи не зрушують з місця, вони бідують і не можуть 
змінити цю ситуацію. Таких героїв легко обдурити. 

Хадживат і Пішекяр усіх зневажають: посміхаючись у вічі, позаочі вони займаються не-
чесними справами та посередництвом, ініціюють сварки. Ці герої можуть мати різні подо-
би, з легкістю приховують усі свої вади, у вирішенні справ зазвичай не мають власної думки. 
Вони вражають своїм етикетом. Хадживат і Пішекяр займаються прибутковими справами 
в партнерстві з іншими, заробляють гроші посередництвом, шляхом пошуку орендодавця 
та клієнта. Ці герої заможні, вони не зазнають життєвих труднощів. В оповіданнях меддах 
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немає прототипів театральних персонажів Хадживат і Пішекяр, проте є герой Челебі та 
спадкоємець-марнотрат, у характерах яких помітні певні спільні риси з героями народного 
театрального дійства.

Персонажі-жінки. Жіночі образи зібрано під загальною назвою «зенни» (дослівний пере-
клад – герой, який грає жіночі ролі в театрі Орта-Оюну). Для образу жінки, який жаргонною 
театральною лексикою також називають «гаджо», характерними є хитрість і аморальність, 
незважаючи на те, що цей образ охоплює жінок різного віку та соціального стану. Усі жін-
ки зображені як негативні персонажі. Героїні не зважають на моральні цінності, обдурюють 
власних чоловіків, вступаючи в незаконні відносини з іншими чоловіками, головне для них – 
матеріальна вигода, вони хитрі та легковажні. Дружини та дівчата героїв Хадживат і Карагьоз 
наділені всіма цими негативними рисами. Поряд із образами домогосподарок в оповіданнях 
меддах, у Карагьоз та Орта-Оюну зображені представниці середнього класу: Канли Нігар, 
Салким Інджі. Образи цих жінок, які можуть бути і молодими, і літніми, представлені у творах 
як приклад негативних, неосвічених героїнь, які не мають жодної мети в житті, крім пліток та 
отримання задоволення. В описах чоловічих персонажів, поряд із негативними, трапляються 
й деякі позитивні риси, однак героїні завжди характеризуються лише з негативного боку, що 
спричинено ставленням до жінок лише за гендерною приналежністю. До ХХ ст. у суспільстві 
жінка могла бути тільки дружиною, коханою та матір’ю, вона не залучалася до інших сфер 
життя через жіночу слабкість, її принижували також у всіх сферах мистецтва. 

Анатолійські персонажі: лази, герої з Кастамону, кайсерійці, герої Егін, Харпут та курди. 
Герої, об’єднані назвою «анатолійські персонажі», характеризуються спільними рисами в 
репертуарах Карагьоз, Орта-Оюну та в оповіданнях меддах. У цих оповіданнях анатолійці 
представлені турками, або хірбо. Жителі Кастамону – лісоруби; місцеві жителі міста Болу 
займаються однією з таких справ: куховарять, вимішують тісто, готують кдаїф, йогурт, 
гьозлеме, леблебі, ремонтують взуття, працюють охоронцями. Причиною для висміювання 
є великий зріст і кремезність героїв-турків, вони зображені неохайними, грубими, дурни-
ми. Зображення героя такого типу, як у «Земля та камінь Стамбула золоті», є в Орта-Оюну 
та оповіданнях меддах, де він відіграє головну роль. У лаза в руках завжди є музичний ін-
струмент кеманча, він швидко та безперестанку розмовляє, раптово гнівається та одразу 
заспокоюється. Він займається мореплавством, торгує бавовною та тютюном, схильний 
ошукувати людей. Герой-курд, чи житель Харпут, може бути вантажником, кухарем чи охо-
ронцем, а може бути й володарем землі, паном. Цей персонаж зображується як людина з 
м’яким спокійним характером важко розуміє те, що йому кажуть, нездібний і грубий.

Герої, яких класифікують за мовними особливостями: челебі (чемний), тір’які (залеж-
ний), беберухі (інфантильний). Ці герої з вистав Карагьоз і Орта-Оюну в більшості випадків 
мають такі самі назви та характеристики і в оповіданнях меддах. Челебі – хлопчик з хорошої 
сім’ї, люб’язний дженджик із жіночними звичками. Він – молодий, і часто є спадкоємцем або 
живе за кошти жінки. Йому властива гарна багата мова, він декламує вірші, подорожує та по-
любляє розваги. Челебі – невірний коханець, але він добре знається на «душевних справах». 
Яскравими прикладами челебі є герої на прізвиська Хопрабей, Зюппебей, Зампарабей, або й 
такі, яких звуть за власними іменами, наприклад Ракиджизаде Фюрузан / Тарчин. 

Тір’які – герой, залежний від тютюну, кальяну, кави та інших засобів, що, як наркотичні 
препарати, приносять насолоду. Через цю схильність він занурений у роздуми, позбавлений 
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настрою, ледачий і різкий у спілкуванні. Тір’які нічим не займається, гає час, вештається без 
діла. Через карликовий зріст його називають «беберухі», у нього купа недоліків, він набридли-
вий і невихований. Тір’які з усіма свариться, своїми дурними висловами псує дружні стосунки 
між іншими героями.

Герої неанатолійського походження: аджеми, араби, арнаути, румелії/мухаджари. 
Аджеми – вихідці з Ірану чи Азербайджану, вони щедрі, схильні до перебільшень, люблять 
декламувати вірші. Займаються справами, що приносять добрий заробіток: торгівлею, лих-
варством, продажем антикваріату чи тютюну для наргіле. Їм до вподоби підлабузництво та 
розваги, і для тих, хто надає такі послуги, вони не жаліють грошей. 

Герої-араби змальовані як представники двох груп: чорні та білі. Білі араби – вихідці із 
Сирії (Дамаска, Халеба), Бейрута, Акаби, Яфи, Багдада та Басри. Вони здебільшого торгу-
ють меккською хною, каштанами, пахлавою, фісташками, однак серед них трапляються й 
ті, хто продають цілющі трави, верблюдів, мелють каву. Заради втіхи білі араби читають 
вірші газелі, а при нагоді потайки клянуть інших героїв. Чорними арабами називають не-
грів. Вони розмовляють частково арабською, частково турецькою. Зазвичай те, що вони 
кажуть, інші не розуміють. Такі герої – дурні, їм важко щось збагнути або ж вони взагалі 
нічого не розуміють. Жінка, яка належить до цього типу героїв, – арабська баджи (тітонь-
ка), у театральній виставі її називають Каярто. Такі герої можуть бути рабами чи рабинями, 
наложницями, слугами. 

Арнаут (албанець) – наївний і неспішний, водночас він настільки неосвічений, що на-
віть не знає числа. Він отримує задоволення, завдаючи комусь болю, швидко гнівається, 
може, не вагаючись, легко вбити людину. Арнаут на перший погляд видається хоробрим, 
але, зіткнувшись із труднощами, тікає від них. Ці герої займаються тваринництвом, садів-
ництвом, городництвом, торгують голиною, працюють охоронцями, продають або виго-
товляють бузу, мостять мости тощо. 

Румелії, або мухаджари, з’являються в канві твору як воїни чи візники. Вони хвацькува-
ті та вміють знаходити вихід зі складних ситуацій. 

Герої, які не є мусульманами (зиммі): євреї, вірмени, франки (європейці), руми (гре-
ки). В османські часи чоловіків, які не були мусульманами, називали зиммі, жінок – зимміє. 
В оповіданнях меддах, як і в Карагьоз та Орта-Оюну, зображені руми, франки, вірмени, єв-
реї. Єврей змальовується як впертий, жадібний і звиклий торгуватися. Серед справ євреїв – 
торгівля старими речами, ювелірними виробами, лихварство, обмін речей. Такі персонажі 
боязкі та метушливі, вони уникають сварок і бійок. 

Вірмени змальовані як особи, які принижують інших, вихваляються. Вони розуміють-
ся на музиці та поезії. Вірмени продають ювелірні вироби, чистять каналізаційні труби, 
вироб ляють панчохи, працюють учителями музики. 

Руми та франки – лікарі, аптекарі, шинкарі, кравці, торговці. Вони – майстри своєї спра-
ви, вважають себе розумнішими та гіднішими за інших. 

Герої з вадами: заїки, горбані, гугняві, каліки, божевільні, наркомани, глухі, дурні  
(бовдури). Вади цих героїв та їхня несумісність із суспільством використовуються як коміч-
ний елемент. 
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Пияки та блазні: Ефе (розбійник), Зейбек, Матіз (пияка), Тузсуз (п’яниця), Кюльханбейї 
(хуліган). Ці герої з’являються наприкінці вистави, підводячи розвиток дії до кінцівки. Лякаю-
чись їхньої сили, інші герої втихомирюються, на сцені виникає тимчасовий порядок. 

Герої, наділені магічними силами: чарівники, відьми, джини. Ці персонажі демон-
струють свої надзвичайні здібності, вдаючись до чаклунства.

Визначивши подібність героїв і сюжетів оповідань меддах, Карагьоз і Орта-Оюну, 
бачимо, що у творах з певними перебільшеннями відображено моральні проблеми та 
хаос суспільства в період поділу Османської імперії. Ці проблеми не мали шляхів подо-
лання. У народних оповіданнях і казках, незважаючи на життєві труднощі, створювався 
вигаданий, ідеалізований світ, натомість в оповіданнях меддах, Карагьоз і Орта-Оюну 
узагальнено демонструвалися слабкості та недоліки буття й людини. У творах усної на-
родної творчості йдеться про втечу від труднощів і жахіть справжнього життя до омрія-
ного світу, де немає недоліків. В оповідан нях меддах, Карагьоз і Орта-Оюну розповіда-
ється про нещадну долю, з якою герої мусять миритися. У цих творах можна побачити 
причини формування позитивних і негативних явищ турецької культури. 
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ЕВРІМ ОЛЧЕР ОЗЮНЕЛЬ

ХОДЖА НАСРЕДДИН: ГЕРОЙ ЧИ АНТИГЕРОЙ, МУДРЕЦЬ ЧИ 
ПРОЙДИСВІТ?

Bu makalede genel olarak Nasrettin Hoca’nın kahraman mı yoksa anti-kahraman mı olduğu 
incelenmiştir. Öncelikle anti-kahraman kavramı irdelenerek Hoca ile ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceği 
belirlenmiş, ardından Hoca’yı anti-kahraman kavramı içersinde tartışan makaleler eleştirel bir bakışla 
irdelenmiştir. Ek olarak, Nasrettin Hoca’nın Türk kültürü içinde bir hilebaz arketipi oluşturup oluşturmadığı 
tartışılarak konuya açıklık getirilmeye çalışılmıştır.

Some researchers assert that Nasrettin Hodja constitutes a trickster mythology in Turkish culture. 
There is a tendency among those researchers to simplify Nasrettin Hodja by picturing him as an erotic and 
a primitive fool. This paper analyzes the Nasrettin Hodja anecdotes in the context of hero/anti-hero 
discussion, and questions the frame of “trickster” archetype which is generally attributed to the anecdotes. 
Doing so, it aims at displaying the misunderstanding about the trickster problem and revealing why Hodja 
cannot be regarded as a trickster archetype or an anti-hero in Turkish culture. 
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Сьогодні, коли шириться глобалізація культури, поняття «нація» поступово звужується 
(культурні цінності розглядають у контексті позанаціональних сценаріїв), відтак перед до-
слідниками постають важливі питання щодо можливого розвитку культури.

У сучасному науковому розумінні в даному разі на передній план повинен вийти не аналіз, 
а синтез. Художній образ Ходжі Насреддина в мінливому світі індустріальної культури і нині 
існує у своєрідній формі, тому важливо, застосувавши неупереджений науковий підхід, дослі-
дити його феномен, що випав з поля зору культурологічних дискусій. Коли анекдоти про Ходжу 
перенаситилися турецьким колоритом, його образ перейшов з регіонального рівня на світовий. 
Насреддина й досі згадують добрим словом у багатьох куточках світу, незалежно від соціокуль-
турної специфіки. Проте сучасні дослідники його образу провадять численні дискусії.

Ведучи мову про Ходжу Насреддина, насамперед потрібно керуватися власними відчут-
тями. Адже чуттєвість – ключ до цього складного феномена. Скажімо, більшість дискусій 
про Насреддина точиться навколо анекдотів із «життя Ходжі» або з «посиланнями на нього» 
як такі, що «суперечать моралі» та «йдуть урозріз із традицією». По один бік цих «барикад» 
стоять захисники Ходжі, які стверджують, що він – «непорочний символ чуттєвості», по дру-
гий бік – скептики, які запитують: «Звідки тоді взялися ці оповіді?». Уважаємо, що обидва 
непримиренні табори прагнуть у будь-який спосіб довести свою безпомилковість. Однак, 
як не прикро, їхні абстрактні теорії породжують хибні тлумачення образу Ходжі Насредди-
на як у цих наукових колах, так і поза ними. І ті, й інші науковці вважають свої концепції 
правильними, хоча часто на їхню адресу лунають закиди в «наївності», «печерному націо-
налізмі» й «романтизмі».

Зрозуміло, що обидві сторони у своїх теоріях знову-таки пристосовують образ Ходжі На-
среддина до власного світогляду. По-перше, наругу над Ходжею можна прирівняти до куль-
турологічного побиття камінням, по-друге, – дедалі глибшає зв’язок між уславленням цієї 
постаті й уявленнями на кшталт «він з наших». Хоч би там як, але через галас, який здійняли 
вчені, вони не врахували мудрої поради самого Ходжі: «І ти маєш рацію, і – ти».

У статті здійснено спробу розвіяти туман довкола постаті Ходжі й дослідити, яким він 
радше не був, аніж навпаки. Передусім розглянемо твердження про те, що образ Ходжі міс-
тить також архетип «трикстер». Оскільки для такого обґрунтування використано оповіді 
з покликаннями на самого Ходжу, котрі «вміщують у собі елементи, що суперечать моралі», 
розглянемо питання характеристики Ходжі як «антигероя», себто антипода. 

У 1998 році в «The Journal of American Folklore» («Журнал американського фольклору») 
опубліковано статтю під заголовком «The Political Face of Folklore – A Call for Debate» («По-
літичне обличчя фольклору – заклик до полеміки»), у якій авторка – Джо Енн Конрад – про-
ілюструвала на прикладі Туреччини зв’язок між фольклористикою і політикою. Уважаємо, 
що статті такого штибу, написані й опубліковані англійською мовою, мають більше шансів 
потрапити до широких читацьких кіл. Таким чином, англомовні видання, у колі зацікав-
лень яких перебуває турецька культура, виконують подвійну функцію. По-перше, наукові 
статті в цих виданнях репрезентують Туреччину, по-друге, – пропагують турецькі наукові 
здобутки. Наважимося висунути гіпотезу, що такі англомовні статті торують шлях для на-
укової експансії. Тому одним з обов’язків сучасних культурологів є пошук водночас і критич-
ного, і наслідувального підходу до іншомовних статей.

У зв’язку із цим згадаймо одну з публікацій Сейфі Карабаша (яка ще чекає належної 
оцінки фахівців), де розглянуто образ Ходжі Насреддина. Робота під назвою «The Use of 
Eroticism in Nasreddin Hoca Anecdotes» («Використання еротизму в анекдотах про Ходжу 
Насреддина») побачила світ 1990 року в липневому числі журналу «Western Folklore» («За-
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хідний фольклор»). С. Карабаш, з урахуванням еротичних елементів ув оповідях про Хо-
джу, проаналізував відповідність цієї постаті архетипу «трикстер» (англ. «trickster») у ту-
рецькій культурі. Він стверджує, що від початку свого існування образ Ходжі Насреддина, 
зазнавши певної трансформації, наблизився до архетипу «трикстер» достоту в тій самій 
формі, що й образ Вакдюнкаги – пройдисвіта з індіанського племені вінебаго, характер 
якого досліджував Пауль Радін.

Розділивши дослідження на дві частини, С. Карабаш розглянув архетип «трикстер» щодо 
образу Ходжі. На його думку, популярність Ходжі раннього й пізнього періодів пов’язана з двома 
різними символами тваринного світу – ослом і коровою (або конем). В оповіданнях, у яких на 
першому плані осел Насреддина (а сам він демонструє незграбну й асоціальну поведінку), об-
раз Ходжі зведено до типу пройдисвіта, що характерно для раннього періоду. Як приклад, С. Ка-
рабаш навів оповідання, у якому «Ходжа молить Аллаха послати потомство ослу та корові в його 
хліві, однак уранці осел здихає» [7, s. 37]. Згідно із С. Карабашем, між смертю осла і сімейним 
станом Ходжі існує певний зв’язок. Згодом формується образ Ходжі як народного філософа [7, 
s. 300]. Коментар С. Карабаша може викликати неабияке зацікавлення. Утім, слід мати на увазі, 
що для того, аби вести мову про таке перетворення Ходжі Насреддина в оповідан нях, потріб-
но володіти неспростовними історичними фактами. Тому обґрунтованість цього твердження 
сумнівна; надто складно досягнути незаперечних висновків в осмисленні жанру фикра 1, що 
належить до надбань словесної культури, які поширювалися швидко і нерівномірно. Для таких 
констатацій необхідно погодитися з тим, що оповіді створювали в чіткій хронологічній послі-
довності. Стосовно існування відомих образів, котрі в певний історичний період перейшли з 
усної народної творчості в художню літературу, важко висловити будь-які здогади щодо форм 
їхнього побутування в глибинах народної пам’яті. У цьому контексті згадаймо ідею Лорда Рагла-
на про те, що народну пам’ять «ми можемо розцінювати як історичні відомості, яким не більше, 
ніж півтора століття» [11, s. 314]. Попри те, що Карабашева оцінка має вкрай мало спільного з 
аналізом Л. Раглана, вона є свідченням того, що наукові труднощі окреслення інтелектуальної 
еволюції оповідань про Ходжу є близькими до Рагланових думок. 

Символіку тваринного світу, до якої вдається С. Карабаш, можна оцінити крізь призму 
як кочового, так і осілого способу життя. Насмілимося стверджувати, що осел, як наголосив 
М. Бахтін, є карнавальним елементом, пов’язаним з «ослячими процесіями» середньовіччя. 
Однак неможливо не брати до уваги культурне середовище й епоху, до яких належить по-
стать Ходжі Насреддина. Коли ми спробуємо проаналізувати образ Ходжі за допомогою ін-
ших культурних понять, ґрунтуючись на порівняльних культурологічних дослідженнях, від-
криються інші горизонти. Проте не варто гадати, що за допомогою цих формул вирішиться 
й решта проблем, окрім порівняльних досліджень.

Ідучи за ходом думок у статті С. Карабаша, де він ідентифікує Ходжу Насреддина з по-
статтю пройдисвіта Вакдюнкаги, звернімося до твору П. Радіна «The Trickster: A Study in 
American Mythology» («Трикстер. Дослідження міфів північноамериканських індіанців»), де 
він розглянув архетип «трикстер». П. Радін ототожнює Вакдюнкагу з первісною силою, що 
набрала людської подоби. Своєрідність Вакдюнкаги в тому, що він вибудовує людські сто-
сунки на основі «руйнації, відчуження та шахрайства» [10, р. 132]. Спершу, перебуваючи на 
рівні людини, яка здатна лише відрізнити власне тіло від інших тіл, недалекий і злодійку-
ватий персонаж згодом стає народним мудрецем. Ще одна з яскравих рис цієї особи вияв-
ляється в тому, що його поведінку та вчинки визначає гендерна належність. В оповідях про 
Вакдюнкагу, які переклав П. Радін, персонаж керується основними статевими імпульсами, 
тож його вульгарні манери, що одразу впадають у вічі, подано гіперболізовано [10, р. 136]. 
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Тому пошук спільних рис між Ходжею Насреддином і Вакдюнкагою, чия вдача притаманна 
аборигенам Північної Америки, – неабияке перебільшення. Ільхан Башгьоз також уважає, 
що висновки С. Карабаша перебільшені. Як на І. Башгьоза, це цілком очевидна річ: засто-
сувавши загальне формулювання «трикстер», знайти деякі його риси в окремих оповідях 
про Ходжу Насреддина. Замість цієї дефініції в даному разі можна вжити вислів «загально-
світовий комічний персонаж» [2, s. 75, 76]. У підсумку І. Башгьоз наголосив, що такі оповіді 
навряд чи сформують міф про шахрая в турецькій культурі. А втім, І. Башгьоз, заперечивши 
відповідність Ходжі архетипу «трикстер», водночас ствердив, що в деяких фикрах Насред-
дин постає перед нами як «дурний», «наївний» і «недоумкуватий» [2, s. 72]. Однак варто 
зауважити: якщо перечитати фикри, яким І. Башгьоз «приписав» «дурість», «наївність» і 
«недоумкуватість» Ходжі, то одразу зрозуміло, що до них можна підібрати й інші коментарі. 

Враховуючи коментарі І. Башгьоза, слід проаналізувати й деякі відомості щодо архети-
пу «трикстер». Згідно з К.-Г. Юнгом, який досліджував цей архетип, «трикстер – це первісна 
“космічна” істота з божественно-тваринною природою; з одного боку, він своїми надлюд-
ськими здатностями вивищується над людиною, з другого, – стоїть нижче за неї через свою 
недоумкуватість і несвідомість» [8, s. 130]. Окрім того, трикстер – «колективний образ тіні, 
сукупність усіх ницих вад характеру» [8, s. 135]. Зіставивши такі особливості архетипу з 
образом Ходжі Насреддина, для останнього – цей шаблон утрачає силу. Подавши ґрунтов-
ну характеристику його образу, ми виявимо в оповідях поступові зміни у свідомості Ходжі. 
Отже, вислови Ходжі Насреддина, бентежачи людський розум, також рятують людину від 
ницості. Наприклад, коли в дім Ходжі прокрадається злодій, то Насреддин віддає йому все 
своє майно й каже: «Як мені щось залишилося, то й того досить». Таким чином, він відпові-
дає доброзичливістю на злодійкуватість, яку вважають ницою рисою людського характеру. 
У цьому контексті варто зауважити, що факти, які відділяють Ходжу Насреддина від архети-
пу «трикстер», не можна пов’язувати лише з гендерним світосприйняттям.

Деякі дослідники згадують архетип «трикстер», коли ведуть мову про придворних блаз-
нів. Скажімо, Беатрис Отто в праці «Fools Are Everywhere: The Court Jester Around the World» 
(«Дурні є скрізь: придворні блазні по всьому світу») розмірковує про схожість придворних 
блазнів світу з образами пройдисвітів. Характерна риса придворних блазнів – наближеність 
до володаря палацу. Попри те, що ці фіглярі на перший погляд є бунтівниками, їхня сатира 
не виходить за межі, установлені двором. Ці особи вкрай залежні від головного авторитета. 
Якщо міркувати в окресленому контексті, то очевидно, що Ходжа Насреддин аж ніяк не від-
повідає архетипу «трикстер». Отже, ґрунтуючись на записах оповідань про Ходжу Насредди-
на, доходимо висновків, що він анітрохи не наближений до головного авторитета, він навіть 
нехтує будь-якими авторитетами в просторі, який сам собі вигадав. Універсальне оратор-
ське мистецтво Ходжі наштовхує навіть на думку, що він належить до певної архетипної 
структури, проте цілком очевидно, що така архетипна форма ніколи не стане «трикстером».

Другий аспект полеміки про Ходжу Насреддина порушує питання «Чи є він антигероєм?». 
І. Башгьоз у дослідженні «Ходжа Насреддин: від минулого до сьогодення» називає його анти-
подом [2, s. 10]. Розвиваючи цю тезу, І. Башгьоз відсилає нас до феномена героя, порівнюючи 
Ходжу Насреддина з величними героями на кшталт Деде Коркута або Кьороглу, він намагаєть-
ся довести, що Ходжа – антипод героєві. Згідно з І. Башгьозом, фізична неміч Ходжі в оповідях 
про нього, як і те, що замість пересування на коні він їздить на ослі, а взявши до рук шаблю, не 
проллє і краплі крові, є, власне, рисами антигероя. Науковець подає свою позицію так: 

«Ходжа – дуже скромний. Їздить на ослі. Адже “святі пересуваються на оленях, учені – на 
ослах”. Єдина його зброя – слово. Цим гострим словом Ходжа висміює всі структури, які при-
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гноблюють людей; вчинки лиходіїв, застарілі традиції та звичаї; вельмож та падишахів, які 
зверхньо ставляться до народу; він глузує з них, картає, ображає, залучивши сатиру, і ставить 
їх у смішне становище. Власне тому потрібно вважати Ходжу антиподом (antihero)» [2, s. 10].

І. Башгьоз, порівнюючи героя з антигероєм, не дав детальної інформації, чому вважає 
Ходжу антигероєм, він лише зупинився на питанні фізичної сили. На його думку, герой має 
сильну боєздатність, яка і робить його тим, ким він є. Водночас, щоб бути антигероєм, до-
статньо й «гострого язика». Тому слушно наголосити на протиставленні «фізичної сили» 
і «гострого язика». Згідно з І. Башгьозом, цих дифініцій цілком достатньо, аби помістити 
Ходжу Насреддина в культурний простір як антигероя. У наш час фізичну силу ставлять в 
один ряд з поняттями «антигерой», «хитрість», «гострий язик». Тому особливу увагу привер-
тають типи антигероїв, які трапляються в коміксах і кіно. Приміром, згадаймо такі імена, 
як цар Едип, «абсурдна людина» А. Камю, Йосиф К. Ф. Кафки, «підземна людина» Ф. Досто-
євського, Бетмен, Людина-Павук, Конан-варвар, Джекі Чан, Бівіс і Батхед, володар запахів 
Жан-Батист Гренуй – усіх їх можна охарактеризувати як антигероїв. Деякі із цих персонажів 
заслуговують на таке визначення винятково через хитрість і підступність, інші ж розкри-
ваються перед нами як характери, що гіперболізовано демонструють свою фізичну силу. 
Отже, означення «гострий язик», яке І. Башгьоз вважає домінантним в утвердженні Ходжі 
як антигероя, у цьому контексті, уважаємо, утрачає свою актуальність. Насамперед вар-
то звернути увагу на визначення поняття «антигерой» у «The Penguin Dictionary of Literary 
Terms and Literary Theory» («Словник літературних термінів», видавництво «Penguin»). 
Анти герой – це антитеза до героя, який, згідно із застарілими уявленнями, володіє такими 
рисами, як хоробрість, сила, мужність, спритність. Проте є певні сумніви, чи й справді цей 
тип героя посідає чільне місце в сучасній культурі, якщо не брати до уваги легких романів. 
Водночас можна навести чимало прикладів абстрактних образів героїв, які вирізняються 
шляхетною поведінкою та благодійністю. Тому пошуки антигероя приречені на поразку. 
Поняття «антигерой» як недоумкуватий, вульгарний, безтактний, незграбний, дурний, без-
дарний та блазнівський персонаж ґрунтується на вкрай давніх джерелах, наприклад, ново-
грецьких комедіях. Як один з ранніх зразків цього поняття в європейській літературі може-
мо назвати образ Дон Кіхота (1605, 1615) [5, р. 46, 47]. 

Виходячи з вищеокресленого визначення, ми можемо проаналізувати, чи є Ходжа На-
среддин протилежністю героєві. Одна з визначальних рис антигероя – це те, що йому ката-
строфічно не таланить – в оповідках про Ходжу Насреддина перетворюється на розповідь 
про успіх. У цих фикрах уряди-годи Ходжа потрапляє в комічні ситуації. Але пов’язувати такі 
ситуації з його наївністю, нерозважливістю або ж недоумкуватістю – украй поверховий під-
хід. Вгамовуючи власне ego, Ходжа намагається піднести значимість співрозмовника.

Щодо іншого визначення «антигерой», то воно існує в такій формі: це головна дійова 
особа, яка не володіє духовним та розумовим бажанням героя; його життя і поведінку ви-
значають інтелектуальні причини та діяльність; антигерой виступає рятівником усупереч 
власній волі. Зауважимо, що й це визначення буде непов ним, якщо аналізуватимемо образ 
Ходжі в такому контексті. Адже коли він залишається наодинці із собою, то постає перед 
нами саме як добровільний рятівник. 

У іншому визначенні «антигерой» акцентовано на парадоксальній структурі його об-
разу; у контексті оповіді він, безсумнівно, є героєм, проте поза нею постає як лиходій, 
правопорушник або ж особа, яка викликає відразу. Однак Ходжа Насреддин і в оповіді, і 
поза нею завжди викликає симпатію, оскільки в багатьох культурах світу став символом 
сміху й веселощів. 
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Щодо літератури і кіно, то поняттям «антигерой» здебільшого послуговуються стосовно 
осіб з рисами характеру та слабкостями, які притаманні зрадникам і правопорушникам. 
Вдачу антигероя не сприймають у суспільстві, його переслідують представники влади. 

Водночас потрібно зауважити, що такий характер містить у собі достатньо рис героя і, 
таким чином, створює в уяві читача певний образ. Антигерої можуть бути огидними, па-
сивними, недолугими або пересічними особистостями; у деяких ключових моментах вони 
завжди постають як скривджені, ні на що не здатні персонажі. У коміксах – на передньому 
плані, переважно як борці за добро. Заради втілення своїх бажань антигерої можуть вдава-
тися до незаконних та антиморальних методів.

Згідно з Розеттою Ламонт, яка простежила перетворення героя на антигероя в Гоме-
ровому епосі, діалектика героя/антигероя є однією з найважливіших ознак відмінності 
між трагедією і комедією. Дві ці полярні моделі знайшли своє відображення в трагедії 
Гомера «Одіссея» і комедії «Іліада» [9, с. 8]. В «Іліаді» структура трагедії ґрунтується на 
дихотомічних символах (світло–темрява, герой–король, суспільство–індивідуум, війна–
мир), існує і хитка рівновага між активним гібрисом 2 Ахіллеса і пасивним – Агамемнона, 
себто між смертю і життям, утраченим як покарання за неврівноваженість і підлість. На 
прикладі Гектора й Ахіллеса Гомер описав суперечності між капітуляцією людини перед 
моральними цінностями та потягом до аморальності. У самому успіху героя під час його 
вибору, натяк на який прочитуємо поміж рядками, міститься іронія, адже згодом героя 
буде знищено. Успіх Одіссея відрізняється від Ахіллесового або Орфеєвого, тому що остан-
ні зазнають краху, знищення. Успіх Одіссея – комічний [9, р. 14, 15]. Погляди Р. Ламонт, 
яка вважає нашу епоху часом антигероя, не завадило б переглянути в контексті образу 
Ходжі Насреддина. Насамперед постає запитання «Чи варто вважати успіх Ходжі Насред-
дина комічним?». Хоч би там як, а Ходжа Насреддин не є епічним героєм, уплетеним у 
контекст драматичних подій. Цей образ – носій цінностей, які відмінні від тих, що нале-
жать героям інших дастанів. Більшість епічних героїв, включно з антигероями, утвердили 
свою владу, отримавши схвалення від вищих владних чинів. Натомість Ходжа Насреддин 
постає перед нами як народний мудрець-жартівник, зацікавлений лише в людських та сус-
пільних змінах, який сприймає владу крізь призму власного світогляду. Ходжа й надалі 
існує в нашому повсякденному житті як один з рідкісних героїв. Певна річ, цю складну 
тему можна аналізувати з різних позицій, та з нами завжди лишатиметься образ мудрого 
і веселого Ходжі. 

Примітки
1 Фикра (тур.) – коротка гумористична оповідь, фейлетон, анекдот; оповіді про Ходжу Насреддина в 

турецькій народній творчості належать до жанру фикра. [прим. перекладача].
2 Це поняття виникло як похідне від Гібріс, богині давньогрецької міфології, матері Короса. Гібріс 

стала символом неврівноваженості й підлості.
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ІЛЬХАН БАШГЬОЗ

ВІДСТУПИ В УСНОМУ ОПОВІДАННІ: ДОСЛІДЖЕННЯ,  
ПРИСВЯЧЕНЕ АВТОРСЬКИМ КОМЕНТАРЯМ ТУРЕЦЬКИХ ОПОВІДАЧІВ

Bu inceleme Türkiye’den saha verilerini kullanarak, ara sözün, anlatıcının şahsi mülahazalarının geleneksel 
hikayeyi, çağdaş hikaye haline getirebileceğini; motiflerin, epizotların ve karakterlerin vasıflarına ait anlamları 
değiştirebileceğini; kendi ideoloji ve değerlerini, hikayeyi icra edenin dünya görüşünü ifade edebileceğini ve sözlü 
anlatım icrasına, sosyal, ekonomik ve siyasal konular katabileceğini ortaya koyar.

This study argues that by using specific data, middle words and personal views the narrator can transform 
traditional text into the contemporary one; can change the meanings of motifs, episodes and characters; can describe 
his personal ideology, values and world-view, as well as include social, economic and political realia in the text.

У пропонованому дослідженні на основі турецького автентичного матеріалу зроблено 
спробу розтлумачити зміст авторських відступів та зауважень, наведених у традиційному 
оповіданні. Подано критичний аналіз тлумачення мотивів та подій оповідан ня, досліджено, 
що у відступах наявна ідеологія та оцінка подій оповідача, який під час розповіді зачіпає со-
ціальні, економічні та політичні теми.

Зокрема, турецький оповідач Іслам Ерденер коментує одруження героя оповідання так: 
«Любий читачу! Я переконаний, що ти й сам знаєш, що кожен батько за життя має зробити 
три добрі справи для свого сина: одружити, дати гарну освіту та зробити сюннет [мусуль-
манський обряд обрізання хлопчиків. – Прим. перекладача]» [2, s. 229]. Казкарка Мусіне 
Карачорлу перериває оповідь, аби повідомити таке: «Люди в нашому селі збирають гній 
від худоби та кізяки, які потім висушують і використовують для багаття. У казці також зга-
дується цей звичай; дівчина виходить надвір, щоб назбирати кізяків» [17, s. 431]. Оповідач 
дастана «Деде Коркут» у тексті, датованому ХV ст., вдається до такого коментаря: «У ті часи 
син у всьому корився батькові, а якщо посмів сперечатися, батько відрікався від нього»  
[22, s. 93). Свою середньовічну історію кохання Хавелок розпочинає такими словами: «По-
слухайте, добрі люди, жінки, дівчата та хлопці! Зараз Хавелок розповість вам одну історію. 
Але спочатку наповніть мою чашу добрим пивом. Хай береже вас Бог!» [23, s. 288]. Оповідач 
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неперевершеного грецького оповідання ХІV ст. «Каллімак та Крісорхо» відступає від основної 
теми, звертаючись до слухачів: «А зараз ми трохи відступимо від сюжетної лінії, але потім до 
неї знову повернемося» [37, р. 56]. Продовжуючи відоме грецьке оповідан ня, він подає такий 
цікавий коментар: «Якби ви тієї ночі побачили їхні палкі поцілунки, то неодмінно б сказали, 
що вони ніколи не розлучаться» [37, р. 56]. Майже чверть епосу «Беовульф» складається з 
відступів [7], а в епосі Гомера чотири рядки основного тексту супроводжуються авторськими 
поясненнями, що за обсягом іноді сягають 120 рядків [3, р. 72–76].

Такі авторські коментарі виражають почуття, думки оповідача, доповнюють основний 
зміст деякими відомостями з етнології та називаються «відступом», «зверненням до слуха-
чів» або «поясненням у дужках». Вони трапляються у стародавньому або в сучасному епо-
сах, народних казках, фейлетонах, легендах і в менших за обсягом народних тюркю. Однак, 
незважаючи на всю цінність інформації про особу оповідача та незрівнянні країнознавчі 
відомості, що відображаються у таких авторських відступах, учені довгий час серйозно їх не 
досліджували. Відступи не розглядали як частину основного тексту і через це рідко їх помі-
чали та публікували. Попри те, що фольклористи знали про існування, характерні особли-
вості та цінність відступів [6, р. 38; 20, р. 302–306], не було здійснено жодного серйозного 
дослідження, окрім невеликого, але дуже важливого аналізу Роберта Джорджеса [15]. Од-
нак дослідники середньовічного та стародавнього героїчного епосу не нехтували важливою 
інформацією, яку несли авторські коментарі, і провели низку досліджень [7; 3; 14]. Згодом 
фольклористи зробили значний внесок у розвиток фольклористики, проаналізувавши ав-
торські відступи в текстах пізнішого періоду, і довели, що вони несуть важливу інформа-
цію про оповідача, слухачів і тогочасне історичне тло (на відміну від авторських відступів у 
старо давніх текстах, які мали вкрай слабкий зв’язок із конкретним текстом). 

Пропоноване дослідження авторських відступів, що базується на вузькогалузевих да-
них та на матеріалах опублікованих та неопублікованих текстів, насправді тісно пов’язане 
з великими за обсягом віршованими та прозовими творами, що називаються оповідання-
ми або народними оповіданнями (для детальнішого ознайомлення з цією проблематикою 
див. 8; 4). Матеріалом дослідження служили не тільки турецькі народні казки, дастани та 
фейлетони, але й фольклорні твори інших народів.

Що розуміють під авторським коментарем чи відступом?
Тлумачні словники трактують відступ як «уривок, що відхиляється від головної теми». 

Наприклад, у гомерівській «Іліаді», у якій ідеться про історію Троянської війни, усі легенди, 
міфи, біографічні відомості, а також описи подій, героїв та предметів можна охарактеризу-
вати як відступи [3, р. 70–84]. 

Відступи, які детальніше описують героїв чи пояснюють певні поняття, невідомі слу-
хачеві, полегшують сприйняття оповідання загалом. Оповідач, звертаючись до слухачів, 
визначаючи правила та принципи з позиції суспільного та його власного розуміння мисте-
цтва, відіграє соціальну роль. Він, як посередник, розповідає про інших героїв, події, таким 
чином допов нюючи своє оповідання. Проте оповідача не можна назвати актором, який, 
максимально приховуючи свою особистість, певним чином репрезентує героїв оповідання.

Скільки б не ставив себе оповідач на місце героїв, скільки б не переживав події свого 
оповідання, він залишається лише оповідачем. Він не використовує грим, щоб змінити свій 
образ, носить повсякденний одяг. Але навіть те, що він час від часу змінює свій голос, не 
викликає асоціацій з героями, про яких він розповідає. Загалом ми уявляємо оповідача як 
батька або чоловіка певного соціального прошарку (бідного або середнього достатку), чи 
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як представника певної етнічної групи. Ролі, які виконує оповідач, змінюються залежно від 
соціальних ознак. Така різноплановість формує цілісну особистість людини [16, р. 3–35]. 
Вибір ключової ролі серед низки інших ролей, утілення її за обмежений час не позбавляє 
особистість оповідача від інших ролей, він лише на певний час відсуває їх на другий план. 
Проте зовнішні та внутрішні чинники час від часу пробуджують особистість оповідача, ви-
носять її на перший план та дозволяють переривати оповідання. У такі моменти оповідач 
стає мовчазним, розповідь переривається. Він направляє історію в інше русло, пов’язує її з 
подіями особистого життя. Оповідач як посередник ознайомлює слухачів не з оповіданням, 
а зосереджує їхню увагу на своїй власній особі. Він і слухачі – сучасні люди. Оповідач го-
ворить про свої проблеми та неприємності, немов один із пацієнтів групової терапії. Він, 
немов критик, обговорює сюжетну лінію оповідань, висловлює своє ставлення до героїв, 
вихваляє або критикує людей та людські стосунки минулого й сьогодення. Таким чином, 
оповідач відхиляється від розповіді. 

Авторські відступи – це авторські думки, які промовисто вирізняються під час оповіді. 
Відcтупи або індивідуальний коментар (надалі ці два терміни вживатимуться як рівноцінні) 
можуть бути легко ідентифіковані, оскільки оповідач змінює свою посередницьку роль на 
першу, змінює тембр голосу або швидкість усного мовлення, жести та міміку, повідомляє 
слухачам, що він розповідає від себе.

Наступною характерною особливістю авторських відступів є наявність прислів’їв, анек-
дотів, крилатих висловів та віршів. Свої думки і почуття оповідач виражає за допомогою фольк-
лорного матеріалу, що є непрямим маніфестом власної особистості. Тут оповідач не є автором 
своїх відступів, проте саме він добирає їх, пов’язує фольклор із основним текстом, надає йому 
особливого змісту, і цей зміст стає зрозумілим лише при детальному дослідженні оповідання. 
Сабіт Мюдамі свій вибір казкового зачину оповідання «Ахмет і Мехмет» пояснює так: «Це ко-
ротенька історія кохання. Тож, аби заповнити цей вечір і подовжити час оповіді, почну сьо-
годні з казки» [31]. На подібний коментар натрапляємо і в записаних на диктофон і опубліко-
ваних розпові дях Мюдамі. Тієї короткої літньої ночі Мюдамі хотів розповісти історію зі свого 
життя, але не зробив цього, пояснюючи це так: «Якби зараз була зима (тобто якби більше було 
часу), я б розповів вам історію, що трапилася зі мною і яка стосується мого оповідання. Однак 
через те, що надворі зараз літо, я цього не робитиму» [4]. Мюдамі не став доповнювати своє 
оповідання іншими історіями, бо тієї ночі час розповіді був обмеженим. Отже, бачимо, що тип 
та обсяг авторських відступів також пов’язаний із часом розповіді. 

Відступи, які мають вигляд традиційної творчості, відіграють й іншу важливу роль. Вони 
пояснюють мотиви або суть епізоду, а також коментують характери персонажів. Завдяки 
використанню таких відступів оповідач розкриває певною мірою власні погляди, пропонує 
ідеї та коментарі, на яких хотів наголосити. Для того, щоб підтримати ідеї та погляди, про 
які йдеться в оповіданні, або ж відмовитися від них, чи краще пояснити певні моменти, він 
використовує відхилення. Традиційні відхилення в прозових творах про кохання не є засо-
бами риторики. Їхні функції скоріше схожі на відхилення в поемах Гомера: «Відхилення на-
лежать до засобів риторики, що завжди містять аргументи для переконання. Тобто це слова 
або вирази, які використовує герой для того, щоб попередити сварку з іншими, коли їхні 
думки розходяться, а також для того, щоб надати комусь повчальний урок, переконати ко-
гось або ж попросити вибачення в когось, чи прийняти ці вибачення від інших. Деякі види 
відхилень одночасно можуть бути повчанням, заохоченням або вибаченням» [3, р. 74].

Фольклорист, який стежить за перебігом усного оповідання, має враховувати доповнен ня 
слухачів, які можуть висловлювати свої ідеї про мистецтво слова, оцінювати творчість та наголо-
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шувати на власних переконаннях з певних тем, висвітлених у розповіді (враховуючи ту обставину, 
що працю, присвячену коментарям слухачів, уже опубліковано, обмежусь лише посиланням) [4].

Категорії авторських коментарів
Зазвичай авторські коментарі можна поділити на три групи: 1) коментарі дидактично-

го характеру, пояснення; 2) критичні коментарі; 3) коментарі, що описують зовнішність 
героїв. Окрім того, деякі дослідники виділяють зіставлення. Але попри їхнє розрізнення, 
не можна провести чітку межу між ними. Наприклад, коментарі дидактичного характеру 
схожі на коментувальні та пояснювальні коментарі.

Пояснювальні та інструктивні коментарі. Оповідач використовує цю категорію ко-
ментарів з метою ознайомлення читача з топонімікою, реалія ми чи архаїчними словами, 
виразами, оскільки слухач не завжди адекватно сприймає застарілу лексику. Отже, опові-
дач використовує вставні слова для того, щоб пояснити слухачеві певні питання з історії, 
географії, релігії або народної медицини, а також для того, щоб описати традиційний комп-
лекс ритуалів та звичаїв. 

Критичні коментарі: У цій категорії коментарів натрапляємо на ідеологічні погляди 
оповідача (політичні, релігійні, соціальні), особистий світогляд і філософію та критичний 
аналіз. Казки, оповідання та епічні твори зазвичай не демонструють відкритої критики 
або протесту, спрямованих проти соціальних та політичних інститутів. Проте оповідач 
може висловити критику в дуже м’якій формі залежно від характеру оповіді. Водночас, ви-
користовуючи коментарі, він може наголошувати на таких темах, як незадоволення змі-
нами в політичній та соціальній сферах, проблеми роботи суспільних установ та недоліки 
в системі освіти тощо. Присутній і мотив оспівування минулого як кращого періоду, «зо-
лотого віку». Ця порівняльна техніка властива як усній, так і письмовій тюркській літера-
турі. Автор твору «Деде Коркут» в усіх дастанах критикував могутніх ханів. Він писав: «У 
ті часи (тобто в минулому) молитви панів були молитвами, прокляття були прокляттями; 
їхні молитви завжди були почутими» [22, р. 59]. Значення цих вставних слів таке: «Пани 
мої, ви не добрі. Гей, набожні правителі! Ваші молитви не чують». Тією самою технікою 
послуговується оповідач і для висловлювання незадоволення з приводу неповаги дітей до 
старших, бідності селян та землеробів, швидких соціальних змін, реформ за часів Ататюр-
ка (наприклад, замість п’ятниці, як було прийнято в мусульман, кінцем тижня вважали 
неділю) тощо [4].

Спираючись на існуючі докази, ці важливі соціальні коментарі можуть перетворитися 
на відкритий, сильний соціальний або політичний протест за певних сприятливих умов та 
якщо цивільні права оповідача будуть захищеними. Деякі активісти в Туреччині створили 
суспільний рух під егідою «Спілки прибічників революції», цей процес відбувався в наступні 
десять років після прийняття конституції 1961 року, яка проголошувала свободу людини та 
свободу слова. Ці активісти, використовуючи тюркю [народні турецькі пісні. – Прим. пе-
рекладача] та вірші як зброю, підтримали соціальний та політичний протест, а також ви-
ступили проти соціальної несправедливості, економічної нерівності та американського ім-
періалізму. Цей новий ідеологічний рух згадується в коментарях тогочасних оповідань. На 
жаль, я не був свідком тих розповідей, проте оповідачі підтверджують ті події та пояснюють, 
що літературні твори були політизованими. Інколи ці оповідання ставали причиною про-
явів агресії, наприклад, якщо оповідачем виступав революціонер, а слухачем – представник 
влади. У 1972 році, коли до конституції було внесено зміни, відкритий протест та соціальна 
критика в коментарях зійшли нанівець.
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Самовизначення і зізнання. Коментарі цієї категорії репрезентують емоційний стан та ду-
шевні муки оповідача або його трагедію з психологічної точки зору. Як уже зазначалося, опові-
дач ділиться своїми особистими проблемами щиро, аудиторія сприймає його приязно, він легко 
розповідає про себе. Слухач, який не порівнює й не зіставляє, виступає ніби перешкодою для 
щирого зізнання [4, р. 172]. Коментарі цієї категорії складаються з коротких зауважень, ви-
ражених у турецькій мові позицією «як у мене», яка проектує проблеми та переживання героїв 
оповідань на оповідача.

Функціонування коментарів у канві твору
Розуміння коментарів, їхня природа, форма та частота використання визначається 

багатьма чинниками: особою оповідача, його статтю, професією, віковими характеристи-
ками, особливостями аудиторії, політичним режимом. У таких коротких оповіданнях, як 
анекдот, гумореска чи легенда, не можна використовувати довгі коментарі. Проте якщо це 
епопея або роман, читання яких може тривати протягом декількох годин, а іноді й вечорів, 
то це надає чимало можливостей для коментарів різної тематики.

Якщо аудиторія не знайома з культурним підґрунтям оповіді, її етнографічними відомос-
тями, то кількість коментарів-пояснень збільшується. Якщо ж слухачам відома ця інформація, 
то, відповідно, кількість таких засобів зменшується. Якщо аудиторія має високий освітній рі-
вень, то вставні слова використовуються як засоби впливу в вигляді цитат. Якщо ж слухачами 
є друзі чи знайомі, то оповідач послуговується вставними словами для повнішого розкриття 
характеру героїв та для наближення дії до реальності. Якщо це люди похилого віку, то опові-
дач керується такими повчальними темами, як цінність досвіду, швидкоплинність часу. 

У турецькому суспільстві старших людей поважають, до них дослухаються. «У повсяк-
денному житті, у кімнатах (сільська кімната для гостей), на робочому місці, у переповнено-
му транспорті до старших людей ставляться з повагою. У мечетях під час намазу у п’ятницю 
старих пропускають уперед. У кімнатах біля вогнища їм надають найкраще місце. Якщо 
людина похилого віку захоче води, то дитина або хлопець принесе їй, подасть, шанобливо 
схилившись, та з повагою чекатиме порожньої склянки» [38, р. 37].

Отже, оповідач похилого віку, до якого ставляться з повагою, послуговується вставни-
ми словами частіше, простіше та впевненіше. Він як людина з певним життєвим досвідом 
ділиться зі слухачами своїми думками, знаннями, повчає їх. Під час написання цієї праці 
використано твори таких авторів, як Мюдамі, Бехчет Махір та Узеїр Пюнхані, яким було по 
63, 68 та 69 років відповідно. Молодий оповідач, який відчуває невпевненість, не ризикує 
репрезентувати свою особистість за допомогою надмірних відхилень і уникає розголошен-
ня власних думок, які, можливо, аудиторія не сприйме. 

Дослідження коментарів має відбуватися в контексті розповіді. Проте було б помил-
кою припускати, що таких авторських коментарів не існує в рукописах та друкованих 
текстах. Наприклад, у книжці «Деде Коркут», XV ст., яка складається із дванадцяти дас-
танів, використовують різноманітні коментарі (Додаток, коментар 4). В оповіданні, що 
було надру коване в Стамбулі в 1843 році, критикуються манери спілкування героя Ашика 
Гаріпа (Додаток, коментар 25). У народних казках, які видали науковці, а особливо на ка-
сетних записах, є коментарі [21; 9; 17; 36]. Автори анекдотів, оповідок для того, щоб по-
відомити читачам невідомі деталі, використовували коментарі. Оповідання про відомого 
американського астронавта Армстронга починається так: «Ім’я першого американського 
астронавта, який ступив на місяць, Армстронг. Й одного дня цей Армстронг...» [24, s. 65]. 
Тюркські письменники, автори коротких оповідань та романів раннього періоду, такі як 
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Ахмет Мітхат (1844–1912), Хусейн Рахмі (1864–1944) та Намик Кемаль (1840–1888), ви-
користовували техніку коментарів для того, щоб пояснити читачам нові терміни, ідеї, по-
няття (оскільки для читачів сучасний роман був невідомим жанром). Вони опанували тех-
ніку коментарів та визнали її корисною для опису романів та коротких оповідань. Намик 
Кемаль, автор роману «Пробудження», після довгого опису весняного Стамбула зауважує: 
«Можливо, ми дещо відійшли від теми. Наша мета – показати шлях Чамлиджа за допомо-
гою весняного пейзажу… Якщо ж ми спричинили незручності читачам, перепрошуємо. 
І тому почнемо…» [13, р. 70].

Німецький філософ, поет та критик Йоган Готфрід Гердер (1744–1803) на захист на-
родної поезії говорив: «Народний вірш – це найвища гармонія між автором, його темою та 
слухачами» [6, р. 38]. Він розглядав багато спільних моментів між народною силою та авто-
ром усних творів, водночас висвітлював гармонію тюркських оповідачів. 

Дійсно, в усій народній творчості оповідач, що виступає перед аудиторією, зазвичай 
уявляє себе автором оповідання й намагається одночасно зробити оповідь і традиційною, і 
оригінальною. Успіх оповідання, а також те, чи надовго воно запам’ятається, залежить від 
складу слухачів, місцевості, де відбувається розповідь, а також від самого твору. Жоден із 
цих аспектів у великому соціумі не є незалежним або ізольованим. Креативність оповіда-
ча обмежується традиційністю твору, адже оповідання існувало задовго до його оповіді й 
буде продовжувати існувати опісля. Ця постійність утримує оповідь у рамках жанру. Вимоги 
слухачів також обмежують уяву оповідача. Зазвичай в оповідан ні поєднуються давні та нові 
елементи. І якщо якась частина переважає, шкодить іншій або впливає на неї, то в оповідан-
ні втрачаються баланс та гармонія. Хороший оповідач оберігає цей крихкий баланс. 

Таке явище я спостерігав на прикладі однієї з оповідей у 1982 році в Туреччині. Ашик 
Юзеїр Пюнхані в 1958 році в одному селищі розповідав історію Махмуда Ярарли: «Я розпо-
вів цю оповідь точнісінько так само, як почув її від майстра, Дурсуна Джевлані (хоча Дурсун 
Джевлані також не знав дуже добре це оповідання). На самкінець один зі слухачів, само-
впевнений Хасан-ага, розкритикував мою оповідь та додав: “Парубче, цього вечора ти нас 
добре розважив, але те, що ти розповів, це не оповідання Махмуда Ярарли. Щоб закінчити 
справжнє оповідання, знадобиться щонайменше три дні. А ти ж розповів нам пригоди ін-
шого чоловіка з таким самим ім’ям. Якщо добре не запам’ятав, то краще б мовчав!” Я так 
засоромився, що втік. Але потрібно було ще декілька днів розважати люд того селища, та я 
сказав, що захворів, і залишив ті краї. Я не розповідав цю історію доти, доки через три роки 
не познайомився з Мюдамі і не вивчив її досконало».

Оповідач, чия робота рідко переривається в такий спосіб, використовує коментарі як 
могутній засіб, аби гармонізувати частини оповіді. Таким чином, коментарі відіграють 
важливу роль у переосмисленні змісту оповіді, у розповіді філософії життя оповідача, у гар-
монійних відповідях на запитання слухачів. 

Усна розповідь несе в собі залишки давньої культури (суспільний устрій, відносини між 
людьми) як у відвертій, так і в прихованій формі, як простою мовою, так і за допомогою сим-
волів. Через різні зміни, які відбулися в оповіді упродовж значного проміжку часу між першою 
розповіддю та наступним переказом, або також через те, що оповідання переповідали в різних 
місцях, деякі її елементи можуть стати незрозумілими, беззмістовними та навіть комічними. 
Наприклад, в оповіданні «Асланбей» разом з померлою дружиною ховають і її чоловіка, або 
для одруження долають величезні відстані. Оповідач змушений надавати логічні пояснення 
для того, щоб зробити розповідь реалістичною. Такі слова, що вийшли з ужитку, як імрахор та 
кумис (коментарі 1 та 2), будуть незрозумілими без пояснення. 
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Звичайно, у переказах оповідань виникає маленька чи велика прірва між минулим та 
сучасним, між культурами, між соціальним оточенням, між мовами тощо. Якщо заповнити 
цю культурну прірву, то слухач сприймає розповідь із задоволенням. Коментарі створюють 
міст для того, щоб пояснити невідоме, нелогічне перетворити на логічне, беззмістовне – на 
ясне та зрозуміле, нереальне – на реальне. Лише шляхом особистих висловлювань старо-
винне потрапляє до нас у зрозумілій формі, і можна захистити елементи давньої культури. 
Оповідач не є пасивним та об’єктивним коментатором у темах давнини та сьогодення. Для 
того, щоб підкреслити свою креативність, оповідач може навмисно змінити мотиви або ж 
навіть цілий епізод. Особисті висловлювання, додані до певного образу, можуть впливати 
на сприйняття героя, чоловіка чи жінки позитивно чи негативно, а можливо, зовсім навпа-
ки. Таким чином, слухачі сприймають цього героя крізь призму коментарів оповідача. 

Цікавий приклад зміни характеру я знайшов в оповіданні «Ашик Гаріп». У розповіді, яку було 
записано в місті Ерзурум, що на сході Анатолії, герой [19, s. 342], як значилося в коментарі під 
номером 25, бідний парубок, змушений був на сім років залишити батьківщину, щоб заробити 
достатньо коштів для одруження з дівчиною, батько якої не хотів видавати її заміж за злидаря. 
Коли він збирався залишити місто, дівчина, яка його любила, послала посильного, щоб він не 
йшов – вона знайде гроші. У тексті є такий коментар: «Гордість Ашика Гаріпа була принижена. Він 
не може одружитися, використавши гроші своєї майбутньої дружини» [39, s. 243]. У цій частині 
Туреччини таку поведінку цінують. Це – соціальний престиж та гордість роду. Батько наречено-
го обов’язково бере на себе всі витрати, пов’язані з весіллям, зокрема «калим» (гроші, які мають 
виплатити батькові дівчини), а мати зобов’язана організувати весільну церемонію якнайкраще і 
якнайдорожче. Відмова від грошей позитивно характеризує героя. Згідно з поняттями, які існу-
вали в Ерзурумі, парубок, який погодився взяти ті гроші, у майбутньому не міг би претендувати 
на роль чоловіка як голови сім’ї. І при першій же сварці дружина могла б йому сказати: «Якби я 
не сплатила всі витрати, ти б не зміг одружитися зі мною». У двох інших варіантах цієї оповіді, 
одну з яких було записано в Стамбулі, а другу – в Анкарі (двох найбільших містах, у старій та новій 
столиці, відповідно Османської імперії та Турецької республіки, у яких традиційні звичаї втратили 
свою актуальність через пріоритет багатства, яке дає можливість бути престижним), таку пове-
дінку героя засуджували (коментар 25а, б). Тут оповідач, показуючи закоханого парубка в іншому 
світлі, висміював його дії. Його порівняли з одягом, яке погано сидить, з дурною та непристосова-
ною людиною, яка не може скористатися таким шансом. Оскільки реакція зрозуміла, слухачі по-
діляють думку оповідача. Тому позитивний герой перетворюється на невдаху, який заслуговує на 
образливі слова. Інтерпретація класичної історії і традиційної культури змінюється під впливом 
нової аудиторії, нових умов та правил життя. Таким чином, фольклор продовжує жити.

Традиційна аудиторія складається з незаможних фермерів та селян середнього класу, 
городян, зокрема ремісників, власників маленьких цехів та інших, які живуть у бідних райо-
нах міст та сіл. Оповідачі розповідають їм любовні історії про дітей османської аристокра-
тії, пашу, хана, бея, багатого торговця чи власника каравану. Незважаючи на те що герой 
розповіді – завжди бідний, він (або вона) усе одно залишається людиною благородного по-
ходження. Оповідач створює інший світ, звертаючись до сучасної аудиторії за допомогою 
коментарів. Він говорить про інфляцію і зростання цін на продукти, зниження добробуту і 
радить хлопцям слухати своїх батьків, засуджує злочинців і благає їх припинити безглузді 
вбивства, радить слухачам не приєднуватися до них, підкреслює важливість освіти в сучас-
ному світі, акцентує увагу на значенні релігії, критикує або підтримує діяльність політичних 
партій, пояснює обов’язки держави та людей, агітує за націоналізм, просить добробуту для 
нації, виражає сподівання, що одного дня народ поверне свої землі, які втратив у Першій 
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світовій війні. Оповідач закликає розділити його принципи та думки і відмовитися від тих, 
які він засуджує. Оповідач виступає як сучасна людина і передає реалістичний світ, у якому 
люди поділені на класи, а також за політичними та соціальними поглядами. За допомогою 
коментарів оповідач формулює бажання, надії, висловлює неспокій, побоювання.

Я навмисно навів приклади коментарів однієї людини, Бехчета Махіра (3, 7, 9, 11–17, 
20, 21), щоб показати, наскільки важливими вони є для оцінки оповідача. Відштовхуючись 
від цих індивідуальних зауважень, доходимо висновку, що він – глибоко релігійна і патріо-
тична людина, але на відміну від релігійних фундаменталістів Туреччини він не відмовля-
ється від технічного та наукового прогресу і не применшує значення світської освіти. Він 
спонукає до чесності, хоробрості, цілісності в сім’ї та соціумі, але коли йдеться про відноси-
ни людини і держави, він змінює думку і, не вагаючись, закликає жити за законом. Махір як 
неписьменна і творча людина з аристократичним талантом, отримавши роботу двірника в 
університеті, задоволений тим, що має, і не жалкує за старими часами. 

Найціннішу інформацію щодо оригінальності мотиву розповіді я отримав з коментарів 
Бехчет Махіра. У розділі «Айваз» дастана «Кьороглу» герой розповіді викрадає сина вірмен-
ського м’ясника, який жив у Стамбулі. Його вчинок суперечить наказу султана, який велів 
Кьороглу взяти певну суму грошей у власника каравану замість податку. Кьороглу, якого ви-
кликали до султана, на допиті з приводу скоєного злочину каже: «Я викрав цього хлопчика-
християнина лише з одною метою – навернути його до ісламу, щоб він до кінця своїх днів міг 
чесно служити нашій величній та непереможній турецькій нації» [25, s. 65]. Звісно, султан не 
може покарати такого патріотичного слугу народу і вибачає Кьороглу. Цей мотив, існуючи 
лише в оповіді Бехчет Махіра, поза сумнівом, продукт його патріотизму та релігійної віри.

Норми, погляди та цінності, висловлені в авторських коментарях, символізують життє-
ву філософію та ідеологію оповідача. Водночас було б помилково розглядати коментарі лише 
як його власні погляди. У традиційному суспільстві, у якому ці цінності відіграють важливу 
роль у вихованні людей, їх вважають суспільним надбанням. Коментарі народжуються в со-
ціумі, і більшість із них несуть у собі суспільні цінності, які зберігаються та передаються від 
покоління до покоління. Такі самі чи схожі думки та цінності ми можемо побачити в комен-
тарях інших оповідачів. Зокрема, думки оповідача, які виражені в коментарях 6, 10, 12, 15, 
18а та 19, повторюються в розповідях інших оповідачів. Тому коментарі під час вивчення 
соціальних норм та суспільного колориту стають дуже цінними. До того ж вони дають мож-
ливість дослідникам визначити усне походження записаного твору, чи це був епічний твір, 
чи народна казка, середньовічний чи сучасний роман. 

Отже, можна стверджувати, що дослідження коментарів несуть у собі великий потенці-
ал, який відіграє значну роль у вивченні фольклору. Не можна стверджувати, що оповіді є 
чимось застиглим. Можна лише сказати , що кожна оповідь може мати різне призначення 
залежно від ідеології та життєвої філософії оповідача. Коментарі допомагають нам зрозумі-
ти ті принципи та ідеологію, які закладені в оповідях.

Додаток: приклади авторських коментарів
Приклади коментарів, наведені нижче, є лише невеличкою частиною масштабної ко-

лекції, яка налічує більш ніж двісті коментарів. Вони охоплюють низку тем, що стосуються 
поховальних традицій, власних імен та прізвиськ, фей та відьом, національного прапора, 
армії та офіцерів, бідності та багатства, молодості та старості, скарг на людину з аудиторії, 
яка не слухає оповідь, бажання знов оволодіти землями, які зараз належать Росії, розвитку 
військової авіації та сучасних технологій. 
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Категорія І. Пояснювальні та інструктивні коментарі
Коментар 1. Пояснення архаїчного слова
У розповіді король Кірман-шах дає молодому герою коня і наказує відвести тварину до 

дресирувальника коня (турецькою – imrahor). Оповідач, знаючи, що з-поміж слухачів мало хто 
розуміє значення цього терміна, пояснює: «Це “tavla onbaş” (тобто це термін, який використову-
ється у військових і означає «капрал стаєнь»). У ті часи капрала стаєнь називали “imrahor”» [30].

Коментар 2. Традиція пити молоко кобили
У розповіді «Ахмет-хан», яку озвучив Сабіт Мюдамі, герой потрапляє в дивну країну, де 

місцеві мешканці п’ють кисле молоко кобили, кумис. Оповідач коментує це так:
«Шановні слухачі! У ті часи народ тієї країни пив кисле молоко кобили, яке вони назива-

ли кумисом. Пити кисле кобиляче молоко було традицією, яка схожа на сучасне вживання 
алкогольних напоїв. Його пили в особливі дні, а також на вечірках» [31].

Коментар 3. Асоціація торговців та ремісників в Ерзурумі
Герой роману Ашик Гаріп, молодий хлопець, марнував багатство, успадковане від 

свого батька і не зміг опанувати майстерність торговця. Оповідач, який тоді жив в Ерзу-
румі, подав такий коментар: «У нашому місті Ерзурум до початку 50-х років 32 асоціації 
торговців та ремісників мали 32 лідери, головним серед яких був Шейх Аріф Ефенді. Йому 
підпорядковувалися 32 асоціації та їхні лідери. Якщо торговець образив клієнта чи продав 
товар неналежної якості, Аріф Ефенді наказував покарати його та зачинити магазин на 
15 днів. Зараз у нас діє цивільний кодекс, ті установи відійшли в минуле, і сучасний торго-
вець – сам собі голова» [26].

Цей коментар також містить м’яку та непряму критику сучасних торговців, які можуть 
безкарно продавати неякісний товар.

Коментар 4. Сон героя
У дастані «Деде Коркут» вороги зазвичай нападають і захоплюють героїв огузів, коли 

вони сплять. Оповідач коментує це так: 
«Якщо з воїнами огузів траплялося лихо, то це відбувалося з ними вночі».
Коментар 5. Такий самий сон у сучасному романі й урок історії
Перед тим, як розпочати розповідь «Ахметбей», оповідач коментує: «Герой роману 

Ахмет-хан належить до роду огузів, найдавнішого роду нашої країни. Його одноплемінники 
мали дивну звичку не спати сім днів та ночей, щоб потім провести наступні сім днів, неначе 
уві сні. Вони називали це “маленькою смертю”, протягом якої людина не може відчувати 
ніякого болю, навіть якщо хтось буде різати її плоть» [31]. 

Коментар 6. Відстань між Ерзінджаном у Туреччині та Басрою в Іраку
Герой роману іде з Басри до Ерзінджану, щоб встигнути на весілля своєї нареченої, яку 

хотіли видати заміж за іншого. Герой досягає своєї мети за сім секунд, звернувшись до ви-
щих сил. Оповідач коментує це так: «Для того, щоб подолати відстань між Басрою та Ерзін-
джаном, герою знадобилося б сім місяців. Звичайно, не таким сучасним транспортом, як 
літак та автомобіль, яких не існувало на той час. У ті часи багаті люди їздили на конях, а 
бідні ходили пішки» [32].

Коментар 7. Турецько-вірменські відносини
У дастані «Кьороглу» молодий турецький хлопчик стає учнем у магазині коваля-вірме-

нина. Оповідач коментує «У ті часи турки та вірмени не мали жодних конфліктів. У них були 
дуже добрі та теплі відносини. Турки працювали на вірменів, і навпаки» [25, s. 15–16].
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Коментар 8. Раціоналізація
Я вже наводив декілька прикладів раціоналізації, які описуються за допомогою 

коментарів [4]. В іншому оповідач описує три чарівні предмети: килим, капелюх та 
батіг, які допомагають людині літати і стати невидимою. Потім коментує: «Мої до-
рогі панове! Ви можете подумати, що це брехня або легенда. Але це не так. У давнину 
людина літала за допомогою молитов або чаклунства. Якби двісті років тому хтось за-
говорив про літак і сказав, що людина може літати, як птах, його б висміяли. Сьогодні 
дива та чаклунство зникли. Троє людей, про яких ішлося, були незвичайними. Тому 
вони могли літати» [34].

Коментар 9
Герой розповіді «Тахір та Зюхре» залишався 40 днів у човні на морі. Оповідач подає та-

кий коментар: «Ті, що слухають цю розповідь, не повинні питати: “Чому він не помер?” 
Якщо у вас виникло таке запитання, то я б відповів, що у вас немає знань. Чому? Тому що 
хвора людина може не їсти й жити місяцями. Лікарі не годують таку людину. Він не поми-
рає, оскільки ангели Аллаха годують хворого так само, як вони годували Тахіра» [27].

Коментар 10
Багато оповідачів, як минулого, так і сьогодення, при нагоді торкалися проблеми бід-

ності, одночасно підбадьорюючи слухачів, зокрема так: «Нехай осліпнуть очі бідності».

Категорія ІІ. Критичні коментарі
Коментар 11. Погляди: Повага до людей похилого віку
У розділі «Демірджіоглу» молодий мусульманин довідується про те, що його наставник, 

вірменин, планує убити турка та мусульманина Кьороглу.
А) «Молодий хлопець, незважаючи на те, що відчував велику симпатію до цього мусуль-

манина, нічого не розповів про пастку. Ви знаєте, чому? Через те, що в давнину учні пова-
жали майстра. Молоді схиляли голови перед людиною похилого віку та шанували її. Учень 
слухався викладача, а діти були ввічливими зі своїми батьками» [25, с. 19].

У розповіді йдеться про те, що молодий герой зневажливо цілує руку ветерана. Звісно 
ж, цей ветеран був похилого віку та добре освіченим. Оповідач коментує:

Б) «Це університетське містечко, і тут я спостерігаю за поведінкою студентів. Вони ви-
вчають різні науки і здобувають знання. Але дечого не знають. Який сенс у навчанні, якщо 
ви не знаєте, як себе поводити? Університет – джерело знань. Проте немає сенсу та користі 
бути освіченим, але некультурним» [25, с. 145].

Коментар 12. Великодушність
«Правда в тому, мої панове, що доброту та великодушність пам’ятають завжди. Не-

має нічого кращого за великодушність. Великодушність людини та її милосердя залиша-
ються в пам’яті, її шанують навіть після смерті. Хто пам’ятатиме егоїстичну та жадібну 
людину? Він не зробив жодного доброго діла, нікого не нагодував, нікому не допоміг» 
[25, s. 75].

Коментар 13. Суддя, лікар та викладач
«Мої друзі, нехай Аллах не залишить нас без чесних суддів, лікарів та викладачів. Суддя – 

це правосуддя. Він відрізняє правду від брехні, винного від безвинного. Лікар охороняє наше 
здоров’я, а вчені дають знання. Знання дуже важливі, вони – це основа всього» [25, s. 92].

Коментар 14. Релігія та інфляція
Наша Священна Книга Коран містить усі знання з минулого, теперішнього та майбут-

нього. Одного разу імам мечеті Чурчур проголошував своїй пастві з кафедри: «Мої друзі, 
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настане день, коли ви заплатите триста курушів за голову смаженого ягняти». Під час цієї 
промови люди дивилися один на одного із подивом. Сьогодні ми сплачуємо за одну голову 
смаженого ягняти навіть 500 курушів. Чи не так? Звідки він знав? Тому що так написано в 
Корані. Він також сказав: «Настане день, коли ми будемо чути голос людини, яка перебу-
ватиме на заході, а ви в цей час – на сході». Хіба ми не чуємо голос по телефону? Звідки він 
знав? Тому що читав Священну Книгу Коран [25, s. 109].

Коментар 15. Збереження секрету
В оповіді йдеться про те, що декількох друзів героя було ув’язнено. Для того щоб не 

зіпсувати настрій людям, герой оповіді «Кьороглу» хоче утримати цю звістку в таємниці. 
Оповідач робить такий коментар: «Мій дорогий, якщо ти хочеш уберегти себе від непри-
ємностей, ось тобі порада – тримай язик за зубами. Язик допомагає знайти як друзів, так і 
ворогів. Якщо ви розкажете таємницю своєму другові, він розкаже її своєму. Ви не потра-
пите в біду, якщо будете тримати язик за зубами. Поет Сюммані Баба на цю тему написав 
декілька рядків:

Очистіть ваше серце від брехні.
Не засмучуйте ні землю, ні небо.
Не ображайте нікого поганими словами.
Скільки б ви потім про це не жалкували,
Не буде жодної користі». (Це цитата з поезії Сюммані, величного ашика, який народив-

ся 1862 і помер у 1914 році) [25, s. 215].
Коментар 16. Патріотизм
А) «Чому він має засмучуватися? Він має все те, що маємо ми на сьогодні, одну країну, 

одну державу, одну релігію (цей коментар використовувався в двох історіях). Давайте за-
вжди будемо одним цілим. Давайте зробимо могутніми нашу націю, нашу державу, нашу 
армію. Нехай Аллах зробить нашу націю, нашу державу, нашу країну багатою, оскільки за 
допомогою статку можна зробити все» [25, s. 62, 59].

«Країна, держава, релігія є одним цілим» – це було гаслом Націоналістичної партії та 
Партії національного руху. У місті, де жив оповідач, та в університеті, де він працював, ця 
партія мала великий вплив.

Б) «Це був час меча та щита. Вони непотрібні нам зараз. Наша хоробра армія може 
літати на літаках або плавати під водою. Нам треба мати таку саму зброю і стільки ж, 
скільки її мають наші вороги. Отже, маємо допомогти нашій авіації. Ми витрачаємо 
гроші на власні будинки, тоді як наша держава є набагато ціннішою за ці будинки. Це 
наша земля, наша держава, і ми мусимо витрачати на це наші гроші. Турецька нація – 
велика та могутня нація. Наш прапор – славний прапор. Нехай наша нація живе під ним 
завжди» [25, s. 136].

Коментар 17. Вчора, сьогодні
«Що краще, минуле чи наше теперішнє? Найкраще – наше теперішнє. Чому? Тому, що 

незважаючи на відстань, брат до брата, син до своєї матусі за допомогою сучасних тран-
спортних засобів, якими ми володіємо сьогодні, може доїхати за один день. У давні часи 
мешканці декількох сіл працювали, як раби, на одну людину. Сьогодні хай процвітає наша 
держава, кожен працює, заробляє гроші для себе і витрачає їх згідно своїх потреб. Тобто 
людей не експлуатують» [25, s. 143].

Коментар 18. Три погляди на жінок, які супере чать один одному
А) «Будь ласка, вибачте мені за мої слова про те, що волосся жінки довге, а розум – ко-

роткий» [40, р. 93].
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Б) «Він (герой) слухав свою дружину тому, що так передбачено в хадисі (переказ, ска-
зання про вислови та діяння Мухаммеда)» [18].

В) «Не звертайся постійно за порадою до жінки. Подумай дев’ять разів і не питай поради 
в жінки. Але на десятий раз запитай у неї поради, це не буде зайвим» [12].

Коментар 19. Обов’язки батьків
«Мій дорогий слухачу! Я впевнений, вам відомо про три обов’язки батька перед своїм 

сином: оженити його, дати пристойну освіту та здійснити обряд обрізання» [2, s. 229]. 
Коментар 20. Туристи
«Іноземці, приїжджаючи до нашої країни, витрачають гроші, наче божевільні. Вони ку-

пують навіть старі іржаві ключі та замки (тобто непотріб). Хай купують! Деякі люди звину-
вачують їх у руйнуванні наших моральних цінностей, намагаються перешкоджати їхньому 
приїзду. Це нерозумно. Ми не повинні їм забороняти приїжджати. Навіщо нам потрібно 
вбивати курку, яка несе золоті яйця?» [28].

У цьому коментарі критикують дії Партії національного порятунку. Ця партія, що є фун-
даменталістською мусульманською асоціацією, стверджує, що туристи із Заходу нівелюють 
моральні цінності та порушують принципи турецького народу – отже, їм не можна дозволя-
ти відвідувати Туреччину. Час від часу це питання провокувало запеклі суперечки в газетах 
упродовж 1970-х років.

Коментар 21. Школа: освіта й анархія
В останньому епізоді оповідання «Ашик Гаріп і Шах Санем» у матері героя виникають 

труднощі з тим, аби знайти освічену людину, яка написала б листа її синові, який залишив 
свою рідну домівку сім років тому. Доповідач використав цей приклад, щоб наголосити на 
важливості освіти. У 1977 році зростання анархії в Туреччині, особливо в університеті, де 
працював оповідач, досягло апогею, і саме в цей період він розповідав цю історію. Щодня 
між студентами, які були прихильниками або крайніх лівих, або крайніх правих, виникали 
суперечки. Вони сварилися та вбивали один одного.

Махір говорить: «У давнину, коли приходив лист від сина, який перебував на військовій 
службі, мати ледь-ледь знаходила людину, яка вміла читати. Слава Аллаху, зараз держава 
побудувала університети, ліцеї, коледжі, де викладають навіть іноземні мови. Пишайтеся 
й радійте! Де ще ви могли б отримати такі можливості, як не в своїй країні? О турецька 
молодь! Ви ж не вороги, ви – брати. Не йдіть невірним шляхом, знайдіть правильний» [29].

Коментар 22. Коментар і критика – освіта бідних дітей
Подаючи розповідь про народження принца, доповідач робить такий коментар: «Він не був 

дитиною наших селян, які щодня з непокритими головами, босоніж та без нормального одягу 
ходять брудними вулицями під весняним дощем. Сільське дитя, повертаючись додому зі зби-
тими ногами, просить у своєї матері вазелін, щоб пом’якшити шкіру. А мати замість того, щоб 
допомогти, б’є його по голові. Через це бідна дитина припиняє рости і стає все нижчою» [31]. 

Коментар 23. Дівчата, як пташенята
В одній розповіді оповідач, змальовуючи красу молодої дівчини з гарним довгим во-

лоссям, порівнює свої оцінки із сучасним суспільством і коментує: «У давні часи волосся 
дівчаток сягало п’ят, було довгим та м’яким, немов шовк. Вони не були схожі на теперішніх 
дівчаток, які нагадують пташенят без хвостів» [32]. 

Коментар 24. Коментарі щодо персонажів розповіді
Герой розповіді не цінує красу та доброту своєї дружини. Після того, як жахлива, по-

творна та зла жінка звинувачує його дружину в певних чварах, герой виганяє її з дому. Опо-
відач звертається до аудиторії:
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«Мої любі читачі! Людина має поводити себе жорстоко зі зловмисником або злочинцем. 
Герой Хуршітбей не заслуговує такої вродливої та доброї дружини. Він заслуговує на дружи-
ну, яка подібна до іншої героїні оповідання» [33]. 

Коментар 25. Нерозумний молодий хлопець
У розповіді «Ашик Гаріп» ідеться про те, що від молодого бідняка, який хотів одружитися з 

дочкою багатія, вимагали непомірну ціну за наречену. Через те, що він не мав таких грошей, 
вирішив залишити місто і податися до Халеп, аби там, попрацювавши сім років, заробити 
достатньо грошей. Дівчина, яка його кохає, запропонувала сама знайти гроші й віддати їх 
герою, щоб той заплатив «калим». Хлопець відмовився від цієї пропозиції. Оповідач цього 
разу звертається до героя, критикуючи його поведінку: «Оце ти дурень, юначе. Ти навіть не 
уявляєш, як важко працювати в місті, в якому ти нікого і нічого не знаєш. Хіба ви не згодні зі 
мною, мої любі слухачі?» Аудиторія відповідає криком: «Так, так, ви маєте рацію» [11].

У схожій розповіді є подібний коментар: «Я хотів би, мої дорогі слухачі, щоб хтось із вас 
був там і сказав цьому нерозумному хлопцю: “Іди до пекла, чхати я на тебе хотів!”» [39, s. 144].

Категорія ІІІ: Самовизначення і зізнання
Коментар 26
Цей коментар був у казці, яку розповів С. Даріджі, швейцар в університеті Анкари. У роз-

повіді йдеться про те, що герой убиває велетня і рятує життя принцеси, яка закривавленою 
рукою залишає слід на спині героя. Наступного дня принцеса, щоб упізнати героя, наказує 
всім молодим людям пройти перед її вікном. У цьому місці оповідач робить такий коментар:

«Багато звичайних чоловіків продавали своє майно подібно до мене для того, щоб купи-
ти багатий одяг, аби гарно виглядати» [40, с. 18, 216].

Біографічні примітки про оповідача пояснюють нам справжнє значення цього комен-
таря. Він був сунгурлуським селянином, який продав свої поля та майно, аби переїхати до 
Анкари задля кращого життя, але не зміг налагодити ні кращий бізнес, ні краще життя. Ви-
явилося, що його рішення продати майно і залишити село було помилкою, про яку він дуже 
шкодував. Оповідання надають йому можливість висловити сум із цього приводу. За допо-
могою коментарів він має змогу застерегти людей робити подібні помилки.

Коментар 27
Оповідач, який є бідняком з Ідиру (Карсу), розповідає історію Ашика Гаріпа. Герой цьо-

го роману, молодий хлопець, який, успадкувавши велике багатство від свого батька, марнує 
його на пияцтво, азартні ігри та жінок. Тут оповідач робить коментар-зауваження: «Він став 
бідняком, таким, як я, без грошей у кишені» [39, s. 258]. Тут повідомлення – зрозуміле. Опо-
відач каже: «Подивись на мене, я – бідняк без копійки в кишені».

Коментар 28
67-річна жінка Ханефі Акгюн розповідає народну казку про те, що яблуня дає на рік лише 

один-єдиний плід. Власник дерева іде до судді для консультації щодо того, чи повинен він з’їсти 
яблуко сам, чи віддати його комусь іншому. Суддя каже: «Буде краще, якщо ви самі з’їсте». Відпо-
відь була дивною. Оповідач із цього приводу подає такий коментар: «Суддя нагадує мені таку ж, 
як і я, дурну людину, що висловила думку без розгляду проблеми в різних аспектах» [9, с. 102].

Ми не маємо ніякої біографічної інформації, аби зрозуміти, чому ця жінка-оповідач на-
зиває себе дурепою.

Коментар 29
Старий, огрядний та хворий на діабет Посхофлу Мюдамі розповідає історію «Кірман-

шах». Для того, щоб убити одного з дійових осіб оповідання, його ворог наймає вбивцю і 
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запитує, чи зможе він це зробити. На що вбивця відповідає: «Немає проблем. Для мене це 
легко». Оповідач коментує: «Я, Посхофлу Мюдамі, не можу випити так легко навіть чашку 
чаю, як цей найманець може вбити людину».

Мюдамі має дотримуватися настільки суворої дієти, що не може випити й чашки чаю. 
Водночас у тому регіо ні люди п’ють чай з ранку до ночі і влітку, і взимку. Особливо це сто-
сується оповідачів, яким чай допомагає уникати сухості в роті під час розповіді. Мюдамі ж 
завжди відчував через це особливий дискомфорт.
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Угорська етнологія

ГАННА СКРИПНИК

З ІСТОРІЇ УГОРСЬКОЇ ЕТНОЛОГІЇ ТА УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКИХ 
НАУКОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Угорська етнологічна наука у своєму становленні та розвитку пройшла складний і нео-
днозначний шлях, який відбивав своєрідність суспільно-політичного буття й історичну 
долю самого народу та його культури.

Угорська етнокультура є цікавим і своєрідним явищем, у ній як у верцадлі відображається 
тисячолітня доля народу, що волею історії органічно поєднував у собі східні та західні цивіліза-
ційні складники. Угорці, що мігрували зі Сходу і зберегли свою давню мову та урало-алтайські 
елементи в культурі, зазнали істотних запозичень з європейської культурної традиції внаслі-
док більш ніж тисячолітнього проживання в Центральній Європі. У висліді угорська культура 
формувалася під впливом найрізноманітніших культурних напрямів, сприймаючи, відкида-
ючи чи трансформуючи їх, пристосовуючи до власних національних систем світобачення та 
життєзабезпечення. Саме тому народна культура угорців багатьма нитками пов’язана з куль-
турою як сусідніх, так і більш територіально віддалених народів. Вона є цілком самостійною 
культурною одиницею серед інших історико-культурних моделей Середнього Подунав’я.

Географічне розташування Угорщини на маргінесі кількох цивілізаційних світів поро-
дило відому тезу про її становище «поміж Сходом і Заходом», що набувала то романтичного, 
то трагічного звучання в працях угорських учених та митців у різні історичні періоди.

Усталення романтичного напряму в гуманітарних науках, активізація у європейських 
країнах інтересу до національної культури та мови сприяли пожвавленню зацікавлень сво-
єю давньою історією, краєзнавчими питаннями і в середовищі угорських дослідників. За-
гальний розвиток науки в країні та широкі міжнародні зв’язки також створювали переду-
мови для накопичення в Угорщині значних етнографічних та фольклорних відомостей та 
поступу народознавчих дисциплін.

Основним предметом уваги угорських науковців традиційно була народна культура, саме 
поняття якої усталилося в кінці XVІІІ ст. Під народною культурою більшість угорських дослід-
ників розуміє «селянську культуру ХІХ–ХХ століть включно з мануфактурою по забезпеченню 
селян, кустарним виробництвом та промислами, і на основі подібності способу життя культу-
ру таких занять як рибальство і вівчарство» 1. Угорська етнографічна наука студіює етнокуль-
туру та її носіїв, вивчає її варіанти та зміни, що відбуваються. Народна культура розглядається 
як складова культури національної. На відміну від великих колонізаторських країн, етноло-
гічні дослідження в яких стали вислідом діяльності місіонерів і торгівців-завойовників, які 
ознайомлювалися з традиціями підкорених країн та фіксували їх з метою завоювання, Угор-
щина, хоча й володіла на початку ХХ ст. значною частиною Адріатичного узбережжя, проте 
не розвинула такою мірою студій із загальної етнології. Хоча певні відомості й етнографічні  
спостереження про різні племенні суспільства, їхній побут, матеріальну культуру, звичаї, етно-
психіку та духовний світ все ж були накопичені, однак домінували дослідження з етнографії 
власного народу. Розвиток угорських етнографічних студій відбувався під впливом просвіти, 
з акцентуванням соціальних проблем. Зокрема, вивчалася культура економічно відсталого 
селянства, висвітлювалося їхнє принизливе для людської гідності становище.
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Що ж до ролі мови в процесах націєстановлення, то на тлі поліетнічної структури та 
багатомовності населення мовноасиміляційні процеси не мали тотального характеру. Ні-
мецькомовний асиміляційний тиск, навпаки, стимулював розвиток мовного самоусвідом-
лення та самоствердження, мовного націоналізму в середовищі угорців. Це було особливо 
помітним в контексті мовноасиміляційної ситуації у Європі XVІІІ–XІX ст., коли майже ціл-
ковито зникли гальська, бретонська, провансальська і баська мови. Як і в Україні, на стан 
збереження народно-культурної традиції вплинули ідеї романтизму та праці Й.-Г. Гердера 
про неповторність і самобутність народних культур. На відміну від інших країн угорська 
інтерпретація романтичної ідеї передбачала не творення культу простоти і природності, а 
вимогу захисту та збереженості народної культури.

Поважною була роль у фіксації усної народної творчості та опікуванні нею Літературно-
го товариства імені Кішфалуді (1836). Угорська етнографія та фольклористика завдячують 
розвитком теоретичних питань та укладанням першої угорської збірки фольклору Яношу 
Ердеї, який підкреслював роль етнокультури як джерела для дослідження давньої етноіс-
торії: «Усна народна творчість – це чарівне дзеркало, в яке досить глянути і відкривається 
свята спадщина, таємнича глибина культури і історії» 2.

У другій половині ХІХ ст. в Угорщині ще не було чіткого уявлення про носіїв народної 
традиції, яку сакралізували, розглядали як священну спадщину, та про соціальні верстви, 
що складають народ. Селянська культура і зразки усної народної творчості ставали для до-
слідників джерелом для реконструкції історії дописемних часів. Трансформації в селянсько-
му побуті й житті в ХІХ ст. однозначно ідентифікувалися як руйнівні і шкідливі явища.

Хоча в середині ХІХ ст. романтизм уже втрачав свою домінуючу роль у наукових під-
ходах та концепційних осмисленнях гуманітарних реалій, проте поставлені ним дослід-
ницькі завдання – вивчення національного характеру та реконструкції первісних ступенів 
культури – залишалися актуальними. Серед важливих наукових тем цього періоду – давня 
угорська релігія. Паралельно з дослідженням християнської віри предметом уваги стає ре-
лігія мадярів-язичників, з’являються спеціальні праці (Арнольда Іпої «Угорська міфологія» 
1954 р.; Лайоша Кальмана, який займався вивченням персонажів вірувань; Ґези Рогейма; 
Яноша Беже Надя, що акцентував іранські зв’язки в міфології, та Вільмоша Діосегі, який роз-
глядав шаманізм як давню угорську релігію).

Перетворення в Угорщині етнографії в окрему наукову дисципліну сталося в останню 
третину ХІХ ст. Якщо її становлення в першій половині ХІХ ст. відбувалося під впливом ро-
мантизму, то вже з другої половини століття вона розвивалася під впливом позитивізму. Ор-
ганізаційні засади цієї науки пов’язані зі створенням етнографічного відділу Національного 
музею (1872), Угорського етнографічного товариства (1889) та його періодичного видання 
«Етнографія» (виходить з 1890 р.). Серед найпріоритетніших дослідницьких напрямів та 
установчих ідей Товариства були студіювання мови й культури угорців як найчисельнішої 
національності країни. Проте Товариство досліджувало також мовно-культурну специфіку 
етнічних груп. Підкреслюючи цю особливість угорської етнографії, Пал Гунфалві у праці 
«Етнографія Угорщини» писав: «Етнографія Угорщини за своєю природою розглядає стіль-
ки народів, скільки мешкає на її території» 3. Дослідник окреслює етноформуючі чинники, 
вважаючи мову одним з визначальних, однак не виключає також ролі взаємовпливів у куль-
турі та асиміляційного фактора, зауважуючи, що окремі етнічні утворення стали вислідом 
етноінтеграційних процесів. Слушною видається спроба автора розмежувати поняття «на-
ція» як носій мови та «народ» як соціально-правова одиниця, що постала як єдність різно-
етнічних і різномовних мешканців країни.
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Помітним стимулом до пожвавлення етнографічних студій стала 15-томна праця «Ав-
стро-Угорська монархія в описах та ілюстраціях», а також організаційна робота зі створення 
Музею під відкритим небом, яким заопікувалося Угорське етнографічне товариство. Фор-
мування експозиції «Етнографічне село», що генералізувало результати розрізнених студій, 
задекларувало певні здобутки народознавства Угорщини.

Важливим етапом становлення науки стала поява 2-томної праці Антала Германа «Кни-
га угорського рибальства», у якій автор розглядав рибальські знаряддя в контексті доісто-
ричних паралелей і обстоював думку, що народна традиція є скарбницею пам’яті дописем-
них часів. Піднесенню угорської етнографії сприяла також загальна етнографічна мода, що 
з’явилася на зламі століть і була викликана державною підтримкою кустарної промисловос-
ті. Розвиток фабричної та заводської промисловості негативно впливав на стан селянської 
культури і викликав ностальгійні суспільні настрої та прагнення зберегти етнокультуру. За-
цікавлення народною традицією в царині мистецтва спричинило створення 5-томної серії 
«Угорське народне мистецтво».

Початком ХХ ст. датується заснування угорської психоаналітичної етнології, з якою 
пов’язується творчість Ґези Рогейма. Його праці «Угорські народні вірування і обряди», «По-
рівняльне дослідження угорців та вугулів» мали історико-порівняльний характер. Уже на по-
чатку 1930-х років на базі накопичених знань і досягнень постає перша узагальнююча 4-том-
на праця з угорської етнографії – «Етнографія мадярів». Вона мала наклад 14 тисяч і отримала 
позитивний суспільний резонанс і визнання, витримавши три перевидання. При створенні 
цього фундаментального дослідження було використано позитивістські методи, серед дослід-
ницьких прийомів домінував культ фактів. Більшість авторів «Етнографії мадярів» віддавали 
перевагу студіюванню мотивів і впливів, публікації даних і джерел, висвітленню предметної 
етнографії, тобто реалій матеріальної культури. Це колективна праця, у якій матеріал пода-
вався не в історичній послідовності, а в тематичних розділах, тобто репрезентував власне 
наукову збірку. Систематизація матеріалу відбувалася за розмежуванням предметної та ду-
ховної етнографії. У ній окреслювалися мета й завдання науки, її особливості на тлі інших 
дисциплін; робилися спроби реконструювати стан культури доби первісності; підкреслюва-
лася роль селянської верстви в збереженні історичної культурної традиції.

Поряд із традиційними підходами дедалі більше місця серед угорських учених завойо-
вує популярна на той час у Європі так звана функціональна етнологія, передусім у форматі 
еклектично засвоєних думок її різноманітних діячів. З’являється ряд праць з монографіч-
ного вивчення села (зокрема, дослідження Е. Фел, де описано селянську родину й родинні 
зв’язки, А. Вайкаї про органічну єдність побутового життя).

Малорозроблені теоретичні питання порушує Дюла Ортутаї в розвідці «Пізнання угор-
ського народу». Він розглядає проблему взаємозв’язків історичних досліджень, історично-
го методу з «антиісторичним» за своєю суттю функціоналізмом та потребою модернізації 
угорської етнографії.

Частину поставлених ним проблем і задумів було реалізовано в праці «Пізнання угорського 
народу» (1937) та в роботі Габора Люкьо «Форми угорської душі» (1942), у якій зроблено спробу 
розглянути систему угорських символів шляхом цілісного трактування культури, способу життя 
та етнопсихології угорців. Це дослідження було одним з перших у шерезі семіотичних студій.

У середині ХХ ст. помітно розширюється етнографічна тематика, яка охоплює народ-
не звичаєве право, релігійні вірування, народну медицину, хореографію, народні знання. 
Певний внесок зробили угорські народознавці цієї епохи і у створення міждисциплінарних 
суспільно резонансних праць «Хто такий угорець?», «Пан та селянин в єдності угорського 
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життя», які мали націєконсолідуючий вплив на тлі зростаючої небезпеки німецької екс-
пансії. Наприкінці 1930-х – на початку 1940-х років употужнюються науково-організаційні 
засади діяльності угорських етнографів, постають нові дослідницькі інститути (Центр до-
слідження регіонів і народу, Науковий інститут ім. П. Телекі, Науковий інститут ім. Я. Ердеї, 
Дунантульський науковий інститут, Алфьолдський науковий інститут, кафедри етнографії 
у Будапешті (1934) та Клужі (1941) тощо).

Упродовж повоєнних років поступово відновлюється структура та основні дослідницькі 
напрями діяльності Етнографічного товариства.

Ідеологічний примус та владний контроль вплинули на зміст наукової діяльності 
народо знавців у напрямі звуження творчого підходу, припинення контактів із західноєвро-
пейськими вченими; спричинили негування методологічним та ідеологічним розмаїттям, 
нівеляцію власне угорських версій важливих європейських проблем, загальну «радяніза-
цію» всіх сфер наукового життя.

Хоча на характері студій цієї доби негативно позначилися політико-ідеологічні упере-
дження, примусове акцентування уваги на дослідженні «соціалістичного села» та класових 
антагонізмів в етнографії міст, передусім у вивченні робітничого середовища та фольклору, 
утім, на загал угорським дослідникам вдалося відстояти академічні дослідницькі традиції. 
Тому з послабленням та згодом втратою впливу радянської ідеології стрімко почала роз-
виватися донедавна табуйована тематика, з’явилися фундаментальні праці, серед яких – 
5-томний «Угорський етнографічний словник» (1977–1982), ґрунтовно осмислений та скру-
пульозно дібраний фактографічний матеріал якого не втрачає актуальності й досі.

Від 50-х років ХХ ст. актуалізується питання про нову синтетичну працю з угорської 
етнографії. Створенню такої фундаментальної праці сприяли дискусії навколо реєстру ста-
тей та методологічних засад словника. Нова «угорська етнографія» фактично виконувалася 
кількома поколіннями вчених. Це спричинилося до певних методологічних компромісів, 
свідомого ігнорування новітніх методів і концепцій, аби всі томи були виконані в єдиному 
форматі. Праця узасаднена на порівняльно-історичному методі з частковим застосуванням 
теорії жанрів, герменевтики та семіотики.

Вийшла «Угорська етнографія» у восьми томах, під редакцією А. Паладі-Ковача. Основні 
томи її опубліковані впродовж двадцяти років: «Усна народна творчість» (1988); «Народна му-
зика – народний танок – народна гра» (1990); «Народні обряди. Народні вірування. Народна 
релігійність» (1990);  «Суспільство» (2000) і т. д. На змісті томів позначилися резонансні сус-
пільно-політичні події. Фактично поява цього фундаментального дослідження, що є своєрідним 
синтезом угорської етнографії, символізує завершення епохи в історії народознавчої науки.

Вислідом кількадесятирічної копіткої праці цілого покоління дослідників став «Угор-
ський етнографічний атлас» (1987–1992) як багаторівневий проект регіонального європей-
ського значення. Етнографічна картографія допомагає висвітленню інформації. Нанесення 
на карту даних та їх впорядкування в просторі дозволило висвітлити закономірності й фак-
ти, які без застосування методики систематизації фактологічного матеріалу засобом етно-
графічної картографії лишилися б не поміченими.

Фактологічний етнографічний матеріал до нього нагромаджувався протягом 1959–
1965 років. Польові дослідження було здійснено у 420-ти населених пунктах Угорщини, а в 
160-ти угорських селищах за межами країни збір інформації відбувався завдяки підтримки 
Академій наук сусідніх держав. Архів Атласу складає 1600 буклетів, 8 000 малюнків, 22 000 
фотографій, 2 000 карт. Під час складання карт враховувалися загальноєвропейські методи-
ки, тому їх легко скомпонувати чи зіставити з картами інших країн. Були виписані правила 
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територіальної структуризації народної культури за регіонами. Так, 640 карт дають вичерп-
ну картину регіонального розподілу етнокультури. Культуру етнічних меншин та асимільо-
ваних груп в Атласі не відображено. Угорський атлас став резонансною науковою подією 
європейського рівня, оскільки є важливою складовою Європейського етнологічного атласу. 
Розлогіше й докладніше інформація про «Етнографічний атлас» викладена в статті академі-
ка Аттіли Паладі-Ковача, що репрезентована в нашій збірці.

Отже, угорська етнографічна наука (традиційно сюди включається і фольклористика) 
у наш час досягла високого рівня розвитку. Розгалуженою є її організаційна система, яка 
повністю охоплює територію країни, а також сягає поза її межі.

Дослідженнями в галузі народної культури займаються академічні установи, це насам-
перед Інститут етнографічних досліджень УАН, Відділ досліджень музичного фольклору, 
який працює під егідою Інституту досліджень музики Академії наук. Офіційним місцем до-
слідження фольк лорного танцю є Відділ фольклорного танцю Інституту досліджень музики.

Інституту етнографічних досліджень належить шерег синтетичних праць. Однією з 
них став згадуваний нами «Етнографічний атлас». Завершено ще одне фундаментальне до-
слідження – «Угорський каталог казок», який є третім за рахунком і включає десять томів. 
Співробітники цього Інституту, як і багатьох інших закладів (загалом понад сотня авторів), 
брали участь у написанні ще однієї синтетичної роботи – згадуваного вище «Угорського 
етнографічного словника» під редакцією академіка Дюли Ортутаї.

Публікації Інституту є численними й різноманітними. Тут виходять періодичні видання 
«Етнологія» «Угорські етнографічні студії», а також кілька серій видань – «Фольклорний ар-
хів», «Праці із циганознавства», «Випадкові документи в антропології», «Фольклор і тради-
ція», «Угорська етнологія», «Цінна праця майстрових людей» та ін.

Поважну роль у розвої етнографічної науки в Угорщині відіграє вищезгадане Угорське 
етнографічне товариство. Воно є одним з найбільших у Європі і протягом своєї багаторічної 
діяльності виступало ініціатором опублікування багатьох фольклорних та етнографічних 
матеріалів і досліджень, проведення конференцій, нарад, польової роботи тощо. Товари-
ство видає два журнали – «Етнографія» та «Етнографічні повідомлення».

Майже 140 років існує Угорський етнографічний музей у Будапешті, розміри й цінність 
колекції якого є унікальними в Центральній Європі. Музей має кілька серій видань про свої 
колекції, а також періодичні збірки «Етнографічний огляд» і «Табула».

Слід зауважити, що значна наукова робота проводиться і в інших регіональних, місце-
вих музеях, які також мають свої видання. Найбільшим скансеном Європи є музей просто 
неба в Сентендре, який особливо активно поповнюється матеріалами в наш час.

Фольклор та етнографія в Угорщині займають значне місце в системі вищої школи. 
У Будапештському університеті ім. Лоранда Йотвеша існують дві кафедри: кафедра фольк-
лору та кафедра предметної етнографії. Крім того, при Університеті створено спеціальний 
відділ досліджень культурної антропології.

Кафедри етнографії існують у Дебреценському, Сегедському та Печському університе-
тах, окремі курси із цих дисциплін читаються в інших вищих освітніх закладах країни.

Свого часу УЕД вибудував мережу зв’язків з подібними закладами Східно-Центральної 
Європи. Це стосується й нашого Інституту. Ще в середині 80-х років ХХ ст. Київ відвідали спів-
робітники Інституту етнографічних досліджень УАН (М. Іштвановіч, І. Кріза, М. Кішш), на 
зустрічі було вирішено розпочати співробітництво між Інститутами в межах Академій наук.

У 1990 році було підписано Угоду між директорами Інституту етнографічних досліджень 
УАН та ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, яка поновлюється щоп’ять років до нашого 
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часу. У 2005 році Угода була продовжена і підписана в Будапешті директорами Інститутів 
Мігаєм Гоппалом та Ганною Скрипник, яка виступила з доповіддю про стан досліджень на-
родної культури в Україні на вченій раді ІЕД. У рамках Угоди визначалася провідна тематика 
на п’ять років та підтеми, за які відповідали окремі виконавці.

У наш час в рамках Угоди про співробітництво  між НАНУ та УАН у 1910–1912 роках три-
ває  спільний проект ІМФЕ ім. М. Т. Рильського та ІЕД під назвою «Суспільні трансформа-
ції після 1945 р. в Угорщині та  Україні (Закарпаття), 2010–2012 рр.» (керівники: директор 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України Г. Скрипник та директор ІЕД  УАН Б. Балог; учасни-
ки: Л. Вахніна, Л. Мушкетик, А. Ішпан, З. Мадяр та ін.). 

ІМФЕ ім. М. Т. Рильського відвідали угорські вчені Кішбан Естер (тематика досліджень – 
харчування та ін.), Жужанна Татраї (історія культури, фіно-угорські дослідження), Ма-
рія Кішш (слов’янські обряди), А. Ішпан (дослідження сучасності), З. Мадяр (народні казки 
та перекази), неодноразово – Ілдіко Кріза (народні балади, народна проза та ін.), яка сво-
го часу брала участь у конференції «Усна епіка: етнічна традиція та виконавство» (1997). 
І. Кріза – колишня завідувачка відділу фольклору Інституту – також займається вивченням 
угорських запозичень у фольклорі Закарпаття. Її стаття «Король Матяш в усній народній 
творчості Закарпаття» з’явилася в журналі «Народна творчість та етнографія» в перекладі 
українською мовою (2002, № 2), іншу – «Угорська визвольна війна у фольклорі українців-
русинів» ми пропонуємо зараз нашим читачам.

У журналі «Народна творчість та етнографія» (2005, № 3) було опубліковано статтю 
колишнього директора Інституту етнографічних досліджень М. Гоппала «Угорська народна 
традиція про медицину». Цей учений цікавиться також питаннями шаманізму, що знайшло 
віддзеркалення в його монографії із цієї тематики. У цьому виданні розміщено іншу статтю 
М. Гоппала на основі власних польових матеріалів з етнографічної семіотики, якою дослід-
ник займається давно. У запропонованому виданні подаємо статтю нинішнього директора 
Інституту етнографічних досліджень УАН Балажа Балога «Передумови, можливості й  пер-
спективи досліджень сучасності (міркування щодо  діяльності і планів Інституту етногра-
фічних досліджень Угорської академії наук)».

У свою чергу статті українських дослідників систематично публікувалися в Угорщині, 
до прикладу, розвідки О. Микитенко, Л. Вахніної, Л. Мушкетик увійшли до збірки, присвя-
ченої 70-річчю відомого словакознавця А. Крупи (2004).

Науковці ІМФЕ неодноразово бували в Будапешті в рамках Угоди про співробітництво, 
працювали в бібліотеках та архівах (Л. Вахніна, О. Курочкін, Л. Мушкетик), брали участь 
у багатьох конференціях і конгресах: етнографічних та фольклорних, зокрема угрознав-
чих (Конференція з дослідження національних меншин у м. Бекешчабі (1991, 1996, 2001, 
2003) – Л. Мушкетик, Л. Вахніна, О. Микитенко, Я. Пилинський; Конференція, присвячена 
100-річчю Угорського етнографічного товариства (1989); VI Міжнародний конгрес угро-
знавців (2006) тощо).

Належний рівень українсько-угорських наукових зв’язків значною мірою завдячує як 
зусиллям угорських колег – етнологів і фольклористів, так і відомому етнологу-угрознавцю, 
талановитому перекладачу й лексикографу Лесі Мушкетик. Саме її зусиллями забезпечено 
виконання низки українсько-угорських проектів: «Збирання та дослідження слов’янського 
фольклору в Угорщині (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)», «Угорські запозичення у фольклорі 
Закарпаття», «Порівняльні дослідження угорських та українських казок», «Угорсько-україн-
ський етнографічно-фольклорний переклад» та ін. Перу Л. Мушкетик належить шерег статей 
та монографій («Людина в народній казці Українських Карпат: на матеріалі оповідальної 
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традиції українців та угорців» та ін.), етнографічні переклади, фольклорні й фольклорис-
тичні збірки («Угорські народні казки рідкісної краси». – К., 2002 та ін.). Помітний науковий 
резонанс, зокрема, отримав переклад Л. Мушкетик монографії відомого угорського етно-
лога та історика академіка Л. Коші «Чиї ви сини? Огляд угорської етнографії» (Ніредьгаза, 
2002). Виконаний на високому професійному рівні переклад праці Л. Коші відкриває для 
українського читача цілу історію розвитку угорської етнологічної науки, картину розмаїтої 
та самобутньої етнокультурної традиції народу.

Завдяки науковим ініціативам Л. Мушкетик встановлено тісні контакти та наукові 
зв’язки Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського 
НАН України з профільними кафедрами угорських університетів: кафедрою етнографії Де-
бреценського університету (завідувач Е. Барта), кафедрою етнографії Сегедського універ-
ситету (завідувач Г. Барна), кафедрою фольклору Будапештського університету (завідувач 
К. Веребеї), кафедрою української філології Будапештського університету (завідувач А. Зол-
тан), Слов’янським інститутом Дебреценського університету (директор К.-Л. Надь), а також 
з Угорським етнографічним товариством (Голова Ш. Бодо), Інститутом дослідження націо-
нальних меншин УАН (директор А. Тот) та ін. Готується підбірка статей етнологів ІМФЕ 
(англійською мовою) в солідному академічному збірнику «Acta Ethnographica Hungarica», 
головним редактором якого є Габор Барна.

У рамках українсько-угорських проектів наукового співробітництва ІМФЕ ім. М. Т. Риль-
ського НАН України 2006 року було підготовлено спецвипуск журналу «Народна творчість 
та етнографія», у якому репрезентовано різні напрями угорського народознавства. Авто-
рами цього проекту стали провідні вчені Будапешта, Дебрецена, Сегеда, Ніредьгази, серед 
них – М. Гоппал, А. Паладі-Ковач, П. Вереш, Л. Коша, І. Кріза та інші відомі дослідники. Пе-
реклад їхніх праць українською мовою здійснили співробітники ІМФЕ.

Запропоновані увазі читача статті в цьому виданні виконані переважно співробітни-
ками Інституту етнографічних досліджень УАН і висвітлюють актуальні проблеми сучасної 
угорської етнології. Зокрема, популярними в наш час в Угорщині є дослідження етнології 
релігії, основні напрями яких розглядає у своїй об’ємній статті Г. Барна – завідувач кафедри 
етнографії Сегедського університету. Ці питання є близькими й до угорської обрядовості, 
один з найбагатших циклів якої – зимовий – із прикладами текстів описує Ж. Татраї.

Плідно вивчаються угорські народознавчі проблеми етнічної історії та походження на-
роду. Особливий інтерес викликає той віддалений у часі й просторі період минувшини на-
роду, який передував віднайденню батьківщини – гонфоглалашу. Цим проблемам, як і давній 
язичницькі релігії – шаманізму, присвячені розвідки М. Гоппала, П. Вереша, Д. Шомфаї-Кари.

Надзвичайно широко вивчається в Угорщині культура національних меншин країни – 
слов’ян, німців, циган тощо. З 1975 року видаються щорічні збірки досліджень по окремих на-
ціональностях, до прикладу: «Етнографія сербів в Угорщині», «Етнографія німців в Угорщині», 
проводяться конференції. Сюди входять і питання міжетнічних контактів, національної само-
ідентифікації, збереження мови та культури тощо. Роль національної культури в глобалізаційно-
му світі розкриває колишній завідувач відділу національних меншин Угорського етнографічного 
товариства Е. Еперйешши, маловивчені питання національної характерології вивчає І. Надь, ре-
зультатом експедицій на Закарпаття стала стаття Е. Бьоді про міжетнічні впливи в культурі харчу-
вання. Цікаву сторінку з історії угорсько-українських етнографічних зв’язків висвітлює І. Удварі. 
Пісенним жанрам фольклору, зокрема популярним в Угорщині народним баладам та історич-
ним пісням, присвячені дослідження Е. Ковача та І. Крізи. Про зближення угорської етнографії із 
соціальною та культурною антропологією, етнологією в цілому свідчать статті П. Сабо та Л. Коші.
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Представлені академічній українській громаді розвідки угорських колег, безсумнівно, 
сприятимуть подоланню існуючих наукових розбіжностей, гармонізації українсько-угор-
ських міждержавних взаємин, адже саме гуманітарній науці належить поважна місія вста-
новлення порозуміння між народами. Як слушно зауважив академік Л. Коша щодо перспек-
тив угорської етнографічної науки: «Етнографічні дослідження мають використати всі свої 
можливості задля угорської та світової репрезентації та усвідомлення неповторності, оригі-
нальності і європейськості угорської культури. Ці фактори завжди були найміцнішою опорою 
виживання угорців, вони повинні бути і в майбутньому. Якщо нас спитають словами дитячої 
пісенної гри, записаної у 1935 році у Могачі – “Чиї ви сини (народи)?”, – ми зможемо відповіс-
ти, ким ми були й ким ми є. Лише характерною оригінальною неповторною культурою ми 
зможемо збагатити континент, який стоїть перед політичною та економічною уніфікацією» 4.

Примітки
1 Коша Л. Чиї ви сини? Огляд угорської етнографії. – Ніредьгаза, 2002. – С. 23.
2 Там само. – С. 32.
3 Там само. – С. 39.
4 Там само. – С. 230.

ЖУЖАННА ТАТРАЇ

РІЗДВЯНІ СВЯТА  
(ВІД АДВЕНТА ДО ВОДОХРЕЩА)

A karácsonyi ünnepségek az advent első napjával, András naphoz (nov. 30.) legközelebbi eső vasárnap veszik 
kezdetét és vízkeresztig (január 6-ig) tartanak. A magyar karácsonyi szokásokban és hiedelmekben megőrződtek a 
téli napfordulóhoz, Jézus születéséhez és az évkezdethez fűződő hagyományok. A szerző a 19. századtól napjainkig 
mutatja be a magyar nyelvterület különböző vidékeiről az jelen napjaihoz kapcsolódó hiedelmeket, szokásokat a 
hozzájuk kapcsolódó rítusszövegekkel.

This article gives a description of the certain Hungarian Christmas holidays: the Day of Miklosh (December 
6), the Day of Lyucy (December 13), the Day of Adam-Eve (December 24), Christmas Day (December 25), the Day 
of Ishtvan (December 26), the Day of Sylvester (December 31), New Year Day (January 1), and finally the 
Epiphany (January 6). The authors describes the development of the holidays, and also she analyzes rituals and 
rites connected to these holidays, including ritual songs.

Цикл різдвяних свят розпочинається в перший день адвента чи Пилипового посту і триває 
до Водохреща (6 січня). Різдво є одним з найбільших християнських свят. Від ІV ст. 25 грудня 
святкували народження Христа. Це свято зимового сонцестояння у віруваннях стародавнього 
світу – культі Мітраса – було святом нового народження Сонця. У середні віки рік починався 
від Різдва. Не випадково, що в різдвяних святах і віруваннях зберігаються традиції, пов’язані 
водночас із зимовим сонцестоянням, народженням Христа і початком року.
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Цикл різдвяних свят включає в себе багаті традиціями знаменні дні: день Міклоша 
(6 грудня), день Люци (13 грудня), день Адама-Єви (24 грудня), Різдво (25 грудня), день 
Іштвана (26 грудня), день Яноша (27 грудня), день Святих дітей (28 грудня), день Сильвес-
тера (31 грудня), Новий рік (1 січня) і Водохреща (6 січня).

Підготовка до Різдва триває чотири тижні, початком церковного року є адвент, який 
починається кануном неділі та йде після дня Святого Андраша (30 листопада). Латинська 
назва adventus означає прибуття, прихід. Церковна підготовка в католицькій релігії, окрім 
посту, означає вранішню месу (roráté), що в давньоугорській мові означало ангельську месу, 
золоту месу. У час адвента не проводять весіль і шумних розваг.

Останнім часом характерним символом цього періоду став вінок адвента, який роблять 
з ялини, вічнозелених рослин та чотирьох свічок. У кожну неділю адвента запалюють по 
одній-дві свічці.

В Угорщині від 1560-го за розпорядженням першого угорського єпископа римсько-ка-
толицької церкви Міклоша Олага святом став день Міклоша (6 грудня), та згодом це за-
булося. Відомі в наш час обряди, пов’язані з цим днем, лише наприкінці ХІХ ст. від міської 
буржуазії за посередництва сільської інтелігенції дійшли до селянства. Слово «Мікулаш» 
є словацькою версією імені «Міклош», обряд має австрійське походження. У 1950-х роках 
персоніфіковану назву телапо (батько зими) було введено офіційно завдяки перекладу на 
угорську мову російського «Дед Мороз». У наш час функціонують дві назви. За однією з ле-
генд, святий єпископ Міклош кидав через вікно золоті грудки для трьох дочок збіднілого 
дворянина, аби вони могли достойно вийти заміж. Багато хто вважає, що звідси походить 
звичай класти подарунки у вікно. День святого Міклоша є днем винагородження (і пока-
рання) дітей. Здебільшого на Задунав’ї та в північній частині угорської території був відо-
мий похід Мікулаша: єпископ Міклош у канун свята в супроводі чорта, точніше чортика, 
заходить да хат, аби спонукати дітей до молитви і винагородити їх. У Гімеші з області Нітри 
хлопець, що зображує Мікулаша, на обличчя із сукна приліплює вуса й бороду з коноплі, 
голову покриває волохатою шапкою. Розсікаючи гілкою повітря, він проказує:

  Jáni, Mari, Piroska,    Яні, Марі, Пірошко,
  Tudjátok-e, mi van ma?   Чи знаєте, що є сьогодні?
  Hoz az öreg minden jót,   Старий приніс багато хорошого –
  Piros almát, sok diót.   Червоні яблука, багато горіхів.
  Hát meg mit, hát meg mit?  А що це, а що це?
  Frissen vágott suhogót.   Щойно зрізана різка.

На Задунав’ї донедавна ходили із перемазаними сажею обличчями, у кожухах навиво-
ріт, побрязкуючи прив’язаними до талії ланцюгами, т. зв. Міклоші з ланцюгами, хоча в місті 
Чепрег області Ваш вже в ХVІІІ ст. це було заборонено. Здебільшого вони лякали дітей та 
дівчат, розшукували тих, хто общипує пір’я.

У Чаллокьозі, Матяшфьолді, уздовж Іпою існував обряд т. зв. жартівливого сповідання: 
під час прядіння вдягнені єпископом, церковним прислужником, дзвонарем, чортом учас-
ники розпитували сором’язливих дівчат, чи мають вони коханця, чи сплять із ним. Врешті 
охочі до жартів хлопці тягли дівчат на подвір’я, де щипали, обнімали.

Звичай персоніфікації Мікулаша, що таємно прибуває вночі, є популярним як у місті, 
так і в селі. Торговці, виробники солодощів уже восени починають продаж символічних фі-
гурок Мікулаша, зроблених із шоколаду. Скрізь ми зустрічаємося з убраним у червоний ко-
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жух Мікулашем. 6 грудня знову з’являється фігура Мікулаша, його вбрання переплітається з 
образом відомого з реклами заморського старого, який прибуває в час Різдва з подарунка-
ми і символізує зиму.

Небагато є в році таких святкових днів, як день Люци (13 грудня). Цей день є сприятливим 
для ворожіння щодо родючості, визначення часу шлюбу і смерті, а також для гадання на погоду.

Перед календарною реформою Гергея (1582) це був найкоротший день року і водночас по-
чатковий день зимового сонцестояння. День Люци на всій угорській території вважали днем роз-
гулу злої сили, тому особливо захищалися проти відьомської порчі. У Тапіовідеку на дверях хліва 
малювали часником хрест і при цьому промовляли: «Люца, Люца, йди далеко». У селах уздовж 
Іпою часником малювали хрест на головах тварин, перед стайнею сипали попіл, щоб упізнати 
відьму, яка перекинулася кішкою, і збити її зі сліду. У західних областях країни жителі будинку 
ковтали зубчики часнику, ховали мітлу, аби відьма не могла на ній летіти на гору Геллерта.

Для впізнавання відьом готували стілець Люци. Уздовж Іпою, у Переслені, стільця ви-
готовляли від дня Люци до Різдва із дев’яти видів дерева: ялівцю, явора, груші, терену, ялиці, 
кизилу, акації, чорнильного чи бургундського дуба, трояндового дерева. Гвіздків для скріп-
лення не використовували. Хто стане на стільця під час нічної різдвяної меси, той побачить, 
хто в селі є відьмою. Відьма, згідно з віруваннями, має волячі чи оленячі роги, або ж голов-
ний убір із пір’я. Після закінчення меси той, хто стоїть на стільці, сипле мак, аби відьма його 
не наздогнала, водночас, згідно з віруваннями, відьма по одній має збирати макові зерни-
ни. Стільця ж спалюють ще різдвяної ночі.

Зі стільцем Люци пов’язано багато шлюбних гадань, більшість яких треба робити впродовж 
12-ти днів між днем Люци і Різдвом. За народними віруваннями, 12 днів відповідають 12-ти 
місяцям. Ворожать – що трапляється і зараз – т. зв. записочками Люци. У записках пишуть різні 
чоловічі імена і щодня по одній кидають до вогню чи викидають, аби знайти на останній ім’я 
судженого. Гілку Люци, тобто гілку фруктового дерева, у день Люци ставлять у воду, і якщо вона 
розквітне в день Люци, то це означатиме для дівчини на відданні близьке весілля.

Із пшениці Люци – пшеничної зернини, пророщеної від дня Люци до Різдва – роблять 
висновок про врожай наступного року. Пшениця Люци і зараз часто потрапляє під різдвяну 
ялинку, але вже не з метою гадання, а як традиційний різдвяний символ.

До практики прогнозування погоди належить календар Люци та виготовлення цибуле-
вого календаря. Суть календаря Люци полягає в тому, що за погодою спостерігають від дня 
Люци до Різдва, і з погодних умов 12-ти днів прогнозують погоду 12-ти місяців. Цибулевий 
календар виготовляють таким чином: цибулину розбирають на 12 лушпин, і кладуть у них 
сіль. Місяць, що його символізує лушпина, де розтанула сіль, буде дощовим.

У колі пов’язаних з гаданням дій зустрічається – переважно в Східному Алфьолді – приго-
тування т. зв. пір’яного пиріжка Люци. У кого під час випікання пиріжка загориться всунута до 
вогню гусяча пір’їна, на того, як вважали, наступного року чекає смерть чи хвороба.

Більшість вірувань дня Люци стосуються ворожіння на плодючість курей. Господиням 
упродовж дня слід було сидіти чи лежати, аби кури мали гарне сідало. Уранці на день Люци 
жінки стежили за тим, щоб до хати не заходила ні жінка, ні дівчина, бо це не принесе щастя. 
У Лабаді області Шомодь у день Люци тішилися, коли першим до хати заходив чоловік, бо 
тоді «вдача буде біля курей».

Із днем Люци пов’язана заборона жіночих робіт. По всій країні вважали: якщо в цей 
день ткати чи шити, то цим самим затчеш чи зашиєш курячу гузку. Однак деякі роботи були 
дозволені, наприклад, лущення, розпорювання чого-небудь. Вважали: якщо общипувати 
пір’я чи лущити квасолю, то кури краще нестимуться.
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Поряд із тим на Задунав’ї був популярним т. зв. котьолаш – квоктання у день Люци: 
обряд закликання плодючості, який на західному та південному Задунав’ї виконували хлоп-
чики, обходячи будинки. Здебільшого ходили на зорі, невеликою групою. Біля хати спершу 
просили про дозвіл, і якщо дозволяли, то присідали на колоду чи на солому, і тим часом по-
чинали проказувати тексти з побажаннями плодючості та всілякого добра:

   Luca-Luca, kitty-kotty, 
   Tojjanak a tiktok, ludgyok.
   A kolbászok olyan hosszú legyen, mint a falu hossza, 
   Szálonnájuk olyan vastag legyen, mint 
               a mestergerenda.
   Zsírjuk annyi legyen, mint pelyvalyukban a pelyva. 
   Lányok csöcse akkora legyen, mint a bugyogakorsó. 
   Lányok segge akkore legyen, mint a kemence szája. 
   Fejszéjuk, fúrójuk úgy álljon a helibe, 
         mint az én tököm a helibe.

   Люца-Люца, кіть-коть,
   Хай несуться кури, гуси.
   Хай ковбаси будуть такими довгими, 
                як довжина села!
   Хай сало в них буде товстим, як сволок!
   Хай в них буде стільки жиру, як полови в зерні! 
   Груди у дівчат хай будуть такими, як глечики!
   Попа у дівчат хай буде такою, як отвір печі!
   Хай їхні сокири, свердла будуть на своєму місці, 
       як моя мошонка.

Після пісні й віршика розсипали по кухні солому, а потім чекали, коли господиня дасть 
якийсь подарунок (сушені фрукти, яблука, горіхи тощо). Солому господиня стелила під ку-
рей, аби краще неслися. Якщо хлопці не отримували подарунків, то погрожували: «Хай у вас 
буде одне курча, та й те сліпе!»

В області Гонт був звичай т. зв. лягання дня Люци, який починали такими словами: «Я при-
ніс вам сталі, хай ваші миски будуть олов’яними, горшки – залізними, а ложки – зі свинцю!» На-
прикінці пісні лягали на землю, тим часом проказуючи: «Хай так лягають кури!» Раділи, коли 
приходили хлопці, бо чоловіки, а також хлопчики, які приходили першими, приносили щастя.

У кішалфьолдському Чаллокьозі і районі Нітри ще донедавна був звичай, коли вдягнені 
в білі покривала хлопці, часом дівчата, жінки, мастили обличчя борошном чи закривали 
білим тюлем, аби бути невпізнаними. В одних місцевостях ходили до дівчат, в інших лякали 
дітей, наприклад, у Гьомьорі з околиць Пешта той, хто зображував Люцу, обгортався білим 
простирадлом, обличчя закривав білою маскою. Ходив на вечорниці, аби екзаменувати мо-
лодь, і якщо хтось відповідав погано, висміював. Існував також звичай підмітати вмащеною 
в борошно мітлою з пір’я.

Переддень Різдва, за іншою назвою, його піст – це день Адама-Єви (24 грудня), остан-
ній день періоду адвента. Цього дня ходили ряджені, виконавці пісень – кантало, пастухи, у 
цей час завершували носіння облаток і похід святої сім’ї, що тривав дев’ять днів.
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У день Адама-Єви, згідно з традиціями, готували різдвяний стіл: їли традиційно різд-
вяні страви, а рештки страв, т. зв. різдвяні кришки, дуже цінували і використовували для 
різних магічних цілей.

У традиційному селянському житті в переддень Різдва дотримувалися суворого поряд-
ку дій. На різдвяний стіл чи під нього клали речі з особливою магічною силою, велике зна-
чення мала різдвяна скатертина. Згодом її використовували як скатертину для сіяння чи 
випікання, аби врожай був багатим, а хліб – гарним і смачним.

На різдвяний стіл клали цілу хлібину, аби не бракувало хліба. Під стіл підсовували сіно 
чи солому – цим забезпечували здоров’я домашніх тварин. Залишене під столом зерно від-
давали курям, аби ті краще неслися. Траплялося, що господар у солом’яному кошику ніс до 
кімнати ячмінь та пшеницю, примовляючи:

Aggyon Isten jó estét mindnyájuknak,  Хай Бог дає гарного вечора всім нам,
Aggyon bort, buzát,     Хай дає вино, пшеницю,
A gazdának száz malacot, egy ólat,   Господареві – сто поросят, один хлів,
A gazdaasszonynak száz icce kendert, egy orsót,  Господині – сто пучків коноплі, веретено,
Szénát, szalmát, szalonnát,    Сіна, соломи, сала,
Szép kis tarka bocikát.    Гарненьке рябе телятко!

Поїдання горіхів на Різдво є відомим по всій країні. Гарний горіх пророчить здоров’я, 
зіпсований – хворобу. Горіх кидали в куток кімнати, проказуючи: «Мої любі ангели, нагоро-
діть мене силою, здоров’ям, а я вас – горішком!»

У 1937 році видатний учений з області Шомодь Ференц Гьонці писав: «День Різдва є улюб-
леним днем дітвори. Міські та діти з освічених сімей особливо тішаться т. зв. різдвяною 
ялинкою, а сільська дітвора полюбляє пов’язані з цим днем обряди».

Встановлення різдвяної ялинки ще в тридцятих роках не було характерним для сільських 
сімей. У селах поблизу Балатону і в пустах – угорських степах – невеликий пучок ялівцю 
прив’язували до сволоку і прикрашали його лущеною кукурудзою, бантиками із зерняток 
кукурудзи, яблуками і домашньою випічкою. Різдвяній ялинці передувало зимове різдвяне 
дерево життя, родюча гілка, що символізувало родючість, вічне життя, розвиток, приріст. 
Родючу гілку виготовляли з розмарину, тополі, болиголову, терну. Підвішували до сволоку 
чи в куток кімнати, кроною вгору. Прикрашали позолоченими горіхами, червоними яблу-
ками, лущеною кукурудзою, медовими калачами. Різдвяній ялинці передував також інший 
середньовічний, церковного походження обряд: у день Адама-Єви показували виставу про 
створення світу, у якій було райське Дерево життя, Дерево знань, на яке – окрім яблук – ві-
шали ланцюга, що символізував змію. Узимку яблуню заміняли вічнозеленими деревами, 
ялинами, соснами. Обряди встановлення різдвяної ялинки та родючої гілки тривалий час 
співіснували, і прикраси теж довго були однаковими. Згідно з дослідженнями, встановлен-
ня різдвяної ялинки є обрядом протестантського, німецького походження. За посередни-
цтва віденського двору він набув поширення спершу серед аристократів, далі – серед міської 
буржуазії, міської інтелігенції, і врешті – серед селян. Першою в 1824 році ялинку постави-
ла графиня з Мартонвашара Терез Брунсвік. Обряд встановлення різдвяної ялинки розпо-
всюдився угорською територією із заходу на схід. Прикрасами спершу слугували яблука, 
горіхи, домашні тістечка, медові калачі. У 1880-х роках з’явилися скляні прикраси, у наші 
дні символічні різдвяні прикраси виробляють зі штучних матеріалів. Популярними, поряд 
із хвойними, з короткими чи з довгими колючками бувають навіть штучні ялинки. Різдвяні 
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ялинки ставлять не лише вдома, а й у громадських місцях, церквах, закладах. Прикрашання 
дерев може бути дуже різноманітним, від строкатого до одноколірного.

Різдвяні подарунки є новішим обрядом від різдвяної ялинки. Колись подарунки отриму-
вали виконавці пісень, ряджені, ті, хто вітав; це була їжа і, в кращому випадку, трохи грошей.

На угорській та німецькій мовних територіях відомим є пошук житла, різдвяна гра 
«heimatsuche». Пошуки житла є одним із проявів набожності селян. Перед Різдвом упродовж 
дев’яти днів ближні сусіди носять одні до одних скульптурне зображення Святої Сім’ї чи 
Святий образ, тим часом співаючи:

 Szállást keres a Szent Család,   Свята Сім’я шукає житло,
 De senki sincs ki helyet ád.   Та ніхто їм не дає притулку.
 Nincsen, aki befogadta őt,   Немає нікого, хто би прийняв Того,
 Ki az égnek, földnek Úra.  Хто є Богом на небі, на землі.

Частиною різдвяної вечері є різдвяна облатка, яку випікає помічник кантора. Під час 
різдвяного посту чи за кілька днів до нього він посилав школярам у кожну сім’ю відповід-
ну кількість облаток. За це сім’ї давали помічнику кантора борошно, квасолю, ковбасу, 
кров’янку тощо, що належало до його нагородного листа. Діти ж здебільшого вітали жителів 
хат віршами, за що отримували цукерки, гроші.

24 грудня пастухи з великою зв’язкою гілок по черзі ходили по хатах і висловлювали по-
бажання добра. Уздовж Іпою, у Йоргаломі, господиня фартухом витягала одну з гілок і нею 
вдаряла пастуха по нозі, аби він ніколи не спізнювався і почувався бадьорим. Пастухи за но-
сіння різдвяної гілки та добрі побажання отримували подарунки, наприклад боби, палінку, 
гроші. Гілку господиня ставила в куток, весною нею поганяли тварин.

Різдвяні співи, частково віршовані привітання загалом називали канталаш та інколи 
коріндялаш, паслізаш, мендікалаш, ангельське гуляння. У переддень Різдва чи в період ад-
вента від хати до хати, співаючи, ходили виконавці пісень – канталок. До пісень часто при-
єднувалися привітання, побажання добра, приспівки, прозаїчні тексти. До найдавніших із 
цих пісень належать пісні з початковими рядками «Пастухи худоби...», «Я прийшов до вас 
із раю...», та «Віфлеєм, Віфлеєм у твоїх межах...». Полюбляли пісні, що починалися словами 
«Ангел з раю...», «Вставайте, пастухи...», які вже у XVIII ст. входили до пісенників. Із піснями 
ходили групи різного віку: в обід загалом починали ходити діти, по обіді – молодь, а пізно 
ввечері – одружені люди. Попросивши дозвіл, під вікном або в хаті співали одну чи кілька 
пісень, чи проказували вітання. Після цього отримували певні подарунки, дякували і йшли 
далі. В окремих місцевостях угорськомовних територій поза межами Угорщини канталаш 
іще живий, особливо в Мезьошегу, Секейфьолді, Молдві.

Під час різдвяних свят однією з найпопулярніших ігор-містерій є Віфлеємська драма. 
Найдавніший прошарок різдвяних ігор на нашій батьківщині теж репрезентовано літургій-
ними сценами на латині, які, починаючи від ХІ ст., ставили в церквах. Окремі сцени Ві-
флеємської драми часто розігрували самостійно, як окремий обряд. Це, до прикладу, пошук 
житла в період адвента, одну з версій якого називають бьолчьошке – колисковим ходом. 
Головним атрибутом Віфлеємської драми є Віфлеєм у формі ясел чи церкви, який виготов-
ляють переважно дома. У Віфлеємі можна побачити Святу Сім’ю, а також ангелів, фігурки 
звірів. Їх освітлюють і прикрашають малюнками, кольоровим папером.

Головними типами віфлеємських ігор за географічно-регіональним поділом є 
такі. Учасниками задунайського (дунантулі) типу є переважно пастухи, іноді ангели. 
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У верховинному(фелфьолдському) типі, окрім молодих пастухів, ангелів, присутній старий 
чоловік (Губо, Якаб, Кубо, Кечкеш). У низовинному (алфьолдському, верхньотиському) типі, 
крім ангелів, пастухів, діє розбійник чи гусар, та Ірод. Характерною частиною є першейезеш – 
дії з карнавкою. Віфлеємська драма трансильванського типу (ердеї) є подібною до містерії, 
має 12–20 учасників, її постановка вимагає особливо тривалої підготовки, навчання. Учасни-
ками драми колись були виключно чоловіки та хлопці: Діву Марію, наприклад, грав хлопчик 
з тонким голосом. Крім ангелів, пастухів, тут могли діяти Діва Марія, Святий Йосип, вістовий 
та король. Цікаво, що пастухи могли носити також маски тварин.

Лялькова віфлеємська драма є особливим типом драми. Усередині Віфлеєму, який носи-
ли як атрибут, час від часу розігрували лялькову виставу. Відомо три місцеві центри цього 
типу: з околиць Балатону та сіл Зали, з околиць Естергома і з території Верхньої Тиси. Ля-
льок виводили з отвору, прорізаного в нижній частині Віфлеєму. Назви ляльок є різними 
в кожній місцевості: ангел, чорт, Ірод, сажотрус, смерть, пастухи, жіночі постаті («Ютка», 
«Маринка») та ляльки – збирачі пожертвувань (декан, Кішміклош).

У більшій частині області Шомодь у католицького населення Віфлеємська драма зали-
шилася у формі пастушої гри. У грі брали участь двоє пастухів і двоє ангелів. Старого пас-
туха називали дадо.

У традиційному селянському житті угорців Різдво (25 грудня) було сімейним святом. 
У цей день заборонено було працювати, навіть сміття не замітали, бо вважалося, що тим 
самим виметуть щастя з хати, уже попереднього дня готували корми для худоби. Цього дня 
було заборонено просити і давати в борг, бо можна забрати щастя.

День Іштвана (26 грудня) був відомим тим, що весь цей день на угорськомовній тери-
торії носіїв цього імені вітали піснями та віршами. Обряд називали також іштванозаш – на-
зивання Іштваном. Подекуди, передусім в угорців поза межами батьківщини, і досі живе 
цей звичай. Вітання дня Іштвана, підставляючи відповідні імена, співали і в дні інших імен. 
Тексти мають частково народне походження, частково це авторські чи напівавторські тво-
ри, які поширилися серед селянства у другій половині XVIII ст.

На Задунав’ї цього дня ходили виконавці обряду регьолеш. Регьолеш є одним з най-
давніших угорських обрядів. Основним днем його виконання є 26 грудня, день Іштвана, 
проте інколи хлопці ходили до самого Нового року, передусім по хатах, де мешкали дівча-
та. Регьолеш є обрядом ворожіння про пару, привертання плодючості, достатку. Традиція, 
текст і мелодія регьолеша вціліли на західному Задунав’ї та в Секейфьолді. Регьолеш – на 
основі мотиву чудесного оленя, рефрену та особливостей мелодії – дослідники вважають 
архаїчною ритуальною піснею, тобто древньою магічною піснею, пов’язаною із шаман-
ськими піснями. На Задунав’ї хлопці у вдягненій навиворіт хутряній шапці і кожуху, з во-
линками, торохтячи палицями, іноді із дзвониками, дудкою-регьош, сопілкою, обходили 
хати дівчат. Постійною частиною тексту пісень-регьошів є рефрен, наприклад: «Гей, ре-
гьо, рейтем, це теж може дати цей великий Бог!».

Господарю співали:

   Kejj fel gazda, kejj föl, szállott Isten házodra, 
   Sonkával, seregével, vetett asztalával, 
   Szárnyas angyalával, teli pohárával.

   Вставай, господарю, вставай,
   Бог прийшов у твій дім, 
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   Із шинкою, достатком, накритим столом, 
   Із крилатим ангелом, повним келихом.

Пісні, що оспівували молодь, починалися так: 
   Хай вам Бог посилає доброго вечора, 
                 це ми, регьоші.

Далі оспівується молодь:
  Itt is mondanának   Тут би вони теж сказали
  Egy szép leányt,   Одній красивій дівчині,
  Kinek neve volna,   Чиє ім’я було б
  Német Franciska volna   Францішка Немет:
  Ej regö-rejtem,    – Гей, регьо-рейтем,
  Regö-regö-regö rejtem.  Гей, регьо-регьо-регьо-рейтем.

  Amoda is mondanának   Там би вони теж сказали
  Egy szép legényt,   Одному красивому хлопцеві,
  Kinek neve volna,   Чиє ім’я було б
  Varga Mihály volna   Мігай Варга:
  Ej regö-rejtem    – Гей, регьо-рейтем,
  Regö-regö-regö-rejtem.  Гей, регьо-регьо-регьо-рейтем.

  Regöljuk a gazdát,   Віншуємо ґазду,
  Vele az asszonyát,   З ним і дружину: 
  Ej regö-rejtem,    – Гей, регьо-рейтем,
  Regö-regö-regö-rejtem.  Гей, регьо-регьо-регьо-рейтем.

  Sarokban a zacskó,   У кутку мішок, 
  Tele van százassal,   Наповнений тисячними,
  Fele a gazdáé,    Половина – господарю,
  Fele a regösöké,    Половина – регьошам,
  Ej regö-rejtem,    Гей, регьо-рейтем,
  Regö-regö-regö rejtem.  Гей, регьо-регьо-регьо-рейтем.

   Cserfa a köntösünk, zöldfa a bocskorunk.
   Tovább is kell menni, dohányt is kell venni, 
                  jó éjszakát.

   Дуб – наш кунтуш, зелене дерево – наші постоли. 
   Далі треба йти, купити тютюну – 
               добраніч!

У Секейфьолді нещодавно одруженим бажали достатку, проказували віршовані поба-
жання всілякого добра. Найбільш ранню версію обряду записав Янош Кріза 1 і видав під 
назвою «Пісня давніх регьошів» у фольклорній збірці під назвою «Вадрожак» (Дикі троянди) 
у 1863 році. Текст починається рядком: «Падають густі сніги...», характерний рефрен – «Та 
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сніг, реме, рома...» Після пісні, у якій зичать добра і просять дозволу поспівати, уже в хаті 
проказують прозові вітання. У Кеноші з околиць Удваргейсека ввечері першого дня Різдва 
регьоші (одружені люди, хлопці після конфірмації) вирушають, аби вітати молоді пари, що 
цього року побралися. Лише після цього їх приймають у коло одружених.

День Яноша (27 грудня), завдяки популярності імені «Янош» і належному місцю в ше-
регу різдвяних свят, є також одним з улюблених свят імен. Подібно до привітань для Іштва-
на, на угорськомовній території можна натрапити на багато варіантів вітань. Із цим днем 
пов’язують обряд посвячення вина, який і досі живе в місцевостях, де виробляють вино. Свя-
тому вину – як і іншим освяченим речам – приписують магічну силу: ним лікують хворих 
людей і тварин, заливають до бочок, аби вино не зіпсувалося. Як приказка побутує «благо-
словіння Святого Яноша» у зв’язку з останньою склянкою вина, випитою на прощання.

День Святих дітей (28 грудня) є святом пам’яті віфлеємських немовлят, що мученицькою 
смертю загинули за Христа 2. Є два пояснення традиції обряду вессьозеш (хльостання лозиною), 
що практикують цього дня: з одного боку, він пов’язаний з язичницьким закликанням родючос-
ті та здоров’я, з другого, із біблейською історією. Вессьозеш у день Святих дітей був відомий на 
всій угорській території, подекуди (Трансильванія, Молдва) живе й досі. Назва його змінюється 
в кожній із місцевостей, наприклад, апросентекелеш, одорічолаш, шипрікалаш, чапулаш. Лози-
ною може бути гілка плодового дерева, плакучої верби чи батіг. Хльостати ходять хлопчики, па-
рубки чи пастухи. Промовляючи віршики з побажаннями вдачі, здоров’я, вони легенько б’ють, 
ударяють дівчат, жінок чи дітей. У Сеґеді посилали дітей до сусідів за гірчичними зернятами, де 
брали до рук березову лозину й питали, скільки було Святих дітей. Хльостали їх доти, поки ті не 
казали, що їх – сто сорок чотири тисячі. Якщо не могли сказати, то господарі казали це замість 
них. Вважали, що той, кого хльостали, ніколи не матиме гнійної рани.

В області Дьор-Мошон-Шопрон биття батогом пов’язували з посвяченням у парубки. Хлоп-
ці обходили хати дівчат і в супроводі гарних пісень били мешканців лозиною, приказуючи:

Egészséges légy, keléses ne légy.   Будь здоровим, не май гнійної рани,
Ahova küldenek, száladj.    Куди посилають, біжи!
Ha boré küldenek, vizet hozz,   Якщо посилають за вином, принось воду.
Ha vizet küldenek, bort hozz.  Якщо посилають за водою, принось вино!

Хьостальників пригощають горіхами, солодощами, парубкам пропонують вино. Дів-
чина на відданні, яку хльостали лозиною, зав’язувала на ній кольорову стрічку, віддава-
ла хлопцям кусень м’яса, завчасу запакований матір’ю, який вони споживали на спільній 
вечері на честь посвячення парубків. У цих святкуваннях брали участь самі чоловіки. По-
свячення супроводжувалося довгою промовою, у якій історія вбивства віфлеємських дітей 
пов’язувалася з фактом посвячення парубків. Після промови хресні батьки одним-двома ке-
лихами вина поливали новопосвяченого, потому пригощалися вином. Наприкінці святку-
вання вели посвячених хлопців на відвідини хат, де мешкали дівчата. Ця форма посвячення 
парубків і сьогодні побутує на західному Задунав’ї.

Згідно з народним календарем, із першим днем нового року пов’язаний Сильвестер. Обряди 
й вірування Сильвестера стосуються людського життя, збільшення поголів’я худоби і врожайності.

Сильвестер є днем гадання в дівчат. Уночі вони варять гомбоци (кульки з тіста з начин-
кою), ллють олово – таким чином довідуються про майбутнє.

У західній частині країни був популярним канталаш. Привітання на Сильвестера йшло після 
новорічних вітань. У Вашсілваді ввечері на Сильвестера діти обходили двори із такою пісенькою:
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Este harangszóra, gilingalangóra,  Увечері задзвонили дзвони,
Azt hirdeti, itt az évnek, itt a fordulója, Повідомили, що настав Новий рік,
Azért friss egészséget,   Тому нового здоров’я,
Bort, buzát, békességet.    Вина, пшениці, миру
Adjon Isten bőven     Хай вам дає в достатку Бог
Az új esztendőben.    У новому році!

В обрядах на Сильвестера особливо велику роль має здіймання шуму, що має називи: 
конгозаш (галасування), чергетеш (брязкання), гуйяфордіташ (завертання череди), пер-
гьозеш (гриміння).

У східній частині країни до галасування, здіймання шуму на Сильвестера належить тра-
диція завертання череди. Метою було розбудити тварин і повернути в інший бік. Вірили, 
що цим можна забезпечити здоров’я і плодючість тварин. У Гайдудорогу питали дозволу в 
господаря: «Чи можемо завернути череду Святого Петера?».

Ті, хто здіймав шум, у жартівливому вірші просили про винагороду:

 Bemennék én tihozzátok,   Я би пішов до вас,
 Ha van jó erős pálinkátok,   Якщо ви маєте гарну міцну палінку,
 De ha nincsen pálinkátok,   Та якщо у вас палінки немає,
 Be sem megyek tihozzátok.  Я до вас не піду.

У Гайдусобосло зі здійманням галасу на Сильвестера пов’язують історичні, епічні тра-
диції – тут збереглися згадки про один турецький напад. Згідно з традицією, в 1660-му, в 
останній день року, під час турецького нападу жінки били в листи для випічки, дзвонили у 
дзвони – і великим шумом відігнали турків.

Передзвін на Старий рік і привітання піснями Нового року передусім було характерним 
для протестантських сіл Трансильванії та спорадично зустрічалося деінде. У Нярсі з околиць 
Калотасега, наприклад, від дванадцятої до пів на першу ночі били у дзвони, а потому чер-
пали з колодязя чи джерела золоту воду 3. У Мадярлоні з околиць Калотасега, коли звучав 
дзвін, із гір спускали палаючі кола і кричали: «Щасливого Нового року!»

Увечері на Старий рік, на зорі та вранці Нового року вітати ходили хлопчики, парубки. 
Наприклад, по всій країні відомими є новорічне привітання релігійного походження, що 
починається словами «Творець радості нового року...», та інші звичні привітання. Бажали 
достатку, доброго здоров’я, удачі в новому році, за що отримували подарунки.

Метою молдвайського гейгетеша чи уралаша було забезпечення пшениці, хліба, отже, магіч-
не, ритуальне забезпечення плодючості на наступний рік. Виконавці цих обрядів розповідали іс-
торію пшениці від сіяння зерна до випічки хліба, а далі проказували добрі побажання мешканцям 
дому. Під час виконання рефрену «Підбадьорюйте гарних хлопців, гей!» учасники калатали в бу-
бонці, заохочуючи інших до здіймання шуму. На це інші теж здіймали галас, ляскаючи батогами 
та шумлячи биками 4 і дзвониками, і дуже голосно кричали. У групі ходили ряджені: ведмідь та 
його господар, наречений, наречена, батраки, до них міг приєднуватися барабанщик і сопілкар.

Традиційну гру в козу молдвайських угорців зберегли їхні переселенці на Задунав’я. 
В Едьгазкозарі (область Бараня) увечері на Сильвестера аж до ранку Нового року ходили 
із перевдягненим у козу учасником. «Козі» пропонували виступати, заохочували до танцю. 
Серед танцю «коза» падала, далі на звук сопілки знов оживала: це, очевидно, мало символі-
зувати відхід старого і прихід нового року.
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Перше січня є початком громадянського року. Ще римляни внаслідок календарної ре-
форми Юлія Цезаря від 153 р. н. е. на день Януса (1 січня) банкетами і багатими подарунка-
ми святкували початок року. Початок року 1 січня став загальним після календарної рефор-
ми папи Григорія (григоріанський календар).

Церковний рік починається першою неділею адвента, однак у середньовіччі рік почи-
нали 25 грудня, тобто, в день народження Христа. Через нефіксований початок року Новий 
рік називали малим Різдвом.

У народній традиції з Новим роком пов’язано багато ворожінь, заборонних і активних 
дій. Вважали, що події цього дня впливають на весь подальший рік. Цього дня існували й 
заборони. Відомим є вірування, що в цей день нічого з дому давати не можна, бо тоді увесь 
наступний рік усе звідти виходитиме. Не можна було готувати, мити, шити, запрягати ху-
добу. Заборона митися є дійсною вже від 24 грудня. Сушіння вимитого одягу є подібним до 
вивішування шкіри обілованих тварин, тому може призвести до падіння худоби. Загальним 
є вірування: коли із кимось щось цього дня трапиться, то це повторюватиметься увесь рік, 
тому намагалися втримуватися від сварок. У день Нового року нічого не можна давати чи 
виносити з дому, бо «пропаде користь від корови».

В околицях Сеґеда той, хто першим прокидається в день Нового року і приносить води з 
колодязя, той закладає добробут в оселі. У того, хто повертається, питали: «Що ти приніс?». 
На це він тричі відповідав: «Силу, здоров’я, мир, щастя!». Багатьом був відомий звичай ми-
тися на світанку Нового року, аби увесь рік бути свіжим.

Першим гостем у домі бажали бачити чоловіка, бо його відвідини приносили успіх. 
Саме тому хлопчики, парубки, одружені чоловіки прагнули обходити двори з привітання-
ми. Традиційно пршими словами їхніх привітань були: «Творець радості нового року...».

Загалом основою новорічних привітань була віра в силу вимовлених слів:

Boldog Újévet kivánok az új esztendőbe  Щасливого Нового року бажаю в новому році,
Fehér kenyér dagadjon a nyárfa tekenőbe  Хай білий хліб піднімається у діжі,
Hús, kenyér és ruha legyen mindig bőven  Хай завжди в достатку буде м’яса, хліба і одягу,
A patikát felejtsük el az új esztendőbe! Забудьмо про ліки в новому році!

Важливою рисою пророчих, чарівних дій на Новий рік було вживання традиційних 
страв: можна їсти свинину, бо порося викопує удачу. Поїдання дрібних зернят (сочевиці, 
рису, пшона) символізує багато грошей. Листовий пиріг їли тому, що «надовго протяг-
нуться роки, довго житимуть». Був звичай у цей час нарізати цілу хлібину, аби сім’я за-
вжди мала хліб.

З Новим роком пов’язані й погодні прикмети: якщо новорічний день сонячний, то, згід-
но з народними спостереженнями, слід чекати гарного господарського року. Якщо небо в 
зірках, зима буде короткою. На Новий рік трусили дерева, аби вони рясно родили.

Перше січня є сприятливим для ворожінь на майбутнього чоловіка, наприклад, буко-
винські угорці вважали: якщо вранці Нового року побачити чоловіка з певним ім’ям, то це 
ім’я матиме й майбутній чоловік дівчини.

Водохрещем (6 січня) закінчується цикл Різдвяних свят і починається період Масляної. 
Водохреще, чи день трьох королів, є одним з найдавніших церковних свят. До IV ст. цього 
дня святкували день народження Христа та початок року. У цей час церква нагадує про схід-
них мудреців і хрещення Ісуса в Йорданській воді. На згадку про останнє Східна церква – від 
середньовіччя також і Західна – цього дня святить воду.
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Роль святої води полягала у її магічній, лікувальній силі, вона мала відганяти злих духів, 
попереджувати порчу. Цього дня святили не лише воду, а й ладан, крейду, у деяких місцях 
навіть сіль. Від освячення води й ладану походить освячення хати.

До обрядів Водохреща належить велике збирання милостині священиками. У католиць-
ких областях цього дня священики обходили хати і освячували місця проживання людей 
та тварин. На освячених будинках на верхній перекладині дверей крейдою писали літери 
G+M+B (Гаспар, Меньгерт, Болдіжар). Вірили, що цей знак захищає хату від удару блискав-
ки й вогню, а його мешканців і домашніх тварин – від порчі відьми.

Вищезгаданий обряд, як ми знаємо від Еншеля Решьо, в останні десятиліття ХІХ ст. свят-
кували таким чином: «У час Водохреща тут ходять від хати до хати священик з учителем, 
які мають власну вигоду з досі популярного у місцевості звичаю, а господар кожної хати, на-
перед знаючи про їхній прихід, чекає на них і ставить на стіл миску кукурудзи, миску гороху, 
свиняче стегно, і, нарешті, кладе належні їм гроші».

Троє королів прибувають до новонародженого Христа у Віфлеєм. Очевидно, із трьох пода-
рунків (золото, ладан, мирт) магів-астрономів припускають, що їх було троє. Учасників відомої 
з Євангелія від Матвія біблійної історії від XVIII ст. згадують по іменах. Їх вважають своїми свя-
тими заступниками подорожні, мандрівники, блукачі, прочани і власники постоялих дворів.

До свята належить також обряд появи трьох королів, похід трьох королів. Троє хлопчиків, що 
обходили двори, мали на собі своєрідне вбрання – біле простирадло, що означало королівську 
мантію, на головах у них були червона, жовта й коричнева паперові корони чи ковпаки. Важли-
вим атрибутом трьох королів була зірка, яку робили із сита, і за допомогою ножиців її можна було 
приводити в рух. Усередині сита знаходилася червона паперова шестикутна зірка, за якою горіла 
свічка. У народних обрядах Нового часу сцена трьох королів пов’язувалася з чіллагозаш (зіркуван-
ням) на Водохреще. Т. зв. зіркова пісня має єдиний постійний текстовий мотив:

   Háromkirályok napján dicsérjük énekkel,
   Országunk egy istápját vigadozó versekkel.
   Szép jel és szép csillag, szép napunk támad, 
             támad.

   У день трьох королів прославляймо піснею 
   Захисників нашої країни веселими віршами. 
   Гарний знак і гарна зірка, настають, 
        настають гарні дні.

При словах «гарний знак» зірку висувають наперед, схрещують між собою дерев’яні шаблі.
Зіркові ігри в XI ст. ставили латиною в дьорському соборі, та згодом вони відмежува-

лися від собору і церковної літургії. Перша згадка про них як про обряд рідною угорською 
мовою походить з XVI ст.

Із днем Водохреща пов’язано багато календарних прогнозів. «Якщо Водохреще пускає 
воду, роби загату» – кажуть у Береттьоуйфалу з області Гайду-Бігар. «Якщо зяблик у цей час 
п’є з ритвини, то влітку буде вдосталь дощів», – вірили в області Чонград. «Якщо сильний 
мороз, то слід чекати поганого врожаю. Якщо протікає навіс, буде довга зима. Якщо дме ві-
тер, рік буде вдалим», – казали на Задунав’ї.

За новішими обрядами, у містах і селах на день Водохрещa встановлювали різдвяні ялинки.
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Примітки
1 Янош Кріза (1811–1875) – трансильванський єпископ, поет, відомий збирач народних пісень.
2 «Спостеріг тоді ірод, що ті мудреці насміялися з нього, та й розгнівався дуже, і послав повбивати 

в Віфлеємі й по всій околиці всіх дітей від двох років і менше, за часом, що його в мудреців він був ви-
питав. Тоді справдилось те, що сказав Єремія пророк, промовляючи: чути голос у Римі, плач і ридання 
та голосіння велике: Рахіль плаче за дітьми своїми, і не дається розважити себе, бо нема їх...» (Матвій 
2, 16–18).

3 Золота вода – вода, набрана мовчки на світанку Нового року.
4 Бик: інструмент молдвайських чанго (етнографічна група угорців), дерев’яна чи залізна посудина 

розміром з відро, обтягнена овечою шкірою. До середини прикріпляли жмут шерсті з конячого хвоста, 
тягнули його вологим пальцем, таким чином він видавав рикаючий звук.
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МІГАЙ ГОППАЛ

СЕМАНТИЧНА МОДЕЛЬ УГОРСЬКИХ ВІРУВАНЬ  
ПРО ЗЛОГО ДУХА – ЛІДЕРЦА

A szerző azt a célt tűzte ki, hogy szemantikai modell formájában a gonosz lélek (lidérc) hiedelemkör 
szerkezetét írja le. E modell a szerző és a más folkloristák áltál összegyűjtött anyagán alapszik. A szerző először a 
szöveget mutatja be, utána a modelleket, részletesen tolmácsolva őket. E módszer a néprajzban és a nyelvészetban 
is eredményesen használható.

The author is creating a semantic model of the Hungarian beliefs about a folk evil creature, called lidérc. This 
model is based on the materials, collected by the author as well on the data, collected by other folklorists. First the 
author presents the texts, and then he adds a few models with their detailed interpretation. Such method can be 
productive in both ethnography and linguistics.

1. Вступ
У XX ст. кожна наука, раніше чи пізніше, приходила до такого поворотного пункту, після 

якого дослідження скеровувалися в цілковито новому напрямку. Таким поворотом у філософії 
вважають дослідження, пов’язані зі значенням. Для мовознавства діяльність де Соссюра озна-
чала можливість звільнення від закоснілих традицій. Незважаючи на те що вже на початку 
XX ст., на момент виникнення семантики, її місце серед інших наук було визначено, до етно-
логії, яка нас цікавить найбільше, семантичні ідеї увійшли за посередництва мовознавства. 
Особливо цінним внеском до історії семантики можна вважати дослідження, пов’язані з мова-
ми примітивних народів (L. Lévi-Bruhl, F. Boas, B. Malinowski, B. L. Whorf, E. Sapir).

Слід згадати працю Б. Маліновського 1 «The Problem of Meaning in Primitive Languages», 
яка з’явилася у 1923 році як доповнення до відомої книги С. Огдена та I. Річардса «The 
Meaning of Meaning». Я вважаю це символічним початком виникнення етнографічної се-
мантики. Для семантичних проблем етнографії годі вигадати кращий заголовок, аніж назва 
праці Б. Колбі 2: етнографічна семантика (ethnograpic semantics). Колбі у цій своїй статті 
описав спроби й результати попередніх досліджень.

Розробку етнографічної семантики тільки розпочато *, тому з’являються праці, у яких 
повідомляється про подібні дослідження. Я хотів би привернути увагу до двох з них, тим 
паче, що зі зрозумілих причин Б. Колбі на них не посилається 3.

Своя розробки я теж зараховую до подібних спроб. Моя мета – описати структуру угор-
ських вірувань про злого духа – лідерца – у формі семантичної моделі.

Більшість відомих сучасних лінгвістів, особливо ті, хто мав можливість ознайомитися 
з угорським мовознавством до 1945 року, пишаються тим, що в цих працях можна знайти 
ранні формулювання найновіших лінгвістичних досягнень 4.

Те ж саме в деяких випадках ми можемо сказати про нашу фольклористику. Тому й на-
водимо висловлювання Габора Люкьо 5: «Перед нами постають три питання, пов’язані вод-

* Працю було опубліковано в 1969 році [прим. перекладача].
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ночас із народним мистецтвом, усною народною творчістю і народною музикою, – які, за 
аналогією з мовою, мають семантичну, синтаксичну та фонетичну природу.

Значення мистецтва є образно-символічним, універсальним, – та воно завжди будуєть-
ся на початковому, єдиному значенні знака (слова чи образу). Нам треба досліджувати цей 
зв’язок, якщо ми хочемо познайомитися із системою символів нашого народу. Спосіб зістав-
лення символів є синтаксичною проблемою мистецтва, їхня технічна обробка є близькою 
до фонетичних проблем мови.

Чужі мови ми не можемо зрозуміти лише з їхньої фонетики. Слід подружитися із син-
таксисом та семантикою, якщо ми хочемо їх розуміти».

На нашу думку, семантичні уявлення Г. Люкьо більш точно формулює Б. Вог 6, коли 
перераховує етапи дослідження тогочасного фольклору: 1) виокремлення єдностей, що по-
вторюються; 2) зв’язки між єдностями; 3) встановлення меж взаємопов’язаних єдностей.

Як і мовознавцям, які досліджують мовні тексти, фольклористам теж слід використову-
вати процес створення моделі, аби краще вивчати окремі групи значень дійсності. Це мо-
дель, конструкція, яка у своїх загальних рисах є більш-менш вірною копією якогось певного 
явища чи стану дійсного світу 7.

Семантична модель прагне зобразити механізм значення. За допомогою цієї моделі ми хоче-
мо відкрити закони поєднання творчих елементів якоїсь культури (у нашому випадку – певного 
кола вірувань). Перед дослідниками стоїть завдання – визначити елементарні єдності, наділені 
значенням у цій системі, і дослідити, на основі яких правил вони поєднуються у більші єдності.

Дослідникам творів словесного фольклору слід визначити, яким є значення встанов-
лених єдностей, що складають текст, – постійним чи контекстуальним. Є мовознавці, які 
вважають, що значення слів є, загалом, постійними, інші підкреслюють їхню залежність від 
контексту. Одне є певним: у поглядах мовознавців обох груп можна відшукати теоретичне 
ядро: значення тісно пов’язане із вживанням 8. Частина етнологів пристає до «теорії вжи-
вання» (Malinowski) 9, і підкреслює середовище, значення впливу «словесного контексту» 
(Lévi-Strauss) 10. Зі свого боку, своїм першочерговим завданням я вважаю такий точний опис 
досліджуваного матеріалу, який допоможе визначити: чи є постійним значення елементів 
системи вірувань, або ж воно пов’язане з контекстом?

Такий опис є завданням етнографічної семантики. Слід виявити «усталені» зв’язки тра-
диційних творчих елементів певної культури, їхній характерний контекст, бо, вірогідно, 
їхнє вживання характеризує спільноту 11.

Я проводжу дослідження рядів елементів, що найчастіше повторюються, такого постій-
ного контексту. Виявилося, що так можна описати дві різні моделі. Перша модель, яка біль-
ше пов’язана з мовознавчим підходом (адже використовує також схему мовних значень сло-
ва), вміщує вибрані елементи (у нашому випадку – лідерц) у більш вузький контекст (close 
ervironment-model). Ця модель зображує вживаніші чи першочергові зв’язки і нагадує схему. 
Інша складна «павутина» показує місце цих елементів у широкому культурному контексті і 
розкриває подальші зв’язки (large distribution-model).

Той факт, що я аж ніяк не вважаю мій матеріал вичерпним, обумовлює те, що моєю ме-
тою є реалізація першої, мінімальної програми. Зауважу, що опис моделі вузького контексту 
в більшості випадків є необхідним і дуже корисним під час підготовки другої моделі.

2. Тексти
Однією з наріжних умов успішного дослідження є досить великий масив, аби ми могли 

добре ознайомитися з висловленням 12. Масивом я називаю увесь матеріал, який досліджую 
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(у нашому випадку – зафіксовані оповідні фольклорні тексти). Висловленням (utterance) я 
називаю текст, який різні інформатори проказують збирачеві у відповідь на одне й те ж 13 
запитання. Це текст, що його творить особистість під час записування, беручи до уваги опо-
відні фольклорні традиції спільноти. Під час творення тексту, природно, слід враховувати 
низку правил, які стосуються правильного мовлення.

Задля представлення текстів і досліджень треба вибрати репрезентативний масив 14.
1. «Три тижні треба носити під пахвою яйце чорної курки. Коли з нього вилупиться кур-

ча, це буде лідерц. Xto його висиджував, чоловік чи жінка, що хотіли цього, той і має його 
носити. Якщо жінка висиджувала, вилупиться півень, якщо чоловік, то курка. Живуть між 
собою, як подружжя. Півень спить із жінкою. Неможливо від нього звільнитися. Треба його 
змусити носити шпали, тоді втече. По снігу хай носить з Бодрогу воду, пісок – мотузкою, 
мішком – світло» 15.

2. «Треба, щоб знеслася чорна курка. До трьох тижнів слід тримати яйце під пахвою, тоді 
вилупиться злий дух. Удень – курча, вночі – чоловік, і тому, хто його виносив, він догоджати-
ме і все йому приноситиме. Так занапастить, що його господиня стане худою, злою жінкою. 
У селі кажуть: коли якась жінка дуже худа, то щось сталося і, може, її гнітить злий дух?

Це малюсіньке яйце, браковане, без жовтка. Хто б його не висиджував, лівою рукою 
перекидає до сусідів, стоячи до них спиною. Дивитися услід не можна» 16.

3. «До сестри батька Козака, Ержіки, навідувався змок. Змок сидів у червоній шапці. 
Я  не бачив, а бачили ті, хто жили там, за будинком. Як він чекав зверху на воротях. Сидів, 
коли вона вернулася з прядіння. Люди, що мешкали за хатою, бачили, як він гуляв у них на 
подвір’ї, завжди там чекав дівчину. З тяжким серцем продавали будинок, бо знали, що туди 
ходить змок. Ержі була такою блідою, худою. Не могла звільнитися від змока. Це сталося 
лише тоді, коли наказала йому принести ситом із дна моря піску. Він засоромився, бо, ви-
являється, не міг цього зробити. Змок такий, як людина-карлик. Змок такий, що як покладе 
на кого око, той зробить усе, що він наказує. З дівчиною він жив так, ніби це його дружина. 
Тому вона була така бліда. Його називають також бвозвіком» 17.

4. «Xтo швидко хотів збагатіти, виховував собі злого духа. Перше яйце чорної молодої 
курки треба було носити під пахвою до трьох тижнів. Курка питає: що бажаєте? Одразу ж 
здійснює, та коли їй не дати роботи, вбиває свого господаря» 18.

5. «Хто швидко багатіє, про того кажуть, що в нього є бужік, що тримає бужіка. I той 
усе приносить йому, куди б не послав. Лише коли він набридне, то наказують ситом носи-
ти воду чи пісок. Цього вже він не може, тоді його виганяють. Називають його також лі-
дерцом, та він з вигляду як курча» 19.

6. «Чорне курча – це злий дух. Висиджують його під пахвою. Якщо буде курка, то з нею 
треба спати чоловіку, якщо півень, то дружині. Він носить гроші» 20.

7. «Про худу дитину кажуть: малий лідерц, злий дух!» 21.
8. «Злий дух – це дитина, що постійно лежить біля п’ят людини» 22.
9. «Про хирляве курча кажуть, що це – курча-лідерц» 23.
10. «Про гніт злого духа старі люди казали таке: “Дядечко Йошка ночував у стайні, 

з’явився лідерц, навалився на нього, далі здушив. У нього зробилися великі груди”» 24.
11. «Лідерц навалюється на груди того, хто спить. У цей час той не може ані говорити, 

ані рухатися. Як оберіг проти цього на чотири кути ліжка кладуть вісім зубчиків часнику» 25.
12. «Якщо на тебе навалився злий дух, випни груди, а потім притисни до стіни ту річ, 

яка трапиться до рук, а вранці побачиш, ким був злий дух» 26.
13. «Від відьомського гніту захищаються так: у губку для миття втикають ніж» 27.
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14. «Блукаючий вогник означає, що там є скарби. Кожні сім років очищається. 
З’являється вночі, у вигляді вогню» 28.

15. «Ламповик б’є людей. Ще й заманює їх до ріки Іпой» 29.
16. «Зі мною теж таке трапилося, це так, ніби лампа, злий дух обдурює людину. Його 

можна побачити вночі. Я пішов за вівцями, не міг їх відшукати. Він, як лампа, лише стрибає 
перед людиною. Мені було років 17–18, це було на Душнокському кордоні» 30.

17. «...коли відьми заманювали людей... людерці, свічники блукали берегами річечки...» 31.
18. «Блукаючі вогні. Про них говорили, що це загублені душі, що шукають очищення, за 

них треба прослужити месу» 32.
19. «Злий дух звик часто відвідувати жінок. Буває такий, ніби зірка. Бо одного я вже 

бачив у шкільному віці. Бачив лише раз, не більше. Така була зірка із довгим хвостом. Xодив 
до розпусних жінок. Згодом такій жінці він приносив усе, словом, далі їй добре велося» 33.

20. «Коли йшов злий дух, какав вогнем, він ішов посеред дороги. Ми йшли разом з 
матір’ю, то вона сказала, що треба йти не серединою дороги, а краєм. На місці не хотіла 
пояснити, чому, а в хаті сказала, що вночі посередині дороги ходять злі духи. Є такими ви-
сокими, як люди» 34.

21. «Лідерц – такий дух, який лякає людей. Уночі яскраво світиться, коли йде, какає вогнем» 35.
22. «Я ще бачив вогняну людину. Справді. Ми каталися на санках. Був такий великий 

сніг. Я хотів бігти додому. Святий Боже, як там палало! Я ще й досі тремчу. Це була велика 
вогняна людина. Спершу я гадав, що хтось розпалив вогнище. Підійшов ближче, він біг до 
гори. Далі загавкали собаки. Він просувався у бік Одлера.

Хто неправильно вимірює межу, той ходить у вогні» 36.
23. «Коли один інженер зробив хибний замір землі, його за це вбили. Його душа – лідерц 

(вогняна людина) – блукає тут зараз і переслідує нічних перехожих» 37.
24. «Тут, в Алшуреті, загорівся газ, це був вогняний чоловік» 38.
25. «Людерц у прибережних заростях ходить по воді, у нього довгі ноги, він світиться» 39.
26. «Людверц: біжить величезна вогняна жердина» 40.
27. «Угорці з Тольни блукаючі вогні та зловмисників, що змінюють подобу, називають 

людверцами, тобто лідерцами» 41.
28. «Вогняний чоловік, це був проклятий інженер. Ніби якась палиця чи жердина (на 

вигляд), таким був» 42.
29. «До одної дівчини ходив лідерц. Її вилікували так: відвели до священика, і той укрив 

її облаченням» 43.
30. «Коли хтось до когось відчуває жагу, то з’являється Люцифер, забирає цю особу, 

живе з нею, готує для неї» 44.
31. «Я чув це від Б. Iшванне... мені теж розповідали, що до неї ходив людерц... в образі 

хлопця!» 45

32. «Перша ложка якоїсь страви, кинутої під стіл, завжди належала людерцу. Від нього 
можна було звільнитися лише одним шляхом, а саме, господар мав йому сказати: “Іди до 
Драви, принеси решето води!” Той соромився, бо не міг цього зробити, і йшов собі деінде» 46.

33. «Якщо хтось кладе під пахву браковане яйце і тримає там, поки щось не вилупиться, 
то з нього вийде злий дух, та це ще нікому не вдавалося, це тільки казка.

Браковане яйце у нас називають також яйцем лідерца. У нас був звичай закидати його 
на дах хати» 47.

34. «Яйце, що було таким крихітним, як голубине, і якщо його знесла чорна курка, то 
вважали крайнім яйцем. Якщо це яйце шість тижнів носитиме під пахвою якийсь чоловік, то 
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з нього вилупиться хлопчик-чортеня. Це мале чортеня виконуватиме всі бажання того, хто 
виносив. Зробить усе, що той забажає, та за це йому треба віддати душу. Один такий чоловік, 
який отримав усе, що хотів, і більше не мав інших бажань, не знав, яку роботу загадати злому 
духові, і весь час мучився, аби вигадати роботу, бо не хотів іти до пекла. Чоловік хотів звільни-
тися від чорта і шкодував, що з ним зв’язався. Думав дати чортові таку роботу, щоб той не зміг 
виконати. Дав йому довгу мотузку й наказав чорту, щоб той із дна моря приніс йому велику 
зв’язку дрібного піску. Чорт пішов на дно моря і наклав піску на мотузку, та не зміг зав’язати, 
тому луснув від злості. І так чоловік звільнився від чорта. У 1920 році в Андрашфалві молодий 
хлопець спробував висиджувати крайнє яйце, та його батьки побачили це й заборонили» 48.

3. Дослідження.
Дослідження має такі етапи:
1) пошук найменших елементів системи вірувань; 2) опис рядів елементів, що характе-

ризують окремі висловлення; 3) вибір рядів зі схожою структурою; опис повної схеми кола 
вірувань.

3.1. Ми виходимо з припущення, що досліджуваний матеріал – вірування – можна ха-
рактеризувати такими словами, які можна віднайти в окремих висловленнях. Тому першим 
етапом дослідження ми вважаємо досить простий і механічний метод: кожне слово, яке тра-
пляється, ми виписуємо з висловлень. Вірогідно, що не кожне слово буде для нас цікавим. 
Як, наприклад, такі: тоді, так, і, ще, вгору, вниз, ніби та ін., що дають нам мало інформації, 
і ми не можемо встановити, чи вони трапляються лише в певному матеріалі вірувань, і, на-
впаки, ці слова ми вживаємо у найширшому контексті.

Решту слів ми вважаємо вже більш характерними з точки зору досліджуваного матері-
алу. Наприклад, у першому висловленні 1 такими є слова: чорний, курка, яйце, три, сім, під 
пахвою, курча, висидіти, злий дух тощо. Це ті слова, наявність яких свідчить, що йдеться про 
злого духа (справа значно полегшується, якщо у висловленні наявне саме слово «лідерц»).

Доберімо словник необхідних елементів іншого висловлення: наприклад, 5 – бужік, все, 
носити, хай наказують, у ситі, воду, пісок, лідерц, курча; 7 – худий, дитина, малий лідерц; 
16 – лампа, обдурив, людерц; 26 – людверц, вогняний, жердина, бігти.

3.2. Під час вибору необхідних слів ми зробили ніщо інше, як відшукали ті слова, що 
описують форми прояву лідерца, посилаються на його дії, місце і час появи. Якщо ми збе-
ремо ці важливі для нас елементи, які можна відшукати у висловленнях і розмістимо слова 
за алфавітом, то можемо отримати словник 49. Отже, елементами словника можна описати 
будь-яку складову масиву, точніше, можна визначити ряд важливих елементів будь-якого 
висловлення. Ці ряди показують, що не всі складові словника можуть поєднуватися. Певні 
типи рядів означають єдність певних складових словника 50.

Перераховані вище релевантні словники з повідомлень 7, 6, 25, по суті, можна сприй-
мати як характерні для повідомлення ряди елементів. (Я уникаю тут складного питання 
послідовності елементів, бо вона, очевидно, не є випадковою 51, та детальне дослідження 
цієї проблеми веде нас, передусім, у сфери лінгвістики.) Значно простішим є підхід, коли ми 
серед груп, що характеризують лідерца, вибираємо одну, і з цієї точки зору упорядковуємо 
матеріал. Ця група є свідченням форми прояву уявлень про лідерца.

3.3. Наступним кроком є вибір рядів зі схожою структурою, їхній паралельний опис. За-
для полегшення типізації варто після слів на позначення форми прояву зазначати атрибути, 
що трапляються у формі прикметників, а далі давати інформацію у її справжньому вигляді 
про те, як загалом звик діяти лідерц, далі зазначаємо час і назву місця дії.
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У наших відомостях ми найчастіше стикаємося з тим, що лідерц з’являється у формі кур-
чати. Це курча найчастіше є чорним чи малим, можливо, його десь знаходять (наприклад, 
повідомлення 2, 6, 7, 34). Це мале курча за наказом господаря приносить усе, що тільки 
попросять, воно виконує кожне бажання господаря. Окремим рядом елементів (або моти-
вом) є висиджування лідерца. Потрібним є яйце від чорної курки (за свідченням багатьох 
інформаторів, корисним є лише перше яйце), або яйце від чорної курки, знесене у святко-
вий день, або ж якщо воно є дуже маленьким (тому в багатьох місцевостях його називають 
бракованим яйцем або крайнім яйцем). Час висиджування, згідно з деякими інформато-
рами, 3, 7, 9 або, найчастіше, 21 день. У віруваннях ці числа трапляються найчастіше. До 
незвичайних обставин висиджування належить умова, що особі, яка хоче висидіти курча 
лідерца, слід тримати яйце під пахвою, бажано мовчки. Перед тим, як наочно описати твор-
чі елементи висиджування, згадаємо, що в багатьох відомостей є посилання на те, що виси-
джений лідерц має сексуальні зв’язки зі своїм господарем (повідомлення 2, 3, 6). Особливої 
уваги заслуговує мотив звільнення, який, по суті, вимагає від лідерца здійснення завдання, 
яке неможливо виконати, і тому він залишає господаря – лише так той може звільнитися. 
Елементи мотиву висиджування:

Знак → означає імплікацію. А → Б = наявність елемента на місці А включає в себе наяв-
ність Б (ця імплікація не є суто логічною, а швидше обґрунтованою традицією умовністю).

Знак А+ відділяє одну від одної одиниці, які перебувають не в безпосередньо імпліфі-
кованому зв’язку. А+Б = Після А або йде Б, або ні, отже, Б може опускатися (див. схему 1).

Якщо ми візьмемо до уваги, що в наших відомостях часто згадуються особливі сексуаль-
ні здібності лідерца (наприклад, повідомлення 2, 3), а також те, що отримані від господаря 
накази він здійснює з винятковою швидкістю, чи набуте з його допомогою майно впадає у 
вічі мешканцям села (наприклад, повідомлення 5, 34), то, підсумовуючи, можемо описати 
ту частину кола вірувань, яку позначаємо * (зірочкою) як небуденне, особливе явище.

Лідерц → курча* → яйце* → висиджування* → багатство* → сексуальні зв’язки* → від-
силання*

Це означає: якщо лідерц – курча, то це особливе курча, яке вилупилося з особливого 
яйця, не в повсякденних обставинах. Воно створює господареві особливе матеріальне ста-
новище, а може й зруйнувати здоров’я, і, врешті, звільнитися від нього можна також лише 
за допомогою якогось особливо тяжкого завдання.

Якщо схожим до згаданого способом ми дослідимо й інші відомості, то можемо написа-
ти такий рядок: 

Лідерц → відчуття здавлювання → сплячий → особа → на грудях (ґніт лідерца)
Частина відомостей не вказує на особу лідерца, а лише посилається на наявність відчут-

тя його впливу – він з’являється у вигляді ґніту невизначеної істоти-привида (повідомлення 
10, 11, 12). Форми появи лідерца є тими світловими явищами, які ми далі згруповуємо в 
ряди. У всіх випадках спільним є те, що лідерца описують як видиме світлове явище, хоча 
зі складових елементів рядів виявляється, що між ними є суттєві відмінності (лапками я 
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позначив ті діалектні вирази, які вдало виражають зміст окремих рядів). Написані одні під 
одними необхідні елементи мають спільне нагромадження знаків (див. схему 2).

Ми бачимо, що, за віруваннями, певна форма появи лідерца допускає цілу низку інших 
елементів, тобто, інформатор під час формування того чи іншого висловлювання вживає 
лише певні слова, лише певні елементи своїх знань про вірування. Нарешті, окремо слід 
сказати про властивості лідерца як коханця, бо інформатори часто розповідають історію, у 
якій лідерц у якості людини грає роль коханця, що губить жінку (див. схему 3).

У подібному до гніту лідерца абстрактному значенні вживають і вираз «сон лідерца», 
який є майже духовною антитезою відчуттю фізичного тиску. Народні вірування вва-
жають невидимими істотами і блукаючі душі померлих, які вони називають лідерцами 
(наприклад, повідомлення 18). До невидимих надприродних істот належить чорт; його 
образ, а точніше, ім’я, часто замінює лідерца. Цікаво, що на противагу багатому змісту 
значень розмовної мови до нього найчастіше долучається ряд елементів, пов’язаних з кур-
чам-лідерцом.

3.4. Семантичне дослідження слів у сучасному мовознавстві подають у формі схем 52. 
Оскільки на чолі кожного ряду елементів стоїть лідерц, ми також можемо залучити до схеми 
значення лідерца в розмовній мові та в мові вірувань (див. схему 4).

Що ми можемо із цього зрозуміти? Принаймні те, що під час сучасних опитувань угор-
ськомовний інформатор на питання «хто такий лідерц?» може вибирати одну з чотирьох основ-
них можливих відповідей. Для однієї з них треба застосовувати набір елементів, словник – при-
наймні мінімальний уривок словника – для того, щоб слухач (збирач) зрозумів, що йдеться про 
лідерца. Вірогідно, що цю модель він вживає тоді, коли хоче повідомити щось про лідерца, бо 
вона дає можливості правильного вживання.

Ці чотири можливості є такими:

На початку дослідження ми зазначали, що нас цікавлять форми появи лідерца – ми їх отрима-
ли; хоча слід зауважити, що про форму істоти-духа ми не можемо говорити так, як в інших трьох 
випадках, бо тут можемо сприймати лише опис симптомів, що стосуються форм появи лідерца.

Нарешті, логічною перевіркою наших досліджень може бути те, що ми перераховуємо 
семантичні знаки лідерца як іменника, услід за Л. Дежьо 53, і, відповідно, зводимо в одну дві 
схеми (див. схему 5).

Семантична схема, що дає мовознавчий аналіз (який ми тим самим розвинули до сту-
пеня семантичного знака 54), дає можливість зберегти описову схему з елементів, які ми 
розцінюємо як необхідні, зберегти логічну правильність створеного нами опису.

4. З описаної нами моделі вірувань про лідерца випливає багато наслідків. Серед інших – 
заперечення, яке найочевиднішою хибою моделі вважає те, що в цій формі, в цій повноті 
коло вірувань не зустрічається ніде в країні, є нікому невідомим. Отже, це є абстракцією. На 
це я можу відповісти, що подібно до Н. Xомскі, який у граматиці хотів змоделювати знання 
мови однією людиною, що ідеально говорить рідною мовою (idealized native speaker) 55, я 
хотів змоделювати знання такого інформатора – така модель поки що не є генеративною, – 
який ідеально знає народну традицію.

В інших галузях фольклору також трапляються такі ідеальні носії мови в особі відо-
мих казкарів і співців, які, наскільки можливо, добре знають не лише увесь словнико-
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вий запас – словник фольклору – правила сполучення елементів між собою, але й стиль. 
Із такого виняткового матеріалу знань інформаторів можна виділити повну семантичну 
модель складу елементів, до якої долучається набір правил, що визначає порядок зв’язків 
між елементами. Д. Ортутаї 56 привертає увагу до того, що стильова традиція етносу як 
селективна система відсіювання визначає ті зв’язки, з якими треба відповідно пов’язати 
традиційний запас слів.

Тут слід зробити короткий відступ. «Останнім словом» сучасної лінгвістики у наш час 
є т. зв. генеративне мовознавство, яке прагне стати теорією мовної компетенції людини 
(linguistic competence) 57. Компетентність, здатність вживання мови, є в кожного, як і тоді, 
коли її не використовують. Перформанція, сума пов’язаних із вживанням знань, по суті, є об-
меженням попередньої здібності. Дослідникам фольклору також слід дослідити певну ком-
петентність, т. зв. фольклорну компетентність, яка не є тотожною мовній компетентності, 
але подібна до неї, особливо із семіотичної точки зору, і виявляється також у мовній формі. 
У різних фольклорних жанрах (казка, вірування, прислів’я) можна визначити такі наймен-
ші одиниці, з яких особистість може будувати довгі чи короткі висловлювання в окремих 
жанрах. Сюди може належати проблема deep structure і surface structure (глибока структура і 
поверховна структура) у дослідженні вірувань, а також варто дослідити, які трансформації 
можна здійснювати всередині рядів елементів, згідно з якими правилами можуть створю-
ватися більші структурні одиниці (мотиви), врешті, цілісні, а також фрагментарні, однак 
зрозумілі історії.

Повертаючись до результатів наших досліджень, ми можемо встановити, що одна ет-
нокультурна група 58 має свою т. зв. мову вірувань, що означає: певні складові лексики ві-
рувань зі списку необхідних елементів разом створюють зрозумілі повідомлення, природно, 
тоді, коли наповнюють природним мовним сполучним матеріалом простір поміж творчими 
необхідними елементами. По суті, кількісно обмежені елементи ми пов’язуємо застосуван-
ням кількісно обмежених правил. Система зв’язків, точніше кажучи, слововживання, харак-
теризує повідомлення (вірування) так само, як українську полемічну літературу XVII ст. 59 
чи мову угорських полемічних дискусій.

Схема, що стосується того чи іншого елемента матеріалу знань, характеризує спільноту 
або, інакше, має в розпорядженні характерні схеми тієї чи іншої спільноти.

Отже, ми близько підійшли до надзвичайно широкого кола проблем компаративісти-
ки. Видається вірогідною можливість відповідності окремих елементів семантичних схем 
у матеріалі вірувань далеких у часі і просторі (чи якраз сусідніх) спільнот. Відкривається 
можливість вироблення далекосяжних історичних висновків про їхні відмінності та подіб-
ності. Наочним прикладом цього є коло вірувань про угорського талтоша (чарівника), се-
мантичне дослідження якого здійснив В. Діосегі 60. І хоча сам метод він так не називає, ре-
зультати говорять самі за себе. Цей метод може бути плідним не лише у сфері міжнародних 
порівнянь 61, а й у дослідженні угорської системи вірувань 62. А саме, окремі частини схеми 
як усталені зв’язки елементів можуть слугувати поясненням в інших жанрах чи в поясненні 
уцілілих фрагментарно і, на перший погляд, незрозумілих явищ.

На завершення я хотів би навести слова Д. Варги, який казав, що можливості поєднан-
ня слів у теорії значень слід відкривати з такою ж скрупульозністю, як хімія досліджує струк-
туру сумішей. До цього хочеться додати лише те, що етнографія має подібне ж завдання: 
слід відкривати закономірності поєднання традиційних елементів певної культури.
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ГАБОР БАРНА 

ЕТНОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛІГІЇ  
В УГОРЩИНІ

Cikkében a szerző a magyar vallás etnológiai kutatása történetét mutatja be, valamint módszereit, az elmélet 
modern változásait és a legkiemelkedőbb tudósok tevékenységét. A kutatások központosítása szükségességét 
hangsúlyozza, illetve a Magyarország területén való valláskutató intézet létrehozása szükségletéről ír.

The author in his article is looking at the following directions for the ethnological studies of the Hungarian 
religion: mythology (including an attempts to reconstruct pre-Christian religion of the Hungarians); the study of 
the folk beliefs; comparative analysis of the religion, by using phenomenological approach toward religious 
phenomenon, and he makes an attempt to unite different branches of the religious studies (the history of religion, 
sociology of religion, ethnology of religion, etc.). He also analyses the non-religious studies of the Hungarian 
religion (ethnological, folkloristic, cultural anthropological points of view).

Дослідження релігії в Угорщині проводиться в кількох окремих напрямах, які доповню-
ють один одного: 1) дослідження проторелігії або міфології, що включає спроби реконстру-
ювання дохристиянської релігії угорців; 2) дослідження народних вірувань (не лише релі-
гійних), яке зосереджується на синхронічному та діахронічному аспектах; 3) порівняльне 
вивчення релігії, що розпочалося в Угорщині в другій половині XX ст. (зародилося в XIX ст.), 
використовує феноменологічний підхід до релігійних явищ і намагається об’єднати релігіє-
знавчі науки – історію релігії, соціологію релігії, психологію релігії, етнологію релігії тощо; 
4) етнологія релігії збирає та інтерпретує світську християнську релігійність в Угорщині з 
етнологічної, фольклористичної, культурної та історично-антропологічної точок зору.

У цьому регіоні, тобто в «історичній» (до 1920 р.) та сучасній Угорщині, релігія/релі-
гійність виявляється переважно через християнство. Тому нині розглядаються переважно 
етнологічні, фольклорні та антропологічні аспекти християнської народної релігії та релі-
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гійності, зокрема світські прояви західного християнства, а також міжконфесійні відносини 
та зв’язки (християнство, іслам, іудаїзм, східні релігії та нові релігійні явища). У цій роботі 
розглянуто історію етнологічних досліджень релігії, наголошено на змінах у підходах і теорії 
та проаналізовано діяльність найвідоміших науковців у цій галузі.

У першому науковому узагальненні угорської народної культури, чотиритомному видан-
ні «Magyarság néprajza» («Етнографія угорців»), у главі про фольклор (що містить народну по-
езію, традиції, вірування, народне мистецтво) питанням народної релігії присвячено розділ 
під назвою «Організація релігії», який торкається питань віри в забобони та їхнє практику-
вання, стародавніх угорських вірувань та елементів християнства в угорській народній релі-
гії. Останній пункт займає лише три сторінки. На відміну від інших розділів, які дають пози-
тивістські описи явищ цієї галузі, тут стисло подано відповідний хід досліджень і оцінку явищ. 
Автор цього узагальнення Е. Шварц стверджує, що «сучасна етнологія шукає в народних ре-
лігійних традиціях не лише систему уявлень первісної людини та природний шлях їхнього 
розвитку, але й високу культуру (у цьому випадку християнські принципи) цих традицій [...]. 
Отже, угорська народна релігія, а конкретніше – релігія угорського селянства, складається з 
елементів як первісного, так і висококультурного (церковного) рівнів, які спільно долучають 
угорський народ до світобудови» (Schwartz, 1933–1937, о. 450). Е. Шварц сподівається, що 
аспекти, які він згадує, будуть розглянуті, коли «Організація релігії» вийде окремою працею.

Автори восьмитомного видання «Magyar néprajz» («Угорська етнографія», 1990) розгля-
дали народну релігію в деталях і на конфесійній основі (хоча й не в окремому томі), але їм 
не вдалося сформулювати власну оцінну й теоретичну точки зору. Незважаючи на це, існує 
неабияка відмінність між цими двома працями. У 30-х роках XX ст. християнську релігію 
сприймали як частину народних вірувань, тоді як через п’ятдесят років її долучили до об-
рядів, традицій та народних вірувань, але вивчали окремо.

Відмінність між двома фундаментальними етнологічними працями розкриває кількісні 
та оцінні зміни, які відбулися в XX ст. в дослідженнях релігійного життя. У пропонованому 
огляді подається історія досліджень в Угорщині. Розглянемо спочатку межі, які окреслюють 
досліджувану площину світської християнської релігії.

Попередні зауваження та паралельні площини досліджень
1. Дослідження та реконструкція міфології і давньої угорської проторелігії
Зацікавлення релігією в Угорщині спочатку набуло форми реконструкції давньої дохристиян-

ської міфології, зрештою, як і будь-де в Європі. Це певною мірою збіглося з відкриттям угорської 
народної поезії на початку XIX ст. в добу романтизму. Товариство ім. Кішфалуді, члени якого, зо-
крема, досліджували і публікували народну поезію, порушило питання про необхідність видання 
праць на тему «Релігійна віра та обряди угорців», що надихнуло римо-католицького священика 
Арнольда Іпойі (1823–1886) до написання «Угорської міфології», яка стала знаковою в досліджен-
нях угорської проторелігії та народних вірувань. За стилем автор наслідував «Німецьку міфоло-
гію» Я. Грімма, але був добре обізнаний з подібними європейськими працями. Однією з основних 
заслуг А. Іпойі було його звернення не лише до історичних джерел, але й до живих народних віру-
вань селян. «Угорська міфологія» стала основоположним дослідженням в угорській порівняльній 
фольклористиці, як, зрештою, і в порівняльній міфології. «Ця праця до сьогодні залишається най-
повнішим джерелом в історико-порівняльних дослідженнях релігійних явищ. На початку XX ст. 
потреба в реконструкції міфології зникла. Л. Катона, найерудованіший фольклорист цього періо-
ду, переглянув працю і знайшов у ній недоліки. Він був проти вживання терміна «міфологія» в 
цьому контексті і надавав перевагу висловлюванню «язичницькі вірування угорців».
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Одним з найважливіших аспектів зазначеного дослідження було твердження, що дав-
ня угорська проторелігія мала відображати релігію народів, з якими угорці контактували 
або жили разом до поселення в Карпатському басейні. Це була певна форма шаманізму. 
Угорським відповідником східноєвропейського, центральноазійського шамана фіно-угрів 
та тюрків був талтош. Це загальновідомий факт в угорській фольклористиці. На межі XIX–
XX ст. і надалі дослідники народної релігії сконцентрували свої зусилля на вивченні шама-
на-талтоша і дещо відсунули на другий план інші риси цієї системи вірувань.

Л. Кальмань (1852–1919) – видатний науковець кінця XIX – початку XX ст., певною мірою 
зміг відновити цей баланс. Він активно діяв у південних селах Алфьолда, де працював священи-
ком. Його праці з вірувань містили описи жіночих божеств, пережитків космологічних знань та 
різноманітних нижчих духів, а також згадки про давній угорський шаманізм у народній традиції.

Наприкінці життя Г. Рогейм (1891–1955) з неабияким запалом повернувся до своєї 
улюб леної теми – питання системи вірувань давніх угорців. Він опублікував «Угорську та 
вогульську міфологію».

В. Діосегі (1923–1972) присвятив ґрунтовну працю вивченню давніх та сучасних угор-
ських народних вірувань. Визнаний у світі етнолог та орієнтолог В. Діосегі був авторитетом 
у питаннях вірувань угорського та сибірських народів, історичних нашарувань угорських на-
родних вірувань та шаманізму. Він розробив унікальний метод для дослідження талтоша в 
угорських народних віруваннях, який назвав методом виявлення генетичних етнологічних 
особливостей. Відтоді метод серйозно критикували, хоча, треба сказати, що В. Діосегі вдалося 
створити послідовний підхід та метод для аналізу історичних та сучасних даних. Використо-
вуючи цей метод, він шукав шляхи виокремлення з вірувань першої половини XX ст. збереже-
них елементів шаманізму для реконструкції з них угорської проторелігії. Його вис новок про 
те, що давня система вірувань угорців була місцевим різновидом шаманізму, не був повністю 
заперечений пізнішими дослідженнями. Його класифікація певних явищ (екстазу, медіуму) 
як специфічно угорських етнічних рис була переглянута. Аналізуючи угорський релігійний 
словник, Л. Вардяш дійшов до висновку, що релігія угорців на час їх поселення в Карпатсько-
му басейні (IX–X ст.) далеко відійшла від шаманізму. Цей словник угорців віддзеркалює їхню 
високу моральність і близькість до християнства (Бог, гріх, прощення тощо).

2. Дослідження народних вірувань
Дослідження народних вірувань тісно пов’язані з вивченням проторелігії в релігійних 

традиціях селян, які зберегли значну кількість явищ автохтонної релігії. Така школа прирів-
нює до явищ народних вірувань і християнські явища, хоча вона вивчає не лише релігійні 
вірування. Це насамперед стосується нерелігійних учень. Ця концепція народних вірувань 
має багато інтерпретацій.

У своїх працях Г. Рогейм, послідовник психоаналізу, звертався переважно до угорських 
відомостей і різноманітного іноземного матеріалу. Він не задовольнився даними сусідніх на-
родів, а пішов далі, залучивши також інформацію про первісні народи. Г. Рогейм порівнював 
угорські народні вірування з відповідними в сусідніх слов’ян, німців та румунів. Його вислов-
лювання «Народи Європи не знають наскільки близько вони споріднені психологічно» є ши-
роковідомим. «Угорські народні вірування й традиції» – одна з основних праць Г. Рогейма. 
Зазвичай він починає кожну зі своїх робіт описом предмета дослідження засобами фінського 
геоісторичного методу, який продовжується каузальною та психологічною оцінкою.

В «Етнографії угорців» Ш. Шоймошши розглядає систему вірувань угорців у світлі сучас-
ної німецької, англійської та французької етнологічної й антропологічної літератури. Він дає 
широку етнологічну інтерпретацію забобонам і заявляє про існування залишків дохристи-
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янських вірувань та дологічних уявлень. Його не цікавила систематизація цих вірувань, але 
він відкрив маленькі частинки мозаїки з тих пластів, що сприймав як найдавніші: вони сто-
сувалися заліза, людського тіла та його частин тощо. Через два десятиліття з’явилася праця 
А. Сендреї. У своєму етнографічному огляді він намагався пояснити забобони. Учений також 
представив детальний хронологічний звіт про дослідження угорських народних вірувань.

Цікавою темою в дослідженнях угорських народних вірувань є суди над відьмами. Ме-
тодичний процес збирання та видання подібного матеріалу був заохочений позитивіст-
ською історіографією права та необхідністю пошуків елементів проторелігії. Опубліковані 
дані часто використовували науковці в першій половині XX ст., наприклад, А. Сендреї у 50-х 
роках на основі історичних та сучасних джерел опублікував порівняльний морфологічний 
аналіз відьмацтва Центральної Європи. В іншій ґрунтовній праці Ф. Шрам розглядає суди 
над відьмами з погляду вірувань/забобонів. Упродовж останніх десятиліть історичні записи 
судів над відьмами аналізували за допомогою історико-антропологічних методів. Водночас 
тривало збирання та видання записів про суди в Карпатському басейні.

Вивчення анімізму аграрних культів репрезентує історико-етнологічну гілку дослі-
джень угорських народних вірувань.

Згодом вийшла у світ серія монографій про народні вірування, яка містила важливу ін-
формацію для подальших досліджень релігії. У кожній із цих монографій увага концентру-
валася на організації релігії в окремій громаді (що було простіше охопити). Опитування 
проводили в кількох місцевостях Угорщини. Інша праця – «Топографія угорських народних 
вірувань» – містила кілька анкет, які досі не були науково опрацьовані.

3. Порівняльне вивчення релігії
Порівняльне вивчення релігії як галузь дослідження виникло в кінці XIX – на початку 

XX ст. Насамперед воно охоплює класичні питання етнології релігії, а саме: походження та 
розвиток релігії, неєвропейські (нехристиянські) релігії (монотеїстичні, племінні тощо). 
Віднедавна цими дослідженнями цікавиться етнологія та антропологія. До кінця XX ст. в 
Угорщині можна було вести мову про релігію лише з позиції марксизму, хоча одразу після 
політичних змін в Сеґедському університеті заснували кафедру релігієзнавства.

Етнологія релігії
Дослідження світської християнської релігійності
Цю площину досліджень поділяють на чотири періоди: 1) етнологія релігії сягає своїм 

корінням досліджень міфології та народних вірувань у XIX ст.; 2) у міжвоєнні десятиліття в 
Угорщині виникла й утвердилася етнологія релігії; тоді ж було опубліковано перші вичерпні 
теоретичні наукові праці та детальні дослідження; 3) з приходом до влади антирелігійної то-
талітарної комуністичної диктатури можливим був лише критичний марксистський підхід до 
релігійних явищ; 4) з цих жорстких рамок вдалося вийти у 1970-х роках завдяки праці Ш. Ба-
лінта і Ж. Ердеї. Згодом, у 80-х роках ХХ ст. було розпочато кілька нових немарксистських 
проектів. Цей процес тривав протягом усіх політичних перетворень в Угорщині (1989–1990). 
У період з 1990 року релігійні та релігійно-етнологічні дослідження почали привертати до 
себе безпрецедентний інтерес. Нещодавно такі ґрунтовні праці, як «Угорська етнографія» та 
«Угорський фольклор» спробували підсумувати наші знання з народної релігії. Етнологічне 
дослідження релігії в цей момент переживає відродження.

Етнологія релігії в Угорщині почалася з німецьких досліджень, безпосередньо – з німець-
кої філології. Термін «Vallási néprajz» («релігійна етнологія») – дослівний переклад німецького 
«religiöse Volkskunde» – запропонував Е. Шварц (хоча полісемантичне слово «релігійний» у 
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контексті угорської етнологічної літератури означає «етнологія релігії» та «конфесійна етно-
логія»). Е. Шварц розглядав релігійну етнологію як прикладну дисципліну, як один з теренів 
своєї конфесійної діяльності. У цьому сенсі він дотримувався німецької євангелістської (част-
ково католицької) практики. Кількома роками пізніше він визнав її як окрему дисципліну. 
Зрештою цей термін увійшов до наукового обігу, хоча були й інші пропозиції. Ще донедавна 
угорська наука перебувала під впливом німецькомовної літератури. Е. Шварц намагався об-
межити вживання терміна «egyházi néprajz» («церковна етнографія»), ще одного запозичення 
з німецької («kirchliche Volkskunde»), до конкретних конфесій. Частково термін досі побутує 
в протестантських колах. Німецький вплив проявився й завдяки польовим дослідженням 
Г. Шрайбера в районах Тольни і Барані та його монографії, у якій певною мірою розгляну-
то питання релігії. Німецький напрям розвивався також завдяки Е. Бономі, який проводив 
масштабні дослідження серед німецької національної меншини в околицях Будапешта і знач-
ну частину своєї діяльності присвятив вивченню релігійного життя німців Буди.

Спираючись на німецькі дослідження, особливо Г. Шрайбера та його школи, Г. Каршаї 
привернув увагу до міждисциплінарної, а отже, інтегративної ролі релігійної етнології. Він 
був переконаний, що об’єктом релігійної етнології є «дослідження проявів релігійної народної 
думки в кожній галузі матеріальної та духовної етнології». Г. Каршаї був одним із засновників 
теорії та методології релігійної етнології в Угорщині. Класичний філолог К. Марот, який та-
кож займався фольклористикою, окреслив основні площини досліджень народної релігії: ре-
лігійне вираження через церкву та фольклорні явища, не пов’язані з доктринами. Досліджую-
чи релігію, він вивчав важливість магії, ритуалів і святкувань. У виданій у 1930-х роках праці 
А. Сендреї використав фольклористичний підхід до релігійних явищ. Він розглядав етнологію 
як учення про давні традиції і вірив, що етнологія релігії допоможе виокремити з народних 
традицій церковні нашарування. У 1948 році А. Сендреї переглянув дослідження з угорських 
фольклорних вірувань і чітко відокремив їхнє вивчення від релігії (міфології).

Ш. Балінт активно займався релігійно-етнологічними дослідженнями у 30–40-х роках 
ХХ ст. Його підхід і методологія вдихнули свіже повітря в угорську науку. Його праці стали ка-
ноном, програмою, сприяли розробленню міждисциплінарних зв’язків та підкреслили інтегра-
тивну роль релігійної етнології середини XX ст. Завдяки особистості Ш. Балінта і його діяльності 
в 30-х роках XX ст. Сеґед став одним із провідних центрів релігійно-етнологічних досліджень в 
Угорщині. У першій половині XX ст., зокрема в 30-х роках, було видано ґрунтовні праці, присвя-
чені народним обрядам. Вони також є чудовими джерелами народної релігійності. У них ідеться 
про світські традиції релігійних свят, а також про обряди та вірування релігійного життя. Розділ 
«Етнографія угорців» підсумовує ці традиції. Деякі науковці виявили тісний зв’язок між релігій-
ним життям та народною медициною. Було досліджено секуляризовані традиції, як, наприклад, 
весільні святкування в Кані. У 40-х роках ХХ ст. світські традиції були задокументовані у фото-
графіях. Дослідження календарних свят упродовж десятиліть залишалося одним із провідних 
напрямів у фольклористиці і виокремилося в самостійну галузь релігійної етнології. За браком 
місця в цій статті вони не розглядатимуться. Xоча далі ми докладніше розглянемо роботи Ш. Ба-
лінта, варто окремо згадати його ґрунтовні праці «Різдво, Великдень, Трійця» і «Святковий ка-
лендар» (у двох томах). Ці роботи залишаються найповнішими джерелами інтерпретації релі-
гійного життя. Було здійснене видання «Magyar katolikus lexikon» (Будапешт, 1993–2010), яке 
вміщує багато статей з проблем римо-католицької світської релігійності. Відповідно до реалій 
релігійної класифікації в угорській науці переважають дослідження, присвячені католицизму.

У протестантизмі величезні зрушення відбулися в 30-х роках XX ст. Книги Е. Шеша про 
кальвіністську селянську душу, пасторальну турботу в середовищі кальвіністської молоді та 
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про церковну дисципліну є результатом його діяльності як священика. На основі цих розро-
бок Б. Гунда визначив напрям розвитку кальвіністського, а М. Маркуш – лютеранського ре-
лігійно-етнологічного дослідження. В Угорщині інститут релігійно-етнологічних досліджень 
сформувався у 80-х роках XX ст. Їхня остання ґрунтовна публікація подає детальний огляд 
історії досліджень. Побачили світ кілька важливих робіт про організацію церкви та громади 
кальвіністів, а також соціально-історичне дослідження з питань призначення священиків.

Упродовж останніх десятиліть не послаблювався інтерес до історичного вивчення 
світських проявів релігійного життя невеликих протестантських церков, що виникли із 
середньо вічних та сучасних єретичних рухів. У цій сфері дослідження є новішими. Декілька 
праць було присвячено ситуації в церквах, сектах і невеликих громадах в угорському селі в 
60-х роках XX ст. та в угорському суспільстві 80-х років. Результати дослідження невеликих 
церков уміщено в останньому ґрунтовному етнологічному збірнику.

В антицерковний та антирелігійний повоєнний період через суто ідеологічні причини 
увага змістилася на фольклористичні аспекти релігії. Усі науковці, за винятком Ш. Балін-
та, чия діяльність забезпечила згодом зміни на краще, у 70-х роках ХХ ст. адаптувалися до 
нової ситуації політичного тиску. Виданий після вичерпної «Етнографії угорців» та «Угор-
ської етно графії» «Угорський етнографічний словник» узагальнив дослідження 1970-х ро-
ків. Ґрунтовний розділ у ньому присвячено народній релігії. За визначенням E. Поч, народна 
релігія визначає співіснування й спільні функції народних ритуалів та офіційної релігії. Її 
різноманітні форми виникли в рамках, дозволених офіційними релігіями (римо-католиць-
кою, кальвіністською, лютеранською, православною, греко-католицькою, унітарною). 
Xоча саме римо-католицька віра дала поштовх для розвитку різноманітних форм народної 
релігії. Релігійні обряди досліджено в багатьох статтях словника.

Тоді, як науковці Сеґеда значною мірою використовували феноменологічний підхід 
до дослідницької роботи, деякі конфесії розвивали власні проекти. Етнологічне відділення 
Кальвіністського коледжу докторів теології створило умови для протестантських (здебіль-
шого кальвіністських) досліджень, результати їхньої роботи було опубліковано в журналі 
«Релігійна етнологія». Серед їхніх науковців були етнологи і переважно кальвіністське ду-
ховенство. Кафедра етнографії Дебреценського університету стала науковим центром гре-
ко-католицької релігійної практики. Тут проводять широкий спектр досліджень, зокрема 
повсякденної та етнічної релігійності. Греко-католицьку релігію досліджували також поряд 
з інноваційними питаннями, наприклад, інтерпретацією жестів. Науковці Коледжу греко-
католицької теології зосереджували увагу на дослідженнях власної церкви.

До наукових інтересів Ш. Балінта належали також збірники так званих архаїчних молитов, 
які в 70-80-х роках ХХ ст. цікавили багатьох етнологів, зокрема Ж. Ердеї. Вона опублікувала низку 
розвідок, збірників та досліджень з цієї теми. Коріння молитов, збережених усно, простежуються 
до епохи бароко чи навіть до середньовіччя. Вони підтверджують потужний францисканський 
вплив, характеризуються емоційністю та мають апокрифічні закінчення. Багато угорських пись-
менників і поетів черпали натхнення з їхньої поетичної краси й образності. Захоплення цими 
молитвами було однією з головних причин того, чому комуністичній диктатурі не вдалося забо-
ронити релігійні дослідження. Так архаїчні молитви долучилися до становлення релігійно-етноло-
гічних досліджень. Вивчення молитов з естетичної та літературної точок зору розкрило глибокий 
вплив на них з боку теології. Пізніше їх також було використано як джерела для комунікативного 
теоретичного аналізу. Діяльність Ж. Ердеї значною мірою вплинула на наукову активність як в 
Угорщині, так і в сусідніх країнах. Услід за нею багато науковців вирушали в експедиції по Кар-
патському басейну. Її книги підштовхнули до видання словенських та польських збірок молитов.
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Міракль був типовим жанром у середні віки та в епоху бароко. Ш. Балінт першим при-
вернув увагу до цих творів як до важливих першоджерел і вказав на необхідність їхнього 
вивчення. Задокументовані в прочанських записах згадки про виконані молитви й магічні 
зцілення можуть розкрити цікаві деталі ранньої релігійної практики і прощі. Поки дослі-
джено два середньовічні збірники і барокову антологію.

У другій половині XX ст. значний інтерес фольклористів викликала популярна літерату-
ра. Було досліджено кілька друкарень, видавництв, публікацій на тему православних обря-
дів, а також творчість поетів-піснярів. Було зроблено огляд угорсько-німецьких друкованих 
джерел. З’явилося декілька цікавих досліджень, присвячених двосторонньому впливу висо-
кої культури і усної традиції. Результатом цього стала поява нових версій біблійних історій, 
збагачених усною творчістю. Науковців зацікавили барокові публікації братств та церковні 
літературні жанри XVII–XVIII ст.

В усі часи увагу фольклористів привертали відносини між особистістю та громадою. 
Праці Ш. Балінта поставили цю проблему в основі релігійно-етнологічних досліджень. Він 
узяв з народного словника термін «szentember» («свята людина») на позначення провідної 
особистості у сфері релігійного життя громади. Ш. Балінт був переконаний, що «в класичній 
селянській культурі обдарована особистість не губилася, тому що навіть в умовах обмежен-
ня традиції і звичаїв творчість заявляла про себе потужно й різнопланово, її інноваційність 
завжди віталася громадою» (Bálint, 1942, о. 42). Останні дослідження народних церковних 
гімнів, жалобних паломницьких пісень та їхніх творців підтверджують цю думку. Вивчення 
ключових особистостей релігійного життя тривало у 80–90-х роках XX ст., додаючи етноло-
гічному фольклористичному погляду психологічного наповнення.

Конструктивне дослідження Ш. Балінта «Угорські народні свята», опубліковане в 
1938 році, зокрема, звертає увагу на релігійне життя селян. У монографії про історію мен-
талітету Л. Пастор подає огляд релігійних братств пізнього середньовіччя. Ці новаторські 
роботи, на жаль, тривалий час не бралися до уваги. Лише у 80–90-х роках XX ст. релігійні 
громади та братства знову стали об’єктом історичних, літературно-історичних та релігій-
но-історичних досліджень. Низку сучасних розвідок присвячено трансильванським саксон-
ським і угорським меншинам та їхньому місцю в релігійному житті.

Детальніший розгляд наукового матеріалу за різними географічними регіонами Угорщини 
та Карпатського басейну дає зрозуміти, що в деяких місцевостях наявний багатий матеріал, а 
в інших – його майже немає. Існують також регіональні розбіжності в релігійній культурі. З ба-
гатьох причин у деяких місцевостях триває активне релігійне життя. Це так звані духовно-ін-
новаційні та реліктові території. Вагоме місце в дослідженнях народної релігії належить пало-
цам – угорській етнічній групі зі специфічним діалектом, яка проживає на півночі Угорщини. 
Релігійне життя групи науковці вивчали, починаючи з 30-х років XX ст., і відтоді майже кожного 
десятиліття видавалася праця з цієї теми. Особливо важливою є монографія Ференца Бако під 
назвою «Палоци» (Егер, 1986), хоча в ній немає окремого розділу, присвяченого народній релі-
гії, але вона спонукала до розробки подібних проектів. Як результат, унікальна архаїчна земля 
палоців стала найдослідженішою на етнографічній карті Угорщини. А. Лендел і Г. Лімбахер опу-
блікували захоплюючі дослідження появи Діви Марії, молитов і молитовного життя, популяр-
ної релігійної літератури й сакральних об’єктів повсякденного життя та свят.

Фізичний та географічний простір як священний ландшафт – концепт, що виник у 30-х 
роках XX ст. і закріпився завдяки дослідженням етнологічного атласу.

Теоретичні оцінки священного простору були зумовлені перекладами угорською мо-
вою книг М. Іліаде та досліджень поховальних ритуалів А. ван Геннепа. Детальне вивчення 
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різноманітних аспектів використання священного простору представлене в одному з най-
більших угорських прочанських збірників «Csiksomlyó».

Вивчення невеликих святих місць, об’єктів дослідження переважно австрійської та ні-
мецької етнографії – суміжна до згаданої площина наукового зацікавлення. Xоча угорські до-
слідження в цій галузі не були систематичними, є розвідки та аналіз об’єктів з кількох сіл. 
Церковний вплив на подібні типи святинь можна чітко простежити. Найуспішнішими з цього 
погляду були дослідження в середовищі угорської національної меншини півдня Словаччини.

Вивчення образів, які часто використовують у народній релігійній практиці, почина-
ється з дослідження священних зображень. Це завжди пов’язано з мистецько-історичними 
дослідженнями, що сприяло відкриттю кількох цікавих знахідок в обох дисциплінах. Було 
опубліковано іконографічні дослідження про різноманітних (переважно угорських) святих, 
зокрема, Стефана, Ладісласа та Єлизавету.

Упродовж багатьох десятиліть іконографію трактували як елемент внутрішнього де-
кору й матеріального народного мистецтва та вивчали відповідно, а не в контексті релі-
гійної практики. У 1970-х роках побачили світ кілька досліджень культових зображень та 
сакральних предметів інтер’єру. Останні вивчали в контексті культу та декору інтер’єру. 
Такий підхід є типовим для місцевих угорських видань про народне мистецтво. Розп’яття, 
зображення Діви Марії, вітражі з області Кішкуншаг на Алфьолді мають багато спільного із 
сакральною керамікою, знайденою в Північно-Західній Угорщині (нині – територія Західної 
Словаччини). Упродовж кількох останніх десятиліть дослідження символіки значно зміцни-
ло свої позиції в релігійній етнології. Науковці досліджували барокові образи, невеликі гра-
фічні паломницькі зображення, ілюстрації в барокових книгах про чудеса, монастирське 
мистецтво. Останнім часом було вивчено ряд предметів народного й популярного мисте-
цтва, наприклад, літографії. Дослідники звернули увагу на зразок книги для друкарського 
пресу, у якій були форзаци та ілюстрації з релігійних брошур.

Дослідження зображень, виконаних на знак обітниці, розпочалося кілька десятиліть 
тому. Між 1996-м і 2000 роками науковці інвентаризували малюнки й предмети в місці про-
щі до Марії Радни в районі Банат у Румунії. Крім того, вони вивчили роль образів у релігій-
ному житті й дослідили, як впливають на свідомість візуальні символи, а також міжетнічні 
взаємини цього багатоетнічного та різноконфесійного регіону. Про зміни в релігійності ба-
натських швабів, що емігрували з Румунії до Німеччини, написано дисертацію.

Дослідження прощі може, зокрема, допомогти краще зрозуміти сакралізацію просто-
ру та роль священних образів у поклонінні. Це було і лишається вже понад п’ятдесят ро-
ків улюб леною темою в релігійно-етнологічних дослідженнях. Угорська наука з 30-х років 
XX ст. дала історичну, етнологічну та історико-антропологічну оцінку практиці ходити на 
прощу. Найбільше матеріалу зібрано про прощу пізнього середньовіччя, відвідування Ааке-
ну, прощу селян та аристократії на початку нової епохи, а останнім часом – про відвідування 
Маріазеля. Вичерпне культурно-історичне узагальнення історії та етнології угорських па-
ломництв може окреслити хід подальших досліджень.

Якщо розглядати нехристиянську релігію, то в цій галузі досліджували лише іудаїзм. 
Єврейська етнологія та фольклористика відігравали важливу роль у дослідженнях з другої 
половини XIX ст. Визнаними науковцями в галузі єврейського фольклору були I. Гольдцихер 
(1850–1921), Е. Льов (1854–1944) та С. Шрайбер (1913–1985). У 80-х роках ХХ ст. розпочало-
ся активне вивчення єврейського фольклору та релігії, яке триває і нині.

Завдяки довготривалому проникненню релігії в усі сфери життя релігійна етнологія ви-
никла периферійно, убираючи світогляд та методологію більш ніж однієї дисципліни, на-
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приклад, історії мистецтва. Варто згадати про дослідження релігійних народних пісень/гім-
нів, які досліджують лише впродовж кількох десятиліть і які мають ще багато нез’ясованого. 
Григоріанський вплив на народні гімни досить вдало нанесено на карту, і зовсім мало ві-
домо про тенденції та періоди народних гімнів XVIII, XIX і XX ст. Друковані та рукописні 
збірники пісень (з мелодіями чи без них) очікують на вивчення, як і їхня роль та вплив на 
народні пісні, що передаються усно. Ґрунтовно досліджено було лише кілька тематичних та 
функціональних груп народних пісень, а саме: поховальні гімни, плачі, пісні-звертання до 
Діви Марії, колядки. Науковці проаналізували тексти й дали оцінку творчості співців. Тема-
тичне нанесення на карту регіонів Угорщини триває. Найдослідженішими щодо народної 
музики є області Бачка і Банат, територія сучасної Сербії. За браком місця немає можли-
вості розглянути в цій роботі літературу про багату народну музичну спадщину Угорщини.

У 1992 році кафедра етнології Сеґедського університету почала двічі на рік проводити 
серію конференцій з різних питань релігійної етнографії. Матеріали з конференцій були або 
ще будуть опубліковані. На конференціях розглядали такі теми:

1) святі люди, провідні особистості та визначні постаті релігійного життя;
2) поклоніння Діві Марії в Угорщині та Центральній Європі;
3) поклоніння святим в Угорщині та Центральній Європі;
4) поклоніння Святій Трійці;
5) час і пам’ять;
6) картина, образ, культ.
Конференція 2004 року була присвячена обряду й пам’яті. У кінці 1990-х років Інститут 

етнографії Угорської академії наук започаткував ряд конференцій, присвячених міждисци-
плінарному підходу до релігійно-етнологічних концепцій. Розглядали такі питання: 1) екс-
таз, сон, видіння; 2) душа, смерть, інший світ; 3) мікрокосмос/макрокосмос. Ці конференції 
забезпечили реальну можливість для міждисциплінарного обміну.

Сучасні дослідження зосереджені на прощі, релігійних братствах, сакральних зображен-
нях, релігії та ідентичності. Окрім матеріалів з конференцій, кафедра етнології при Сеґед-
ському університеті видає серію «Сеґедська релігійна етнологічна бібліотека», яка містить 
записки з конференцій і тематичні монографії. Ця публікація була результатом Сеґедських 
конференцій з релігійної етнології, започаткованих у 1992 році.

Угорські релігійно-етнологічні дослідження у сусідніх країнах
Історичні зміни створили унікальну ситуацію в сусідніх з Угорщиною країнах. Після 

розпаду країни за умовами Тріанонського договору 1920 року угорці, які жили в сусідніх 
країнах, продовжували підтримувати зв’язки з історичною батьківщиною. Упродовж періо-
дів піднесення етнологічних студій у 40-х і 70-х роках ХХ ст. проводили дослідження серед 
угорського католицького населення Трансильванії. На початку 1940-х років на дослідження 
Л. Секеї вплинули деякі погляди Ш. Балінта. Його книга містить видані посмертно папери та 
вичерпне узагальнення його попередніх праць. Дослідження в Трансильванії майже зупи-
нилися до 1990 року. Xоча як результат румунської революції нові угорські наукові устано-
ви – Етнологічне товариство ім. Я. Крізи та кафедра угорської етнології університету Бабес-
Боліаї – також долучилися до розвитку релігійної етнології.

Дослідження, здійснені в середовищі чанго (католицької меншини угорців Молдови, най-
східнішої території розповсюдження угорської мови), є особливо важливими. Ця етнічна гру-
па піддається сильній румунській асиміляції. Їхні мова й культура зберігають багато архаїчних 
елементів. Дослідження зосереджуються переважно на огляді та аналізі архаїчних молитов і 
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світських традицій церковних свят. Багато наукових тем було привнесено в Трансильванію 
угорськими ученими. Деякі важливі дослідницькі проекти були здійснені за участю студентів 
(наприклад, «святі поховання» і пов’язані з ними традиції). Було опубліковано монографії про 
святкові традиції серед німецької (саксонської) та угорської національних меншин та про вза-
ємні саксоно-угорські впливи, а також узагальнююче дослідження, що стосувалося структури 
міфів Трансильванії і Молдови про створення світу та небесні тіла.

Таке піднесення наукового інтересу до життя угорської національної меншини простежу-
валося в районах Бачка і Банат колишньої Югославії. Воєводинське угорське етнологічне това-
риство Л. Кішша проводило там свої релігійно-етнологічні дослідження, починаючи з 90-х ро- 
ків XX ст. Також влаштовувало релігійно-етнологічні конференції на різноманітні теми: по-
клоніння святим, сакральні народні пісні, проща та релігійні братства, матеріали з яких були 
опубліковані в наукових журналах та книгах. I знову до найважливіших результатів належали 
класифікація і лінгвістичний аналіз архаїчних молитов. Розпочато наукові проекти з дослі-
дження святих місць, прощі, невеликих поховань і сакральних народних пісень.

Словацьке етнологічне товариство угорців було першою подібною структурою серед 
угорської меншини в Словаччині. Сьогодні релігійно-етнологічні дослідження координу-
ються Етнологічним центром при вільному Інституті соціальних наук. Упродовж останніх 
років до кола їхніх зацікавлень належать питання поклоніння святим, святкових традицій і 
невеликих сакральних монументів.

У карпатському регіоні України не ведеться організоване релігійно-етнологічне досліджен-
ня, хоча і тут кілька місцевих і угорських науковців опублікували декілька ключових праць.

Джерела
Як і в будь-якій іншій дисципліні, дослідження джерел є ключовим питанням релігійної 

етно логії. Вони потребують вивчення й мають бути доступними для базового дослідження. 
Джерела, що стосуються середніх віків і нового часу, ще далекі від ідеального стану з погля-
ду вивчення та доступності.

Вивчення джерел включає аналіз і видання історичних і сучасних джерел (писемних і 
усних), які належать до релігійної практики (наприклад, опис фондів духовних архівів, ка-
толицькі та кальвіністські повідомлення про «кару Божу», записи релігійних братств тощо) 
та до інших різноманітних предметів і образів. У Сеґеді видано серію «Devotio Hangarorum», 
присвячену кожному з видів першоджерел. Питання, які розглядалися в цій серії, стосува-
лися невеликих сакральних об’єктів, але найбільше – словесних джерел (рукописні та дру-
ковані матеріали, що походили з усної традиції), а також повідомлення релігійних братств, 
записки «святих людей». Усі містять вступ двома мовами. Публікація першого збірника мо-
литов з Угорщини – з місця прощі Маріакальнок – була чимось новим у науці.

Один з найважливіших проектів з дослідження джерел здійснив духовний етнологічний 
відділ Кальвіністського коледжу докторів теології. Вони інвентаризували скарби – літургій-
ний посуд та одяг – кальвіністської церкви парафії Бараня, приєднаної до Xорватії, у кількох 
парафіях Трансильванії, Прикарпаття і створили розкішно ілюстрований фотографіями ка-
талог. В Угорщині подібних масштабних проектів здійснено небагато.

Медалі та відзнаки, які переважно стосуються прощі, поклоніння святим, релігійного 
життя братств, становлять дуже специфічну категорію джерел. Перше угорське досліджен-
ня нумізматичних джерел, видане в 1885 році, стало також важливим джерелом для порів-
няльних досліджень німецьких учених. Пізніше інтерес до медалей та відзнак зменшився. 
Зовсім мало досліджень про медалі з місць прощі чи присвячені святим було опубліковано 
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в першій половині XX ст. Не так давно видано працю про багату бенедиктинську колекцію 
церковних медалей Л. Кунсе, а також колекцію медалей зі святим Бенедиктом.

Варто згадати про церковні предмети, що зберігаються в музеях. Музей етнографії в 
Будапешті може пишатися багатою колекцією. У 1980 році Ш. Балінт та Ж. Ердеї створили 
колекцію народної релігії в Xристиянському музеї в Естергомі. Багато регіональних музеїв 
в Угорщині також володіють гарними колекціями. Особиста колекція Ш. Балінта (брошу-
ри, невеликі сакральні зображення, картини, скульптура тощо) відійшла до музею Ференца 
Мора в Сеґеді. Найдавніший бенедиктинський монастир Паннонгальма в Угорщині також 
створив цінну колекцію. Більшість парафіяльних музеїв у єпископських центрах володіють 
колекціями з народної релігії. У Дюлі та Петьофісаллаші були створені музеї св. Марії. Також 
існує кілька багатих приватних колекцій. Упродовж останніх десятиліть відбулося декілька 
виставок сакрального мистецтва. У травні 2004 року відкрилася показова виставка, що зо-
бражувала столітні відносини між Угорщиною та Маріазелем.

Університетська освіта в галузі релігійної етнології
Етнологію почали сприймати як серйозну науку в 1929 році, коли вона стала частиною 

університетської навчальної програми, і, зрештою, отримала академічне визнання. Завдання 
кафедр етнології – освіта науковців і забезпечення та розвиток відповідних умов для науки. 
Сеґедський університет є основним центром з підготовки спеціалістів у сфері етнології релігії, 
але університети Дебрецена, Будапешта та віднедавна Печа пропонують курс із цієї галузі.

У другому семестрі 1933–1934 академічного року приватний лектор Е. Шварц читав 
курс (лекція щотижня) «Релігійна етнологія». Ш. Балінт прочитав низку лекцій з релігійної 
етнології в закладах Алфьолда в 1935–1937 академічних роках, з етнології прощі до Алфьол-
да – у 1937–1938 роках. У 1939 році він додав до своєї навчальної програми лекцію на тему 
«Етнологія Сеґеда», питання, яке він вивчав з неабиякою самовідданістю, приділяючи особ- 
ливу увагу релігійним аспектам. У міжвоєнні десятиліття теологічні коледжі та факульте-
ти університетів визнали цінність релігійної етнології в пасторальній теології. Першими 
в навчальну програму підготовки священиків увели релігійну етнологію в Кальвіністській 
теологічній академії Шарошпатака. Серед католицьких закладів релігійну етнологію поча-
ли вивчати в Бенедиктинському коледжі в Панольгальмі, Францисканській школі теології, 
Центральній семінарії в Будапешті та Єзуїтському теологічному коледжі парафії Чанад  
м. Сеґед. В останньому викладав Ш. Балінт. Сьогодні лише римо-католицький теологічний 
коледж пропонує курс релігійної етнології.

Упродовж десятиліть після 1950-х років питання викладання релігійної етнології навіть не 
розглядалося. За нашими відомостями, курс релігійної етнології вперше став доступним у 80-х ро- 
ках XX ст. в Будапешті, згодом у Дебрецені, а з 1993 року – у Сеґеді. Кафедра угорської етногра-
фії в університеті м. Клуж університету Бабес-Бояї також пропонує навчання та дослідження 
в галузі релігійної етнології. Відтоді там було написано низку дисертацій з релігійної етноло-
гії. Лектори з Угорщини також прочитали в університеті свої курси. Релігійно-етнологічні до-
слідження, головна спеціалізація кафедри етнології Сеґедського університету, ґрунтуються на 
діяльності Ш. Балінта. У 1998 році кафедра запропонувала програму для здобуття наукового 
ступеня з релігійної етнології. Програма триває вісім семестрів, до неї входять такі курси:

1) вступ до етнології/антропології релігії;
2) угорські/європейські/американські дослідження релігійної етнології;
3) джерела, їх аналіз, методологія досліджень;
4) простір у народному релігійному житті;
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5) час у народному релігійному житті;
6) організація громади в народному релігійному житті;
7) релігійне мислення, релігійний інтелект;
8) дисертаційний семінар.
Починаючи з 90-х років минулого століття, було написано багато дисертацій на релі-

гійно-етнологічні теми, а саме: проща, мораліте, кальвіністська конгрегація, товариство 
св. Марії, колекція релігійних брошур Ш. Балінта, послання з Небес, растафарійська суб-
культура, релігійне життя німців рівнини Банат, символічні традиції екуменічної школи, 
весільні традиції духовенства та ін.

Підходи, визначення, інтерпретація
Етнологія релігії значну увагу приділяє власному світогляду та методології. Ш. Балінт 

писав, що це окрема галузь знання, яка існує на перетині різних дисциплін, і яка прагне ви-
вчати реакцію селянської душі на католицькі заповіді, а також місцеві варіанти релігійної 
практики. Навіть в останніх роботах Ш. Балінт дотримувався цього літургійного підходу. 
Його цікавила релігійна культура, її розвиток та історичні пласти.

У тому, що впродовж минулого століття в теорії релігійно-етнологічних досліджень Угор-
щини не відбувалося помітного поступу, можна звинуватити політичний/ідеологічний тиск 
влади. В останні десятиліття тематичне розмаїття випереджає теоретичне відродження. Декіль-
ка вичерпних праць було видано з дослідження ієрархічних, догматичних релігій та народних 
елементів у межах християнства. Найґрунтовнішим був огляд Ш. Балінта, що стосувався історії 
досліджень, написаний у 1948 році, але опублікований аж у 1987-му. Інші науковці публікували 
узагальнення найважливіших відкриттів у галузі релігійно-етнологічних досліджень.

У 90-х роках минулого століття виникла релігійна екологія, започаткована концеп-
ціями М. Еліаде та А. ван Геннепа про сакралізацію простору. Стала помітною релігійна 
антропо логія, яка привнесла в науку абсолютно нові типи джерел. Теорія обрядів змінилася 
під впливом фольклористики. Важливим стало визнання інтерпретації сакральної комуні-
кації, що ґрунтується на народних молитвах. Дослідження популярної релігійної літератури 
також бере початок з фольклористики, як і вивчення друкованих книг, аналіз певних жан-
рів та специфічних груп текстів. Було опубліковано чисельні дослідження про визначні по-
статі та провідні особистості народного релігійного життя. Творчий вплив релігії на групову 
та індивідуальну ідентичність і єднальна сила символічної спільноти викликають останнім 
часом значний науковий інтерес.

Напрям, що його розвивали Г. Тюркеш і Е. Кнапп під враженням від німецьких дослі-
джень, є особливо цікавим. Вони сприймають релігію як частину культурної системи, як 
кульмінацію і показник усієї соціокультурної поведінки та діяльності різноманітних со-
ціальних і культурних процесів. На додачу до її складних інтегративних функцій релігії 
відводиться ключове місце в організації щоденного життя, в координації та узаконенні 
соціальних відносин. Вона є посередником культури, етичних норм та ціннісних систем. 
У XVII–XVIII ст. різноманітні соціальні, політичні та культурні процеси часто проходили під 
релігійною маскою. Народна релігія – унікальна, чітко окреслена, закрита система, незалеж-
на від релігійних виявів церковного та світського правлячих кіл. Як наслідок, сучасна наука 
надає перевагу терміну «народна релігійність», на відміну від «народна релігія». В одній і тій 
самій соціальній групі в деякій проміжок часу чи простору, окрім спільних форм, завжди 
існуватиме розмаїття перехідних форм і відмінностей у ступенях та взаємодії всередині та 
між релігійними практиками церковного й світського зрізів тієї самої групи. Г. Тюркеш та 
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Е. Кнапп концентрували увагу на бароковому періоді: його літературі, житті братств, прощі 
та видах поклоніння сакральним образам. Їхні дослідження стали проміжною ланкою між 
літературною та соціальною історією, і вони відмовляються сприймати їх виключно як ви-
вчення релігії.

Дослідження невеликих конфесій та сект додало яскравого забарвлення угорській нау-
ці. Такі релігійні явища можна порівняти з єретичними рухами середньовіччя. Неопротес-
тантські конфесії почали формуватися в XVIII ст. з відчужених від консолідованих, негнуч-
ких реформованих церков. Їхньому сучасному поширенню сприяє релігійне законодавство 
Угорщини.

Огляд релігії в Угорщині допоможе краще зрозуміти історію досліджень. Мова зберег-
ла багато історичних шарів угорського релігійного життя. Дохристиянські пласти лексики 
свідчать про існування релігії високих моральних стандартів. Цим, напевно, пояснюється 
відносно швидка християнізація угорців у X і XI ст. Xоча християнство східного обряду іс-
нувало в Угорщині в XI ст. і ще впродовж певного часу, угорці обрали західний обряд. Як 
наслідок, стиль релігійної практики був принесений із Західної Європи. Між XI і XV ст. Угор-
щина вибудувала паралель з рештою Західної та Центральної Європи. У той час почалося те-
риторіальне упорядкування парафій. У країні розповсюдилися чернечі ордени, які не лише 
представляли різні ментальності, але й увібрали багато досягнень цивілізації.

XVI ст. стало періодом занепаду, частково завдяки розколу, спричиненого Реформацією, 
частково через поширення ісламу. Швидкому розповсюдженню Реформації сприяли відносини 
з владою, моральна слабкість середньовічної церкви, релігійні потреби людей, їхні матеріальні 
інтереси, поширення народної культури. Від 70 % до 80 % угорського населення перейшли до 
протестантизму. Завдяки Реформації більшість угорців стали кальвіністами, а більшість німець-
кої та словацької національних меншин прийняли лютеранство. Антитроїцька (унітарна) церк-
ва виникла в Трансильванії в XVI ст. Протестантизм тут став державною релігією.

З приєднанням у XVI ст. до династії Габсбургів було прийнято католицьку практику. 
Вплив ісламу (Османської імперії) та наявність на Балканах православ’я призвели до виник-
нення специфічних культів (наприклад, Богородиця в сонячних шатах, наша Богородиця 
Лоретська). Середньовічні угорські церковні об’єкти були майже повністю знищені в часи 
турецької окупації (XVI–XVII ст.) та Реформації. Католики на окупованих територіях пере-
важно залишилися без священиків. Проблему участі мирян у церковному управлінні було 
вирішено за допомогою ліцензіатів.

Контрреформація відбулася не просто на національному ґрунті, а під керівництвом 
нових чернечих орденів, віденського імперського двору та відданих двору угорських єпис-
копів. Таким чином, у другій половині XVIII ст. Угорщина знову стала переважно като-
лицькою державою. Одним з вагомих джерел цього процесу є переселення німецького 
(насамперед) католицького населення. Окрім поодиноких випадків співіснування като-
лицьких та протестантських явищ, католицька світська релігія характеризувалася розко-
лом. Iндивідуалізація та обуржуазнення в кальвіністських громадах відбувалися швидше 
та інтенсивніше. Розпорядження Трентської ради вступило в дію зі значними розбіжнос-
тями в часі та просторі, а релігійна практика контрреформації поширювалася вибірко-
во та з відчутними затримками і регіональними відмінностями. Поклоніння Богородиці 
стало єдиним національним культом, що поширився на всіх щаблях суспільства, а також 
певною мірою обмежив відмінності в поклонінні святим. Династія Габсбургів заважала 
виникненню національного культового центру, а сакральні предмети, вивезені з Угорщи-
ни, здебільшого позбавлені національного характеру.
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Багатство форм поклоніння святим, прощі, братств та формальна різноманітність релі-
гійних свят спрощувалися до східних кордонів країни і були набагато скромнішими, ніж в 
Австрії та Південній Німеччині. Це відбулося здебільшого внаслідок розповсюдження каль-
вінізму в східних частинах Карпатського басейну та Дунаю і переважання православ’я та 
кальвінізму в Трансильванії. Католицька релігійність усе-таки зберегла багато архаїчних 
рис і розвинула безліч нових унікальних для захисту своїх релігійних традицій. Регіональ-
ні особливості та конфесійні відмінності були також типовими на католицьких територі-
ях. Слід зауважити, що захід та північ Угорщини були переважно католицькими, Алфьолд і 
Трансильванія – протестантськими. Продовжуючи традицію єретичних рухів середньовіччя 
та періоду Реформації, у XIX ст. поширилися невеликі неопротестантські конфесії: назаре-
тів, баптистів, адвентистів і методистів, свідків Єгови та ін.

Конфесійний зріз угорського населення в 1910 році:

Римо-католики 49,3 %
Греко-католики 11 %
Кальвіністи 14,3 %
Лютерани 7,1 %
Православні 12,8 %
Унітарії 0,4 %
Євреї 5 %
Інші 0,1 %

Значний релігійний підйом на початку та в першій половині XX ст. було зупинено ан-
тицерковною комуністичною диктатурою. У 70–80-х роках минулого століття в Угорщині 
відбулася швидка секуляризація. Після політичних змін 1990-х років колишні інституції та 
релігійні форми було повернено, водночас глобалізація зробила свій внесок у розширення 
релігійного «ринку». Одночасно розпочали релігійне життя невеликі неопротестантські 
конфесії та ряд східних релігій (буддизм, кришнаїзм, езотеричні вірування тощо). Xоча 
Угорщина залишається християнською (католицькою та протестантською державою), 
майбутнім дослідникам доведеться зважати на нові релігії та використовувати синкре-
тичний підхід.

Цей нарис мав на меті дати невеликий огляд широкого розмаїття досліджень, аналі-
зу, численних публікацій. Проте варто наголосити, що всі результати є індивідуальними 
досягненнями. В Угорщині майже повністю відсутні відповідні інституційні передумови 
для систематичних досліджень (етнологічних та інших) релігійного життя. Лише нещо-
давно релігійна етнологічна освіта стала доступною на університетському рівні (Сеґед). 
Угорщині не вистачає інституційних умов для міждисциплінарного співробітництва, а 
також бракує дослідницького інституту релігії. Започаткування такої установи для коор-
динації релігійних етнологічних досліджень в Угорщині є одним із ключових завдань 
наступних років. Важливим також є систематичне дослідження різноманітних джерел 
релігійного життя, тобто необхідно зробити джерела доступними для вивчення. Лише 
тоді угорські особливості світської релігії можуть звучати в європейському та історич-
ному контексті.
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ПЕТЕР ВЕРЕШ

ДО ПИТАННЯ ПРИУРАЛЬСЬКОГО ДЖЕРЕЛА  
ДАВНЬОУГОРСЬКОГО ЕТНОСУ

A szerző támogatja orosz tudósok azt a következtetését, hogy a magyarok közép-ázsiai bevándorlók voltak. 
Ennek bizonyítékául néhány régészeti és nyelvészeti tényt hoz fel. Аzon álláspont mellett kiáll, hogy a  leghitelesebbnek 
vélhető az a tény, hogy az ősi magyar nomádok külseje (egészen a 10. századig) az Andronovo antropológiai típusának 
felel meg és a Kaspi-tenger északi melléktérségén az i. e. hetedik és a második század között alakult ki.

The author is supporting the conclusions of the Russian scholars concerning the fact that beginning territory 
for the Hungarians was Central Asia. He proves it with the help of some archeological and linguistic facts. He 
claims that the most non-argumental fact is such, that anthropological look of Old Hungarian wanderers (up to 
the tenth century) corresponded to the Androniv type and was formed at the North Pre-Kaspiy territory between 
the seventh and the second centuries B.C.

Як відомо, С. Толстов висхідною територією фіно-угорських народів уважав не Середнє 
Поволжя, на яке услід за помилковою концепцією П. Кеппена (1833–1908) посилалися угор-
ські, фінські та естонські вчені, а Середню Азію, неподалік від Аральського моря (Кеппен, 
1886, с. 126–150; Tolsztov, 1949, о. 235). Тут, на його думку, могли відбуватися мовні контакти 
між угорськими і дравідськими мовами чи мовою мунда, про яку писав угорський сходозна-
вець Г. Гевеші, який видав про це книгу в Лондоні під псевдонімом Уксбонд (Uxbond, 1928; 
Hevesy, 1930). Концепція С. Толстова про середньоазіатське походження древніх уральців віді-
грала важливу роль у подальшому вивченні питання етнічної історії фіно-угрів. Російські вче-
ні, спершу В. Чернецов (1905–1970), а далі Г. Матюшин та інші, з успіхом розвивали погляди 
С. Толстова в цьому напрямку, а також питання етногенезу древніх угрів та їхніх нащадків – 
угорців (Матюшин, 1976).

На основі лінгвістичних, етнографічних, палеокліматичних даних можна вважати об-
ґрунтованим припущення В. Чернецова та К. Сальникова, що андроїдний (федорівський і 
черкаскульський) археологічний комплекс бронзової епохи лісостепової смуги Зауралля За-
хідного Сибіру етнічно можна пов’язувати з древніми уграми – спільними предками угорців 
та обських угрів (Сальников, 1967, с. 158). Цей висновок не суперечить подальшій етнічній 
історії угорців, ханти і мансі, які разом утворюють угорську гілку фіно-угорської групи ураль-
ців, що відповідає результатам найновіших антропологічних та інших досліджень з етногене-
зу названих народів (Вереш, 1978, с. 39–48, 1978 а, с. 15; Veres, 1972).

Як відомо, вплив андронівського широколицього протоєвропеоїдного антропологічного 
типу виявляється не лише в сучасних обських угрів, але й у краніологічному комплексі древ-
ніх угрів Середньодунайського басейну X ст., коли вони як кочівники-скотарі з’явилися там у 
895–896 роках (Tóth, 1969, о. 117–135). На думку Г. Дебеца, андронівський антропологічний 
тип як особливий протоєвропеоїдний варіант формувався на південь від Західного Сибіру, 
у степах Казахстану й Середньої Азії. Він превалював серед племен – носіїв андронівської 
культури. Його можна чітко відокремити від сусідньої популяції зрубової культури бронзо-
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вого віку, що належала протоіранцям, які репрезентували вузьколиций середземноморський 
варіант європеоїдного типу (Дебец, 1952). Населення цих двох культур у середині II тис. до 
н. е. почало змішуватися і стало субстратною основою етнічного формування іраномовних 
савроматів і південних груп угрів, древніх угрів, не пізніше ніж з XII–X ст. до н. е. (Tóth, 1969).

Справа в тому, що угорська етнолінгвістична спільнота, яка виникла після розпаду фіно-
угорської єдності між 2600–2100 роками до н. е. з екологічних причин у Заураллі, мала андро-
нівський культурний вигляд і уральський антропологічний тип. Після тисячолітнього існування 
вона також розпалася в кінці бронзового віку. У цьому неабияку роль відіграли еколого-кліма-
тичні та культурні процеси на межі ІІ–І тис. до н. е. (Вереш, 1979, с. 14; Veres, 1988, о. 221–234). 
Ця обставина дуже вплинула на подальшу долю древніх угрів, що мешкали в лісостепу Заурал-
ля. Вони повинні були пристосувати свій господарський устрій до нових екологічних умов або 
залишити угорську прабатьківщину і переселитися до інших областей. Північні племена обра-
ли останню можливість. Починаючи з XII ст. до н. е., вони переселяються в басейн Нижньої та 
Середньої Обі, їх сучасної етнічної території (Косарев, 1981, с. 245).

У той час, коли північна угорська група переселяється в напрямку тайги, південні угри – 
предки угорців – у XII–X ст. до н. е. проникають на південь, у північноказахстанські степи. Там 
вони почали переходити до нових форм скотарства – кочівництва з конярським ухилом, що ви-
являлося в рухливішому способі життя. Прикметним є те, що номадизм як вузькоспеціалізова-
ний господарсько-культурний тип, що мав важливе історичне значення, формувався в посуш-
ливих областях євразійської степової зони на межі II–I тис. до н. е., тобто водночас із розпадом 
угорської мовної спільноти (Марков, 1978). Причиною, що змусила нащадків угорців покинути 
свою прабатьківщину, було те, що їхня етнічна територія підпадала під інтенсивне заболочення 
внаслідок погіршення клімату голоцену в бік зволоження в лісовій зоні Північної Євразії (Вереш, 
1995, с. 25). Це відбувалося починаючи з XII ст. до н. е., коли на півдні, у степовій зоні, навпаки, 
посушливість досягла апогею. Ксеротермічний максимум сприяв виникненню кочового ско-
тарства (Марков, 1978, с. 118). Принаймні до кінця бронзового віку в смузі лісостепу повсюдно 
простежується помітне скорочення чисельності великої рогатої худоби в стаді і відповідне збіль-
шення відсотка коней. Окрім того, помітне різке зростання ролі полювання, яке для місцевого 
населення ні в попередній, ні в наступний періоди не мало суттєвого значення. Усе це є свідчен-
ням різкого погіршання клімату і настання екологічної кризи, на що мало реагувати угорське 
населення (Потемкина, Корочкова, Стефанов, 1995, с. 105–106).

Древні угорці брали активну участь у першому значному суспільному поділі праці, який 
відбувався на межі II–I тис. до н. е. у степах Євразії. На думку видатного антрополога Т. Тота 
(1930–1991), тривалий процес формування антропологічного типу древніх угорців почався з 
XII ст. до н. е. Їх морфологічний ареал локалізується в посушливому районі Північного Каспію, 
між Нижньою Волгою, Мугоджарами і Аральським морем, переважно на андронівському ан-
тропологічному субстраті (Tóth 1969, о. 117–135). Особливо цікавим є те, що до групи древніх 
угорців близьким є антропологічний матеріал андронівської культури Східного і Централь-
ного Казахстану, а також відчувається найбільша близькість до сарматів Нижнього Поволжя 
(Калинівка) та групи Південного Приаралля (Міздахкан). Це твердження Т. Тота, підтримане 
Г. Дебецем, є одним з основних досягнень у дослідженні етногенезу угорців. За палеоантро-
пологічними даними (К. Марка), з кінця епохи бронзи починається проникнення різних груп 
уральського типу з лісостепового Зауралля в середовище проживання північнокаспійських 
степових племен. Археологічний матеріал цього періоду також свідчить про пересування пле-
мен лісостепового Зауралля з півночі на південь, у середовище північноказахстанських племен 
степової зони (Зданович, 1988, с. 150–184). Однак не виключено, що подальші археологічні 
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розкопки з метою конкретизації пересування зауральських лісостепових угорських племен у 
південніші райони степової зони можуть дати ще багато цікавого матеріалу.

Тому заслуговують на увагу нові дослідження Л. Левіної, у результаті яких доведено факт 
міграції сарматської групи угрів з лісостепової зони Зауралля до Східного Приуралля близько 
III–II ст. до н. е., що, очевидно, було викликано екологічними причинами. Це підтверджується 
численними знахідками на аридній території Нижньої Сирдар’ї керамічних посудин із зоо-
морфними ручками, що зображують ведмедя – типової для лісової зони тварини, яка посідає 
одне з центральних місць у культовій практиці угорських народів (Левина, 1996).

Неспростовним етногенетичним фактом є те, що антропологічний вигляд давньоугор-
ських кочівників аж до X ст. мав яскраво виражений андронівський тип і формувався на 
території Північного Прикаспію у XII–II ст. до н. е. Це відбувалося в досить посушливому 
районі, неподалік від центру виникнення євразійського кочівництва і доместикації коня. 
Принаймні саме тоді, в епоху ранніх кочівників, почала формуватися угорська система при-
голосних на основі фонетичних тенденцій, досить схожих з давньоіранською мовою: *p>f, 
*t>ő, *k>h, *s>h – і поява на початку слів звуків b-, d-, g-, які не є характерними для інших 
фіно-угорських, крім пермських, де ця фонетична тенденція з’явилася, як в угорській мові, 
під іранським впливом. Однак угорський етнонім ніяк не можна вважати іранським запо-
зиченням І тис. до н. е., як помилково стверджує Я. Гуйя. Фонетично складно пояснити по-
яву звука «с» в угорській проформі: *mance (мансі) magy + ar (угор.). Авестійський корінь 
manu-, давньоіндійський manu- («людина, чоловік») фігурує без звуку «s», а в давньоіндій-
ській міфології першопредок, прародич людей Manu на санскриті означає «людина» – ману-
джа чи мануш’я, буквально «народжений Ману» (за Є. Мелетинським). Фіно-угорські мови 
запозичили з іранської слово «людина» у формі marta-, але цього немає в угорської групи, де 
цей термін не став етнонімом, а позначає напрямок однієї зі сторін світу – «південь».

Не випадково, що в угорській мові первісні землеробські терміни, а також терміни, пов’язані 
з вирощуванням великої рогатої худоби і виробництвом молочних продуктів, запозичені з 
тюркських мов чуваського типу. У час існування Xазарського каганату, коли типові кочівники – 
угорці – ще не знали землеробства, вони змушені були проживати в тісному господарському 
симбіозі з напівоосілими кочівниками-хазарами і булгаро-тюрками салтово-маятської археоло-
гічної культури в степах Північного Кавказу та Причорномор’я (Плетнева, 1968; Вереш, 1979, 
Вереш, 1984, с. 238–269). За писемними джерелами, до 895 року від основної частини угорсько-
го етносу відокремилося кілька груп, одна з яких мігрувала в бік Кавказу й осіла на території 
сучасної Вірменії, а інша частина залишилася в районі Башкирії чи на захід від неї, де в XIII ст. 
їх виявив монах Юліан. На основі поширення поховальної маски не можна реконструювати 
пересування угорських племен кочівників у степовій зоні, оскільки цей архаїчний поховальний 
обряд повсюдно поширений з епохи палеоліту і мезоліту від субтропіків до арктичної смуги.
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ДАВІД ШОМФАЇ-КАРА

ЖИВІ ТРАДИЦІЇ ЕПОСУ В КОЧОВИХ НАРОДІВ ВНУТРІШНЬОЇ  
ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ

Ez a cikk a kazahok, kirgizek, tuvinok, baskírok, kazahok, kalmükök, illetve a Bélső- és Közép-Ázsia más 
nomád népeinek élő epikus hagyományának áttekintését nyújta. Ezt az anyagot maga a szerző gyűjtotte össze. 
Ő leírja az énekeseket, éneklésük stílusát, a dalok témáit, dallamokat, hangszereket. Külön figyelmet fordít a 
sámánkultúra e régióban megörzött elemeire.

This article is an overlook of the collected by the author materials of the alive epic traditions among nomadic 
people of the Inner and Central Asia – Kazaks, Kyrgyzians, Tuva people, Buryats, Kalmyks, and others. The author 
describes the singers, their performing style, themes, melodies, musical instruments. Special attention is paid to 
the elements of the Shaman’s culture, preserved in this region.

Мета цієї статті – донести до читача інформацію про нинішній стан епічних традицій у 
деяких кочових народів тюркомовної групи. Упродовж останніх п’яти років я навідувався до 
деяких районів Внутрішньої та Центральної Азії 1, де ще можна знайти оповідачів або спів-
ців, які є останніми носіями та виконавцями легенд у традиційному стилі. Існує побоювання: 
якщо вони підуть із життя, це стародавнє мистецтво може зникнути назавжди.

Також варто сказати кілька слів про їхню колишню роль у кочовому суспільстві та 
про зміни, що принесли нові часи. Звичайно, є багато схожого, але є й багато розбіжнос-
тей між колишньою та нинішньою ролями оповідачів. Треба визнати неабияке мистецтво 
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запам’ятовування тисяч рядків, і зважити на надзвичайну важливість легендарних тради-
цій для цих кочівників Внутрішньої та Центральної Азії.

Уперше в житті я зустрів оповідача в 1995 році. Тоді я познайомився з киргизьким мана-
си 2 в Аральському селищі, розташованому в області Талас. Асанкан Жуманалієв народився 
в 1945 році і працював учителем у місцевій школі. Коли я з ним познайомився, він щойно 
приїхав з Бішкека, де зустрічався з посадовцями з приводу організації так званого 1000-річ-
ного ювілею «Легенди про Mанас» 3.

«Манас» – величний киргизький епос, що складається з понад 50 000 рядків [3, с. 420–
442]. Він присвячений підкоренню земель киргизькими племенами. Maнас – це герой, який 
веде киргизів з Алтайських гір, або Тенгір-Ту 4, та перемагає калмаків, або так званих оірат- 
монголів 5. Звичайно, є певна імовірність того, що деякі киргизькі племена прийшли з Ал-
таю, але епос присвячений переважно боротьбі за незалежність киргизького народу від 
Джунгарської імперії 6, пізніше – від Манчу-китайської навали 7. «Легенда про Манас» віді-
гравала важливу роль у формуванні серед киргизьких племен почуття національної єдності.

Асанкан був досить стомленим, але погодився на моє прохання та запросив до себе в 
дім переночувати й послухати «Легенду про Манас». Була чудова ніч, і я насолоджувався ле-
гендою до світанку. Перед прощанням з манаси я поставив йому декілька запитань. Асанкан 
розповів, що в дитинстві він зустрів у лісі старого чоловіка, який запросив його послухати 
історії, а коли малий зацікавився ними, почав навчати його великого епосу «Манас». Вони 
провели більше десяти років за навчанням. Згодом старий помер. Відтоді Асанкан виконує 
«Манас» і передає свої знання учням.

У Киргизії навіть уряд заохочує молоде покоління киргизів учити «Манас». Звичайно, 
складно запам’ятати 50 000 рядків. Я зрозумів, що у виконавців існує спеціальна техніка: 
вони впадають у транс, як шамани, і слова вивчаються автоматично. «Манас» має просту 
мелодику та оповідається без жодного музичного супроводу, лише інколи манаси висловлю-
ють почуття жестами рук або мімікою.

Манаси – це особа, яка може бачити та чути дух Манас-Батира 8 (киргизькою «arwak» 9).
У 1994 році я був у Каракалпакстані 10, і розшукував шамана (казахською «baksy» 11). Мене 

відвели до каракалпацького барда, що також звався «baksy». Це слово, що походить від давнього 
уйгурського, з китайської мови означає свого роду вчителя, який навчає «релігії чи теорії» (nom 12).

Слово «baksy» в сучасній монгольській мові зазвичай означає «вчитель», але тюрки-
мусульмани Центральної Азії використовують його в значенні «шаман» (казахи, киргизи, 
уйгури) або «співець» (узбеки, каракалпаки). Цей факт також доводить міцний зв’язок між 
шаманами та співцями.

Через рік, під час подорожі на Алтай 13, мене вразила творчість алтай-кіжи 14 у Республі-
ці Алтай 15. Великий кайчі Алексій Калкін (народився 1925 р.) був уже застарий для того, 
щоб самому виступати в техніці кай [7, с. 439, 455]. У цьому регіоні він був живою леген-
дою. Місцеві мешканці поважали його та вважали не тільки кайчі 16, але й шаманом 17, який 
може розмовляти з Ерліком, володарем Нижнього світу [13, с. 254–260]. Кай – особлива 
техніка: співець ніби витискає повітря з нижньої частини гортані, створюючи цим вібрації 
в горлі. Ця техніка також трапляється серед хакасів, вони називають її xaй, та західних мон-
голів, що вимовляють це як «xaalexe» 18. У Західній Монголії та на Алтаї спів кай виконують 
під акомпанемент двострунного інструмента «tobšuur» [7, с. 455].

Я зустрів кайчі біля Онгої 19. Цей співець міг переказувати деякі короткі історії. Він ска-
зав мені, що довгі історії є священними, і лише великі кайчі, такі як А. Калкін, можуть їх 
оповідати, тому що мають духів-захисників («eeluu») 20, і дух співця повинен увійти до Ниж-
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нього світу, щоб зустрітися з цими духами. Він боявся навіть вивчати їх, але пояснив мені, 
як став кайчі, як чув дивні голоси в лісах, коли був молодий. Саме по собі співання кай є 
священним для алтай-кіжи; ви повинні очистити свій інструмент та місце виконання за до-
помогою диму ялівцю, вимовляючи «алас-алас» 21.

Одним зі священних епосів («čörčök») є «Маадай-Кара» 22. У ньому йдеться про те, як 
син Маадай-Кара Кьогудей вирушає до Нижнього світу та знищує злого Ерліка, Володаря 
Поганих Духів. Цей епос зазнав значного впливу буддизму та відображає радикальні зміни 
шаманських вірувань серед алтай-кіжи впродовж останнього століття, коли було прийнято 
білий культ (Ak-Džaŋ), відомий ще як бурханізм 23.

Ця оповідь поширена серед кочівників Сибіру (регіону тайги). В алтайській мові назва 
епосу «kaj-čörčök», «čörčök» означає просто «історія», а оскільки всі священні історії оповіда-
ються за допомогою техніки кай, то всі вони називаються «kaj-čörčök».

У Центральній Азії слово, що означає «епос», часто вживають у значенні «історія» або 
«пісня». Лише тривалість епосу та манера виконання відрізняють його від коротших опо-
відань або пісень.

Тюркська група:
Казахська zїr = довга пісня
Киргизька dzomok = пісня
Тіва (Тува) tool = історія або епос 24

Алтай-кіжи (kaj) čörčök = історія
Агбан-татар (Каха) (alїptїg) nїmax = історія 25

Саха (Якутська) oloŋxo = пісня 26

Монгольська:
Халка
(сучасна монгольська) tuuli = історія
Бурят (бурятська) üliger = історія
Калімаг (калмицька) duun = пісня

У 1997 році під час візиту до Республіки Саха 27 (Якутія) я мав можливість познайо-
митися з так званим олонхохутом, що виконує олонхо [10, с. 544; 15, с. 589] – епічні пісні 
Саха. Гаврило Колесов живе в столиці Якутії – Якутську (Джокууськай) і працює актором. 
Він навчився мистецтву виконання олонхо ще дитиною у своєму селі. Пізніше, коли став 
актором, його запросили виконувати найвеличніший з відомих епосів Саха – «Нюргун 
Боотур» [4, с. 25–26].

Цю історію записав відомий письменник саха Платон Ойунський [4, с. 20; 5, с. 11]. 
Письмова версія складається з понад 40 000 рядків. Це історія про те, як Нюргун Боотур, 
божественний герой, син Верхнього світу («üehee tangaralar»), винищує монстрів Нижнього 
світу («abaahylar») [4, с. 18–19].

Як і Манас, олонхо переказують без музичного супроводу, але в спеціальній техніці, що 
має назву «kylyha», яка полягає в тому, що співець постійно перестрибує з однієї октави на 
іншу, як уверх, так і вниз [14, с. 26–69]. Співець сидить на стільці в особливій позі (oloppos): 
з перехрещеними ногами і тримаючись за коліно.

В епосі саха ворог завжди має вигляд монстра, тоді як у південно-сибірському регіоні 
герой епосів б’ється з жахливим імператором (kaan), який володіє магічними силами та за-
звичай пов’язаний з Нижнім cвітом (Erlik). Кочівники-мусульмани, що живуть у степових 
регіонах, казахи й киргизи не розповідають про казкові створіння інших світів у своїх епо-
сах. Навпаки, їхні історії про звичайних людей, героїв, які захищають свої племена від ін-
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ших, переважно немусульманських, племен (калмаків), як у киргизьких і казахському епосі 
«Манас», кипчакському «Кобланди», ногайському «Едидж» 28 тощо.

У 1998 році я мав нагоду послухати останнього хакаського (тадарського) 29 «xajžy» – 
співця Орудаєва – у його селі Кизил-Аал у Республіці Каха 30. Татари, як вони себе назива-
ють, поділені на маленькі групи, такі, як сагаї, ксаас, кизил та шор. Цікаво, що тільки ки-
зильська група зберегла епічні традиції. Великі співці Курбіжеков і Кадишев також походять 
із кизилів [11, с. 498–500]. Багато молодих обдарованих татар почали вивчати техніку хай 
під акомпанемент народного інструмента, який називають «shatkhan» [16, с. 577], що подіб-
ний до цитри із сімома струнами. Але Орудаєв є останнім справжнім хайджи, що виконує 
цілі епічні твори традиційно. Він розповів цікаву історію про те, як, будучи дитиною, він 
зустрів великого вчителя хайджи, та як уперше співав у техніці хайджи. Наступного дня до 
села приїхали деякі молоді виконавці, що намагалися популяризувати спів за цією технікою 
серед молоді. На жаль, єдиного справжнього співця, що живе в селі, не запросили.

Пізніше, під час тієї самої експедиції до Республіки Тува 31, ми завітали до тувинського 
«tooldžu» 32 (оповідача) Андрія Гюлюм-Ула (народився 1916 р.), який мешкав недалеко від 
Шааган-Агира [6, с. 19]. Він жив дуже бідно зі своїм сином та його сім’єю. На той момент він 
був на пасовищі, доглядав корів.

Цей чоловік є одним з останніх тоолджу, що співають епічні пісні. На відміну від каза-
хів або алтай-кіжи, тува виконують пісні нормальним голосом, акомпануючи собі на дво-
струнному інструменті, схожому на скрипку, що зветься «igil» 33 та нагадує монгольський 
інструмент.

Андрій пояснив нам, що, хоча тува і є майстрами горлового співу, героїчні пісні забо-
ронено виконувати за допомогою «xöömei» або «kargyraa» 34. За його словами, «tool» (тувин-
ське слово, що означає «епічна пісня») має бути простою та зрозумілою.

Інші тюркські народи виражають важливість епічних пісень за допомогою особливих 
технік зміни голосів. Епічні традиції тува зазнали значного впливу монгольської культури; 
ці народи жили поруч під час монгольської експансії 1207 року [23, р. 239] 35. Більшість 
тувинців степової зони володіють двома мовами, тобто тюркською та монгольською. Герої 
їхніх епосів зазвичай подорожують до далеких країн, щоб знайти наречених. Вони мають 
здібність перетворюватися на різноманітні створіння. Цей жанр епічної пісні повністю зник 
під впливом співочої традиції тува – «xöömei».

Якось я був у гостях в одного з найвеличніших манаси Киргизстану, який живе в селі Усь-
Кайнар Іссик-Кульського району 36. Під час святкування 1000-річного ювілею «Епосу про Ма-
нас» у 1995 році, що було звичайною державною пропагандою, ці виконавці були національ-
ними героями, але недовго. Через чотири роки після святкувань старий виконавець навіть не 
отримував пенсії. Він розповів, що він і його сім’я голодують. Ми принесли вівцю в жертву, і 
потім, після трапези, він почав співати, увівши нас у прекрасний світ «Манасу». Коли він про-
мовляв слова пісні, його очі були заплющені. Він упав у транс і почав співати повільно, але 
згодом прискорив темп. Старий навіть упав зі стільця та почав повзати по підлозі. Коли він 
вийшов із трансу, то запитав, як опинився на підлозі в іншій частині кімнати. Потім згадав, як 
загубився в дитинстві, коли блукав горами. Коли він спав, йому наснився старий з довгою бі-
лою бородою 37 в білому одязі, який наказав йому стати співцем. Після цього він почав бачити 
Манаса, чути голоси, впадати в транс, не усвідомлюючи, що відбувається навколо.

***
Під час моїх зустрічей із цими виконавцями я ще більше переконався, що існував дуже 

міцний зв’язок між шаманами й співцями. Процес тут є схожим:
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1. Малу дитину обирають духи для опанування якимось видом мистецтва.
2. Дитина втрачає свідомість, і в цей час отримує послання від духів.
3. Після цього він чи вона повинні час від часу впадати в транс для того, щоб увійти в 

контакт з духами.
Відмінність між шаманами й співцями полягає в їхній ролі в кочовому суспільстві. Якщо 

шамани передбачають майбутнє, зцілюють людей, спілкуються зі злими та добрими духа-
ми, то співці у свою чергу викликають духів своїх уявних пращурів, героїв, що дали їм силу 
та звитягу в умовах боротьби за владу в їхньому кочовому суспільстві. Давні історії також 
допомагають кочівникам зміцнювати впевненість та національну гордість.

У минулі часи ці пісні виконували роль шкіл або книжок, з яких люди могли дізнати-
ся про власну історію, традиції, вірування, що допомагали їм зрозуміти навколишній світ. 
У наші дні, коли кочові суспільства руйнуються, важливість ролі співців знизилася, і дедалі 
менше людей слухає епічні пісні. Книги, радіо й телебачення їх цілком замінили.

У кого в наш бурхливий час є можливість слухати історії тривалістю в кілька днів?

Примітки
1 Під терміном «Внутрішня і Цен тральна Азія» я розумію територію Монголії, Західного Китаю 

(Ксінянг), Сибіру, Казахстану та Киргизії. Отже, кочові або напівкочові народи, про які йтиметься, це:  
1) кіпчакська гру па: казахи, каракалпаки, киргизи; 2) південно-сибірська група: тива (тува), алтай-кіжи 
та діалекти; 3) са-ха (якути).

2 Манаси – особа, яка запам’ятовує та оповідає «Легенду про Манас» [1, с. 361; 9, с. 426].
3 У 1995 році нова незалежна киргизька адміністрація організувала велике свято до 1000-річного 

ювілею «Легенди про Манас». Це видається дещо безглуздим, тому що Манас є уявною фігурою кир-
гизького фольклору, а сама легенда виникла приблизно між XVII та XIX ст.

4 Тенгір-Ту – киргизька назва Тянь-Шаню, що в перекладі з китайської означає «небесні гори». 
Киргизьке значення таке саме.

5 Західномонгольський союз, заснований Есен-ханом (1440–1455) у XV ст., називався «Dörben 
Oirad» («Чотири Оірати») [20, s. 11–12]. Пізніше монголи почали проникати на Захід і воювати з казах-
ськими та киргизь кими племенами. Казахи й киргизи називали ці немусульманські племена «калмака-
ми», що, можливо, тюркською означає «язичник» [12, с. 457–462].

6 Джунгар, або «Праве Крило», – назва Імперії Оірат Монгол, яку заснував Баатар Xунг-Тайжи в 
1465 році, коли деякі з оіратських племен вирушили в Тянь-Шань та почали завойовувати тюркські 
території [12, с. 458].

7 Династія Манчу Цинь завоювала Джунгарську Імперію в 1755 році. Вони окупували Східний 
Туркестан та намагалися проникнути глибше до Долини Фергана, Куокуан через киргизьку територію 
у XVIII ст. [12, с. 483].

8 Слово «батир» означає «хоробра людина», «герой». Кочівники називають своїх легендарних пра-
щурів та героїв «батирами» [1, с. 336].

9 Слово «arwak» походить від араб ського «рух» – «дух» [1, с. 337].
10 Республіка Каракалпакстан не є незалежною державою. Це частина Узбекистану, на південь від 

Аральського моря, де в нього впадає Амудар’я. Столиця – Нукус. Населення республіки складається з ка-
ракалпаків, казахів та узбеків. Каракалпаки розмовляють на кипчакському діалекті тюркської мови, що схо-
жий на казахську. Живуть під владою Xана Xіви. На 1990 рік населення складало 400 000 осіб [17, с. 182].

11 Стародавнє уйгурське слово «baqšy» походить від китайського «boshi».
12 Уйгурське слово «nom» походить із грецької мови й має значення «релігія», «теорія» або «буд-

дизм». У сучасній монгольській мові також означає «книга» або «богомол».
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13 Алтайські гори простягаються від західного кордону Китаю та Монголії до Південного Сибіру. 
На території РФ розташовані Алтайська Республіка та Західна Тува.

14 Алтай-кіжи – найбільша національна меншина в Алтайській Республіці. Вони розмовляють на 
південно-сибірському діалекті тюркської мови. Іншими малими групами є теленгіти, баяти, куманди, 
чалканди, тува. Загальна чисельність цих народів становить 60 000 осіб [17, с. 82].

15 Алтайська Республіка є частиною РФ в північній частині Алтайських гір, де сходяться кордони 
Китаю, Монголії та Казахстану. Столиця – Горно-Алтайськ (у минулому Улалуу). Окрім алтай-кіжи та 
росіян, у республіці також живуть казахи.

16 Кайчі – особа, яка виконує епічні пісні за допомогою техніки кай [7, с. 22].
17 Південносибірські тюрки вживають слова «кат» та «хат» на означення шамана [13, с. 116].
18 Класичне монгольське «qayilaqu» в оірацькому діалекті вимовляється як «хääл(е)х(е)». Цікаво, 

що вони використовують тільки іменник, що походить від дієслова «qai» [19, с. 413].
19 Одне із селищ в Алтайській Республіці.
20 Слово «ее» означає «володар». Так називають також духів – володарів, що захищають природу 

(гори, ріки) та інші священні речі. Якщо щось має Духа-захисника, цю річ називають «eelüü», що озна-
чає «в нього є Дух-захисник» [13, с. 25].

21 Слово «алас» розповсюджене серед тюрків Центральної Азії (казахи, киргизи, тува). Вони використову-
ють це магічне слово для вигнання поганих духів з речей. Інколи це пов’язано з вогнем або димом [13, с. 121].

22 Цей епос здебільшого стосується Кьогудей-Мергена, сина старого Маадай-Кара, якого названо 
на честь батька [7].

23 У 1904–1905 роках деякі релігійні лідери алтай-кіжи вирішили заборонити шаманські ритуали 
та криваві жертви («džükeli») серед їхніх племен, та винайшли так званий «білий обряд» (Ak-Džaŋ на 
Алтаї). Нову «релігію» в науковій літературі часто називають бурханізмом, тому що слово «бурхан» 
означає «Будда» або «Бог». Ця нова релігія є синкретизмом монгольського буддизму та місцевих ша-
манських вірувань. Інші національні меншини, наприклад, теленгіти, куманди та інші зберегли свої 
давні шаманські вірування, а бурханізм називає це «Kara-Džaŋ» [13, с. 92].

24 Тувінське слово «tool» походить від монгольського «tuuli».
25 Слово «nїmax» походить від тюркського «jomak» = «jimax», коли початкове «j» перетворюється 

на «n» завдяки носовому «m» відповідно до фонетичних правил казахської мови.
26 Походження цього слова невідоме. Васильєв, експерт з культури якутів, уважає, що воно похо-

дить від казахського «öleŋ» – «пісня».
27 Якути називають себе «saqa» або «saqa-uraaŋqaj», що, можливо, походить від монгольського 

«džaqa-uriaŋqai», що означає «сибірські тюрки, що живуть на краю» (džaqa означає край). Саха іммі-
грували з Байкалу приблизно в XIV–XV ст. через прихід на цю територію бурято-монгольських племен 
ехіріт-булгату. У їхньому діалекті саха називалися «jaquud», переважно вимовлялося «jaqa». Саме тому 
росіяни називають їх якутами. Починаючи з 1992 року, офіційна назва Якутії – Саха. Це найбільший 
автономний край у РФ (3,1 млн км2) з населенням 400 000 (Саха). Там також проживають багато росіян 
та деякі меншини – евенки, евени та юкарі.

28 Різні казахські племена мають власні епічні традиції. Деякі епоси та їхні герої належать конкрет-
ним племенам.

29 Так звані «khakas» називають себе «tadar», від російського терміна «татари». До початку радян-
ської доби росіяни називали всіх, хто розмовляв тюркською, татарами. Тюркські групи, що жили нав-
коло річки Абакан, прийняли цю назву та стали у свою чергу називати росіян «xazax» (cossack). Назва 
«каха» походить з китайської мови та є варіантом слова «kyrgyz» [17, с. 374; 2, с. 140].

30 Республіка Каха є частиною РФ, назва столиці Абакан (Агбан) походить від назви найбільшої 
річки. Завдяки інтенсивній імміграції росіян татари (каха) складають меншість населення республіки 
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(11 % на 1989 р.). Розмовляють вони на південносибірському діалекті тюркської мови (сагай, каас, сор 
і т. п.), наближеному до тюркських діалектів Алтайської Республіки.

31 Республіку Тува Радянський уряд заснував у 1921 році, коли частина Монголії відокремилася 
від Китаю. Республіка Тува спочатку була незалежною, хоч і підконтрольною РФ. Пізніше, у 1944 році, 
Й. Сталін приєднав її до РФ як «автономний округ». Республікою вона стала лише в 1970-х роках. Сьо-
годні, окрім тувинської більшості, там проживають росіяни (30 %) та деякі інші національні меншини. 
Столиця – Кизил (раніше відома як Бельдир). Існує також декілька невеликих груп тува в Монголії та 
Китаї. Тува мають різні назви «urianxai», «sojod» (у Монголії) та «tuvinec» (у Росії) [17, с. 338].

32 Слово «tool» означає «історія» і походить від монгольського слова «tuuli». Людину, яка виконує 
«tool», називають «tooldžu».

33 Тувинське слово «igil» походить від алтайського тюркського «ikili».
34 Горловий спів тува має декілька технік: «xöömei», «sygyt» та «kargyraa». Тува не співають у тех-

ніці кай. «Xöömei» є технікою високої швидкості, а «kargyraa» – повільної. «Sygyt» є підвидом «xöömei», 
але при ньому язик доторкається зубів.

35 У рік Зайця Чингізхан послав Йочі з військами проти «людей лісу». Йочі підкорив Пірат, Буріад, 
Баргу, Урсут, Кабкан та Тува. Потім досяг земель киргизів.

36 Іссик-Куль є найбільшим озером у Киргизстані. Назва його означає «Гаряче озеро». Його назива-
ють гарячим через те, що воно солоне і ніколи не замерзає. Насправді ж воно досить холодне. 

37 Цей старий з’являється людям у видіннях (Центральна Азія). Його називають «ooluya», що по-
ходить від арабського «awliyd» – священна людина.
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ЕРНЬО ЕПЕРЙЕШШИ

ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА НАЦІОНАЛЬНИХ  
МЕНШИН І ГЛОБАЛІЗАЦІЯ

A mai globalizáció folyamata eredményeit és hiányosságait  elemezve, a szerző e cikkében figyelmet fordít a 
nemzeti és az etnikai kissebségek helyzete bonyolultságára. A szerző véleménye szerint, a nemzeti kisebbségek 
kultúrájának а reneszánsza nagymértékben a megfelelő kissebbség hagyományos kultúrája tanulmányozása és  
népszerűsitésétől függ.

In his article the author mentions the vulnerability of the minorities and small ethnic groups in the contemporary 
world through analyzing pluses and minuses of the globalization. The renaissance of the minorities’ culture depends, 
according to the author, on the active field work, study and popularization of the culture of the minorities.

Згідно з підрахунками дослідників, число функціонуючих мов світу близько 3 000 (Joó 
1984). Iштван Фодор нараховує 6 000 мов і варіантів мов (Fodor, 1999, о. 8). Є більш сміливі 
мовознавці, які число функціонуючих мов, тобто діалектів, що розглядаються як самостійні 
мови, доводять до 10 000. Водночас кількість держав у світі усього близько 200. Враховуючи 
напівнезалежні держави, за даними 1995 року, їх 261 (A világ országai, 1995, о. 233–237).

Є очевидним, що в географічних межах окремих т. зв. національних держав обов’язково 
проживають такі іншомовні народи, яким у ході історії не пощастило створити незалежні 
держави, тобто етнічні кордони не збігаються з політичними кордонами держав. За словами 
Рудольфа Йоо: «Ці відмінності створили національні меншини». Картину ускладнює те, що в 
межах державних кордонів окремих країн – особливо це є характерним для Центрально-Схід-
ної Європи – проживають також такі етнічні групи, які таки мають національні держави, самі 
ж вони внаслідок різних політичних перерозподілів опинилися за межами цих держав. У Схід-
ній Європі можна відшукати 107 таких національних етнічних спільнот, чисельність населення 
яких, за офіційними даними перепису, перевищує 1000 осіб (Szarka, 2001). Їх мова перебуває у 
не менш загрозливому становищі, ніж тих, які жили всередині інших національних держав, не 
маючи підтримки власної держави. Усе це насправді привертає нашу увагу тоді, коли ми дізна-
ємося, що – на думку окремих мовознавців, політологів – у результаті повсюдної глобалізації на 
2050 рік 90 % малих мов зникне. Цей висновок є вражаючим, і сподіваємося, що так само, як у 
1787 році. Гердер пророкував, що до кінця XIX ст. зникне угорська мова, – це не здійсниться. Та 
окремі групи національних меншин, включаючи й національності Центральної Європи, мають 
підстави тривожитися. Та й як не турбуватися через загрозу власній мові, якщо серед інших 
такий численний народ, як французький, лише кілька років тому визнав за необхідне – пере-
важно як протистояння засиллю англійських слів – прийняти т. зв. закон про мову.
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Від 1990-х років, після зміни політичної системи, написи на магазинах, вулицях, куль-
турне життя блоку колишніх соціалістичних держав накрила хвиля агресивної американіза-
ції. Після десятирічного досвіду Угорщина теж була змушена у 2001 році створити закон на 
захист національної мови і культури.

Усе це свідчить, що питання майбутнього використання мови є жагучою проблемою на-
шої доби, його складність зі вступом до Європейського Союзу незмірно поглибилася. Xоча 
це питання часто постає на різних національних форумах, ефективний міжнародний за-
кон захисту мов так і не прийнято. Всього лише один міжнародний документ, неперекон-
ливі постулати на захист мов Європейської Xартії. Ґельсинська хартія захисту прав людини 
теж була створена в інтересах расової, конфесійної рівноправності, та її вже не цікавить те, 
якою мовою громадянин має право навчатися, відбувати релігійні церемонії.

З іншого боку, треба враховувати, що світ невідворотно (у силу об’єктивної необхідності) 
змінюється, розвивається. Навряд чи хто заперечуватиме позитивний вплив на загальнолюд-
ську цивілізацію радіо, телефону, телевізора, комп’ютера, Інтернету. Для їх розповсюдження 
свого часу теж існувала необхідність у певній всесвітній мовній інтеграції. Xтo точно знає, 
коли світ одностайно перейшов на застосування арабських чисел, на єдину систему христи-
янського календаря? У XIX ст. під час будівництва залізниць державам треба було узгоджувати 
довжину колій, їхню стандартизацію, аби залізничні вагони могли перетинати континенти. 
Один сучасніший приклад: Чи існувало би повітряне сполучення без єдиної службової англій-
ської мови? Чи діяв би єдиний Інтернет від Лондона до Токіо без єдиної мовної системи? Тож 
нам слід погодитися з тим, що стандартизацією сучасної епохи є інтеграція, невідворотний і 
природний процес багатьох сфер життя, що робить необхідним і спільне мислення.

Річ у тім, що в наші дні економічна, технічна інтеграція розповсюдилася також на сфери мов 
і культур. Суть явища, яке називають глобалізацією, полягає в тому, що воно прагне з мов і куль-
тур, які розвивалися століттями й тисячоліттями, сформувати велику сіру єдину «масу». Згадаємо 
лише про моду, яка нав’язується диктаторами від моди (джинсовий одяг, взуття на високих тонких 
підборах, татуювання, графіті, різні види кричущих кольорів «півнячої» зачіски від Нью-Йорка до 
Москви), чи, наприклад, про музику диско: у 2001 році у трансильванських селах Сека, що слав-
ляться своїм народним вбранням і народною музикою, чи Чангофьолді в кінці тижня гримить 
англомовна диско-музика. Цей ряд можна продовжити також одноманітними бутербродами Мак-
Дональдса, розкиданими скрізь від Північного полюса до Кейптауна банками з-під кока-коли.

Усе це разом протистоїть мові малих народів, націй і їхній класичній культурі. Можли-
во,  «успішному» поширенню цього явища на нашому просторі прислужилося також те, що 
близько 50-ти років не було можливості безпосередньо ознайомитися з подібними явища-
ми. Проти них не міг розвиватися єдиний національний імунітет. Зі зміною політичної сис-
теми переваги ринкового господарювання споживацького суспільства разом з усіма його 
культурними недоліками ринули на нас.

Багато хто на порозі Європейського Союзу гадає, що там автоматично вирішаться мовні 
питання національних меншин, культурних автономій. Однак нещодавно у виступі Джор-
джа Бруннера, викладача університету з Кельна, експерта з ЄС (Угорська академія наук, 
20 листопада 2001 р.) ми почули таке: «Не плекаймо надмірних ілюзій. Ми займаємося гар-
монізацією політичних, економічних, юридичних питань. Оминаємо питання національних 
меншин, так само як і мовні питання».

Маючи десятирічний досвід, наша невелика, з мовного погляду, країна, є, природно, стур-
бованою. Xоча впродовж останніх десяти років у питанні розвитку національних меншин було 
зроблено більше, ніж у минулому столітті: освіта національностей і культурна діяльність, що 
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вже існували в 1945–1990 роках, у 1990-х почали розвиватися ще інтенсивніше. Від 1993 року 
діє закон про національності, самоврядування меншин. Ніколи ще не з’являлося стільки книг, 
газет, досліджень з питань національностей у цій країні, як у наші дні. Незважаючи на це слід 
зауважити, що мови національних меншин перебувають у досить загрозливому становищі. 
Xтось сформулював це так: «Ми вже є лише святковими національностями, намагаємося го-
ворити рідними мовами лише в свято». Серед 13-ти зафіксованих меншин, як відомо, є й такі 
(вірменська), які із своєю нацією пов’язує лише усвідомлення походження, пам’ять традицій. 
Мову втратили вже століття назад. Це становище, природно, є наслідком не 10-ти останніх 
років, і навіть не 50-ти. Постає питання: що далі?

Вільгельм Грімм, один із братів – збирачів казок – писав 150 років тому: «Спільна мова і 
традиція є основою збереження кожного народу». Те, про що я хочу зараз говорити, є продов-
женням думок В. Грімма: роль традиції у збереженні мови і національної свідомості меншин.

У національній ідентифікації годі ставити під сумнів першочергову роль мови: певний 
народ саме мова робить тим, ким він є. Існування національних меншин пов’язане, однак, 
також з іншим невіддільним фактором: специфічною культурою етнічної групи. У певний 
історичний період, на противагу глобалізації у збереженні національної мови і власної сут-
ності, відродженні чи в гальмуванні асиміляційних процесів, важливу роль може мати і має 
власна система традицій, національна культура.

Природно, національну культуру треба брати в ширшому розумінні – від традиційної 
народної культури до високого рівня літератури, музики і образотворчого мистецтва.

У Карпатському басейні, однак, до культурної ідентифікації швидше можна підходити з етно-
графічної точки зору. Дослідження доводять, що різноманітні форми народної культури особливо 
придатні для того, аби поглибити сприйняття своїх власних національних обов’язків і самоповаги.

На щастя, більшість національних спільнот України має багату систему традицій. Усе це 
передусім опирається на селянську культуру. Коли ми говоримо про національну культуру, 
то думаємо насамперед про характерну фольклорну спадщину (народну музику, народний 
танець, обряди), знаряддям вираження якої є саме мова. Природно, не менш важливими є 
ті елементи матеріальної культури, які специфічно пов’язуються з певною етнічною групою 
(народний одяг, дрібні ремесла, культура харчування, культура житла, сакральні пам’ятки).

Усе це може бути живильним джерелом у відродженні культури національностей, у 
захисті від шкідливого впливу глобалізації, у збереженні, можливо, вивченні й уживанні 
мови, у проведенні самоідентифікації. Простіше кажучи: разом із самими національностя-
ми їхні атрибути й відповідні обставини повинні символізувати самих себе.

Фактом є також те, що сучасні фольклорні елементи, етнічні символи мають вже не те 
значення, функцію, які мали 50 років тому. Повернення тогочасних цінностей і системи 
символів у їхній повноті було б анахронізмом. Відбудова нової якості є можливою головним 
чином з уцілілих частин народної культури.

«Культурна діяльність, що будується на народних традиціях, є одним зі знарядь у збе-
реженні національної і етнічної ідентифікації угорських болгар», – говорить Адріана Петко-
ва (Todoranov nemzetség, о. 12). Так само підкреслює цю думку у своєму виступі словенка 
Марія М. Козар, коли каже: «Словенці не можуть жити без своїх коренів». Сюди ж пасує і 
твердження Берталана Андрашфалві: «У нашій країні в ході історії було врятовано традиції. 
Носієм традицій є, однак, селянство» (виступ на каналі телебачення DUNA, 16.07.1999).

Усе це ми вважаємо правильним і стосовно інших народів. Досвід останніх десяти років свід-
чить про те, що більшість національних самоврядувань свідомо чи підсвідомо відчуває це. Ми є 
свідками того, що результатом їхньої діяльності є небачений досі розквіт національних культур – 
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його можна назвати новим ренесансом (фестивалі, музичні ансамблі, мистецькі колективи зі збе-
реження традицій, табори народної музики і танцю тощо). Лише впродовж останніх п’яти років 
з’явилося більше книжок, праць, СD дисків, відео- та аудіокасет, ніж за п’ятдесят останніх років. 
Відчувається, що знаряддя традиційної культури опосередкованим шляхом допомагають очисти-
ти національну приналежність, зміцнити усвідомлення необхідності збереження мови.

Цю позитивну картину добре ілюструє становище видань з національної етнографії. Завдя-
ки постійній підтримці Міністерства національної культурної спадщини, зусиллями Угорського 
етнографічного товариства у 2001 році побачило світ близько 90 книг. Упродовж восьми років 
з’явилося втричі більше книг, ніж за останні 18 років. Ці книги можна вважати генетичним бан-
ком етнографії, який через п’ятдесят чи більше років можна взяти з книжкової полиці, щоб – як 
це робив Барток – відновити народну культуру сучасними мистецькими засобами.

Слід зауважити, що зараз, як і завжди, однією з найнагальніших справ є дослідження зби-
рання народної творчості. Час квапить: стає менше бабусь, які є природними носіями своєрід-
них архаїчних традицій. За десять-п’ятнадцять років уже не буде автентичних інформаторів.

Із цього погляду на дослідницькі інституції, що множаться останніми роками, лягає ве-
лика відповідальність. Окремі центри на терені репрезентації та публікації етнографічних 
цінностей досягли значних результатів, зокрема німці, словаки й румуни. Однак є державні 
самоврядування, які не переймаються цими справами, навіть трапляються такі (грецьке), 
які з тривогою спостерігають за дослідженнями минувшини, не підтримуючи їх.

Безперечно, народна традиція, фольклор є суспільною категорією. Вона народилася, фор-
мувалася і продовжує жити в суспільстві, є утримуючою і живильною закваскою спільноти.

Природно, що в інтересах збереження мови й культури, самоідентифікації національних 
меншин ми не вважаємо етнографічну спадщину єдиним рятувальним засобом проти глоба-
лізації, однак без неї вони швидше розчиняться в мові будь-якої національної спільноти.

Сподіваємося, що метою Європи, яка просувається шляхом об’єднання, не стане зник-
нення національних мов і культур, адже саме вони надають своєрідного характеру і ціннос-
тей цій частині земної кулі.

Найбільша відповідальність за те, щоб не справдилися прогнози про зникнення малих 
мов, щоб малі народи не потрапляли до чорного списку зниклих культур, лягає на самі на-
ціональні меншини, бо народитися національністю є результатом випадку, та залишитися 
нею є питанням обов’язку.
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АТТІЛА ПАЛАДІ-КОВАЧ

ЕТНОГРАФІЧНА КАРТОГРАФІЯ В УГОРЩИНІ *

A cikkében a szerző megvizsgálja «A szivtelen anya» c. magyar balladaszüzsét, miközben történelmi és a 
nemzetközi (szláv, perzsa, román stb.) párhuzamot von. Ezek szövegek alapján azt a következtetést vonja le, hogy e 
szüzsé a magyar hagyományba az elfogott, önmagukat tatároknak nevezett katonák közvetítése által kerűlt (a 14–15 
században), nem pedig a korábbi 895. év előtti magyar hagyomány folytatásaként (ahogyan ezt L. Vargyas állítja).

At the beginning of his research the author gives a brief overlook of the ethnographic cartography in 
Hungary. He also describes the work on the fundamental edition – Hungarian Ethnographic Atlas. This Atlas has 
640 main maps and some micro-regional maps as an addition to the main part. The author also looks at others 
maps of the Hungarian material culture.

1. У XIX ст. в Угорщині етнографічна картографія означала нанесення на карту геогра-
фічного розташування та зон розповсюдження різних національностей у країні. Першу до-
стовірну карту етнічної ситуації Угорщини склав австрійський картограф на підставі да-
них, зібраних під час перепису населення в 1850–1851 роках (Сzoernig, 1855). Лінгвістичну 
та релігійну належність населення Угорщини вперше було всебічно описано в перепису 
1773 року, але зібрані дані було проаналізовано, надруковано та відображено на картах на-
багато пізніше (найвідоміша з них: Petrov, 1924). Угорське Статистичне Бюро здійснило свій 
перший перепис населення в 1869 році. Переписи, що повторювалися кожні десять років, 
виконувалися під керівництвом К. Kелеті відповідно до принципів тогочасної математичної 
статистики (можна знайти приклади аналізу даних на високому рівні навіть у 1880-х рр.). 
Увагу зосереджували переважно на лінгвістичному, релігійному та професійному складі на-
селення, однак певні економічні статистичні дані також було нанесено на карту (напри-
клад, розповсюдження деяких зернових, регіональний розподіл вин і сортів фруктів та ін.). 
Були також атласи, що вміщували карти етнічного, лінгвістичного та релігійного розподілу 
разом з коментарями (див. напр.: Balogh, 1902). Географічні факультети університетів та-
кож робили свій внесок у картографічну діяльність. З першої третини цього сторіччя поряд 
з Дж. Принцем та K. Когутовичем, які були викладачами географії, треба згадати ім’я З. Бат-
ки. Він був директором Музею етнографії у Будапешті, редактором періодичного видання  
«Néprajzi Értesitő» («Етнографічні новини») та одночасно автором етнографічних карт. 
З. Батки був географом за фахом, і ніколи не залишав цієї діяльності: у 1920–1930 роках він 
редагував антропо-географічне періодичне видання «Föld és Ember» («Земля та людина») і 
видав кишеньковий атлас. Ще до нього Я. Янко почав свою кар’єру як географ, а після нього 

* Першу версію було представлено в 1982 році на ІІ конгресі Міжнародного товариства етноло-
гії та фольклору (SIEF) у розділі «Етнологічна картографія та етнологічні атласи» (Суздаль, Росія). 
У дещо зміненому вигляді вона з’явилася в «Acta Ethnographica» (Будапешт, 1988, т. 34). Атлас угор-
ської народної культури з’явився між 1987–1991 роками у дев’яти томах, він надрукований в академіч-
ному видавництві «Akadémiai Kiadó» (Будапешт).
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були I. Дьорфі, Б. Гунда, Є. Барабаш та ін. Вони залишили географію заради угорської етно-
графії. Отже, не дивно, що в Угорщині ці дві дисципліни тісно взаємодіяли, і що картогра-
фічний метод представлення етнографічних даних було встановлено порівняно рано.

2. В Угорщині першу етнографічну карту, яка стосувалася феномену народної культури, 
надрукував Б. Белошич у 1902 році. Він наніс на карту народні звичаї, пов’язані зі святами літ-
нього сонцестояння. Його карта заслуговує на увагу також з методологічної точки зору, оскіль-
ки він використав метод, який навіть у Західній та Північній Європі поширився набагато піз-
ніше. Упродовж перших десятиріч XX ст. Я. Янко та З. Батки вивчали характерні особливості 
матеріальної культури, а Г. Рогейм цікавився територіальним розподілом певних народних ві-
рувань та фольклору. Ш. Шоймошши представив свою карту ареалів поширення казок на зра-
зок «Казки кленового листя» в Європі Угорському етнографічному товариству в 1915 році, але 
надрукував її лише кілька років потому. В Угорщині він був першим, хто наніс на карту певні 
риси народної культури, взявши до уваги всю Європу, на підставі джерел, доступних на той час.

У період між двома світовими війнами етнографічна картографія в Угорщині зазнала 
тимчасового занепаду. Не тільки етнографія, але й усі типи досліджень перебували в досить 
жалюгідних умовах. Звузилася проблематика етнографічних досліджень. Вивчення соціаль-
ної культури, національних меншин та людей поза Європою було припинено. Дослідження 
здійснювалися в обмеженому місцевому та регіональному масштабі, на описовому рівні, за 
виключенням декількох спроб усебічного вивчення, наприклад, у сфері народної музики, 
що провели Б. Барток та З. Кодай, у кінці цього періоду, коли було видано першу синтетичну 
працю угорської матеріальної та нематеріальної культури (Batky Z. et alii, 1934–1937).

3. Ідея «Угорського етнографічного атласу» виникла наприкінці цього періоду в Б. Гунди, 
який цікавився територіальними аспектами культурних явищ. Він розробив та надрукував у 
1939 році програму проекту разом з питальником, що складався з 20 тематичних аркушів і 
стосувався характерних рис сільського транспорту. Передбачався подальший випуск анкет. 
На жаль, Друга світова війна перервала роботу, хоча в 1941 році польові дослідження для «Ат-
ласу» вже було здійснено в 700 інформаційних точках. Цей проект залишається вагомим до-
сягненням як з погляду методу, так і з погляду зібраної інформації (Gunda, 1939; Gunda, 1940).

4. Розвиток соціалізму в Угорщині створив кращі, ніж будь-коли, умови для розвит-
ку етнографії. У 1955 році знову з’явилася можливість порушити питання про створення 
«Угорського етнографічного атласу». Цей проект не був продовженням роботи, розпочатої 
в 1939 році, однак постать Б. Гунди стала гарантією використання досвіду, накопиченого 
під час здійснення проекту. Під його керівництвом редакційна колегія з п’яти осіб уклала 
питальник, що охоплював 200 тем, і в якому було використано матеріал з попереднього пи-
тальника. Згідно з новою концепцією, метою «Атласу» стало картографічне відображення 
угорської народної культури в цілому. Чотири томи питальника, надрукованого в 1958 році, 
сконцентрувалися на матеріальній культурі. Головними тематичними групами були такі: 
тваринництво, землеробство, типи селищ, будівельна діяльність, меблі, харчування, народ-
ний одяг, рукоділля (прядіння). Менше уваги було приділено рисам соціальної організації, 
народним віруванням та звичаям. Такий вибір тем став почасти результатом можливостей 
нанесення на карту різноманітних культурних феноменів, а частково – наслідком зацікав-
лень редакторів (Бела Гунда, Єне Барабаш, Вільмош Діосегі, Юдіт Морвай, Лайош Солно-
кі). Більшість питань стосувалися культурної ситуації в країні на початку сторіччя. Менша 
частина спрямована на існуючі обставини, виявлені під час збору інформації. I, нарешті, 
третя, невелика група питань була зосереджена на часовій динаміці (наприклад, перехід від 
використання серпів до кіс, заміна традиційних інструментів для молотьби механізмами).
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Польовий збір інформації здійснювали в 1959–1965 роках. Він був дуже ретельно ви-
конаний у 420 пунктах, обраних заздалегідь. Оскільки «Атлас» мав на меті подати огляд 
усієї угорської народної культури, збір інформації було здійснено на всій угорській мовній 
території. Додатково на картах «Атласу» з’явилося 160 найвіддаленіших угорських селищ, у 
яких збір інформації здійснювався за підтримки Академій наук сусідніх країн.

Iнформаційні пункти розташовувалися приблизно на відстані 20–25 км один від одно-
го. Кожен з них репрезентує традиційну народну культуру невеликого регіону. Більшість із 
них – це селища, де населення мешкало в тій самій місцевості упродовж багатьох поколінь 
(принаймні протягом ста років), і які не зазнали впливу міграції або нових поселенців. Гру-
пи угорського населення, що прийшли з інших регіонів, та групи, які асимілювалися, або 
належать до різних етнічних груп, в «Угорському етнографічному атласі» не відображено. 
Таке дослідження, як лінгвістичний атлас, зосереджене на етнічних та культурних одини-
цях, а не на політичних або адміністративних.

Збір даних, заповнення питальників здійснювали кваліфіковані етнографи на місці. 
Там, де це було можливо, збір виконували спеціалісти у відповідних галузях (наприклад, 
народні вірування досліджував В. Діосегі).

В архівах збереглося разом 1600 буклетів, близько 22 000 фотографій та 8000 малюнків, 
кілька мільйонів одиниць зберігання даних. Аналіз цього масиву інформації здійснено ви-
ключно вручну. У першій фазі аналізу (1966–1968) було складено понад 2000 карт, що при-
звели до виникнення низки проблем. Для їх вирішення потрібно було здійснити додатковий 
та контрольний збір інформації. Левова частка контрольного збору належить спеціалістам, 
які готували карти. Польові дослідження охоплювали всю країну, а також частину інформа-
ційних пунктів за кордоном (1968–1970).

У другій фазі аналізу завданням було встановити кінцеву форму карт, а потім зробити 
вибірку. Колегія редакторів прийняла 640 карт, які мали бути надруковані (1969–1972). За-
тверджена базова карта «Угорського етнографічного атласу» була виконана в масштабі 1:2 
мільйони. Її можна легко скомпонувати з картами інших сусідніх країн, а отже, це є внеском 
до «Європейського етнологічного атласу».

Першу частину, три томи (220 карт), було надруковано в 1987 році, потім – ще дві час-
тини й том з коментарями. Останній містив фактичні дані та інформацію, необхідну для 
інтерпретації карт. На початку тому подано перелік посилань з енциклопедичною інфор-
мацією, скомпільованою відповідно до уніфікованих принципів щодо всіх інформаційних 
пунктів (наприклад, кількість населення, його релігійний склад та ін.). Коментарі містили 
стислий виклад основних висновків індивідуальних карт, але уникали філологічних розро-
бок, оскільки це мало бути завданням подальших досліджень. Зразки коментарів щодо де-
кількох карт було написано та потім надруковано (Mutatvány, 1967).

Треба зазначити, що книга Є. Барабаша (1963) значною мірою допомогла висвітлити теоре-
тичні й методологічні питання, а також частково технічні проблеми, що виникли під час роботи 
над «Угорським етнографічним атласом». У цій книзі, яку, на жаль, було надруковано лише угор-
ською мовою, автор узагальнив досвід етнографічної картографії в Європі до 1960 року та вста-
новив на теоретичному рівні основні правила територіальної структуризації народної культури, а 
також випадки поза регіональними обмеженнями. Він ретельно проаналізував питання: чому і як 
можна робити висновки щодо регіонального розподілу цих феноменів, що стосується їх історич-
ного підґрунтя, а також шляху змін за ними. Є. Барабаш підтримував зв’язки з визначними осо-
бистостями, які були причетні до створення «Європейського етнологічного атласу», і час від часу 
оцінював події та досягнення угорської етнографічної картографії (Barabás, 1966; Barabás, 1970).
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5. 640 карт «Угорського етнографічного атласу» дають вичерпну картину регіонально-
го розподілу народної культури, але не відображають мікрорегіонального розподілу, дрібних 
культурних відмінностей, що існують навіть між сусідніми селищами. Тому було запропонова-
но створити атласи, у яких кожне селище розглядалося б як інформаційний пункт. Вони від-
різняються від національних атласів також тим, що теми, включені до їхніх питальників, дещо 
виходять за межі тем питальників національного атласу. У них переважає нанесення на карту 
регіонально-специфічних феноменів, які невідомі в інших регіонах. З іншого боку, вони вмі-
щують феномени, що висвітлюють культурний розподіл у межах регіону, який вивчається. 
В Угорщині такі регіональні дослідження з практичних міркувань проводяться в межах адміні-
стративних одиниць, а саме – областей. Вони фінансуються музеями області та здійснюються 
працівниками музеїв, студентами університетів та викладачами. Перший, що мав бути надру-
кованим, був «Szolnok Megye Néprajzi Atlasza» («Етнографічний атлас області Солнок»). Його 
питальники, складені в 1963 році, містили лише 30 % тем національного атласу. Збір інформації 
в окрузі був дуже швидким, оскільки кількість селищ (тобто інформаційних пунктів) не переви-
щувала 100, а їх населення було виключно угорським. Збір даних для «Baranya Megye Néprajzi 
Atlasza» («Етнографічний атлас області Бараня») був складнішим, оскільки потрібну інформа-
цію треба було зібрати приблизно в 400 селищах. В області Бараня, окрім угорського населення, 
є також німецькі та південнослов’янські поселення. В окремих селищах угорські, німецькі та 
південнослов’янські жителі проживають разом і належать до різних церков (римо-католицької, 
кальвіністської, лютеранської, православної). Південні слов’яни розподілені між різними релігі-
ями. Ця подібна до мозаїки картина надзвичайно ускладнює роботу етнографів. 

Метою так званого дослідження палоців не є суто регіональний атлас. Це дослідження 
ведеться з 1968 року в зоні областей Пешт, Ноград, Xевеш, Боршод та Солнок. Його метою 
є вивчення специфічних культурних рис етнографічної групи палоців. У процесі цієї роботи 
було підготовлено багато етнографічних карт.

Регіональний атлас є популярним напрямом також в угорських діалектологічних дослі-
дженнях. Упродовж минулих двох чи трьох десятиріч багато таких робіт було надруковано 
лінгвістами в Угорщині, Румунії та Югославії (Й. Вег, Л. Балог, I. Вьо, O. Пенавін та ін.). Мов-
но-географічні карти є дуже корисними для етнографічних досліджень, що дотримуються 

Карта, що базується на «Угорському етнографічному атласі». 
Основні типи покриття для дахів, що використовувалися близько 1900 р. 
1. Осокор. 2. Солома. 3. Пресована солома. 4. Дерев’яна солома. 
За Є. Барабашем і Н. Гієном
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принципу «слова і речі». Етнографічні атласи також містять багато мовно-географічних 
карт, і це є спільним здобутком діалектології та етнографічної картографії.

6. Упродовж трьох минулих десятиріч чимало етнографічних карт було підготовлено 
незалежно від роботи над «Атласом» в Угорщині. Можна знайти достатню кількість карт і 
малюнків, особливо в монографіях, присвячених матеріальній культурі. Серед них є не дуже 
ілюстративні карти без списку посилань. Більшість – це карти, на яких використано умовні 
позначення. Дослідники, що вдалися до картографічного методу, представляють справжню 
школу. Для них очевидно, що достовірні висновки можна зробити лише зі значного масиву 
інформації, нанесення на карту допомагає висвітленню інформації. Карти – це лише інстру-
менти, а не кінцева мета. Дані, упорядковані в просторі, висвітлюють закономірності і фак-
ти, які в іншому випадку залишилися б непоміченими.

Етнографічна картографія спонукає дослідників збирати значну кількість інформації та 
враховувати всю угорську мовну територію, якщо необхідно зробити висновки загального 
характеру. Нанесення на карту такого широкого спектру даних вимагає достовірної класи-
фікації, попередньої морфологічно-функціональної систематизації феноменів. Етнографіч-
на картографія підвищує точність наукового аналізу. Мало того, масив інформації, зібраної 
для атласів, дозволяє застосовувати математично-статистичний метод.

На додаток до тематичних етнографічних монографій (Balassa, 1960; Hoffmann, 1963; 
Szolnoky, 1972; Balassa, 1973; Paládi-Kovács, 1979; Takács, 1980) багато етнографічних карт 
надруковано в періодичних виданнях. Їх каталог підготовлено на етнографічному факуль-
теті Будапештського університету. Стосовно деяких тем були спроби скомпілювати так зва-
ні тематичні атласи. В. Діосегі в 1968 році ініціював роботу над «Magyar Néphit Topográfia» 
(«Топографія угорських народних вірувань») та «Népi Gyógyíszati Atlasz» («Атлас народної 
медицини»). Інформаційний матеріал, зібраний для цих атласів, зберігається у двох від-
повідних архівах в Угорській академії наук. Iнформацію було зібрано не етнографами, а 
добро вольцями. Були також плани щодо подальших видань тематичних атласів, але з часом 
їх було облишено.

7. Угорське етнографічне товариство організувало в 1977 році конференцію з метою 
обговорення можливих різноманітних підходів до регіонального розподілу культури та ме-
тодів, що застосовувалися для досліджень етнічних груп (Paládi-Kovács, 1980). Лекції із зо-
нальної структури народної культури взагалі та з культурних регіонів Карпатського басейну 
відображають попит та можливість виконання стислих оглядів, на зразок тих, які I. Талве 
(1973–1974) зробив стосовно фінської, а Дж. Гаєк (1976) – стосовно польської народної 
культури. Такий синтез, у будь-якому разі, стане можливим лише після публікації карт.
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ІЛОНА НАДЬ

НАЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРОЛОГІЯ В ЛУБОЧНІЙ  
ЛІТЕРАТУРІ ТА ФОЛЬКЛОРІ

A cikk szerzője már regóta a népi prózát kutatja. Érdeklődési témakörét a nemzeti karakterológia kutatatása, 
azaz a saját etnikai és nemzeti sztereotípiák, illetve ábrázatok (autosztereotípia), valamint másokról szóló 
sztereotípiák (heterosztereotípia) képezik. Kutatása közben számos európai népek olyan történetét tanulmányozza, 
amely a világ megteremtéséról és fenoménjeiről szól.

The author of this article is doing folk prose’s research for many years. She is interested in national character’s 
study (the creation of its own ethnic and national stereotypers and images (auto-stereotypes) and stereotypes of 
others (hetero-stereotypes). She involves into her study various European narratives about the creation of the 
world and world phenomenon.

На ниві дослідження одного з найдавніших і, очевидно, найперспективніших теренів 
знань – створення власних етнічно-національних образів (автостереотипів) та образів інших 
(гетеростереотипів) (Pataki, 1957, о. 170) – співпрацюють одночасно історія і психологія. Фе-
ренц Патакі, подаючи історію формування і дослідження національних стереотипів, принагід-
но згадує також літературні та фольклорні факти, визнаючи, що про останні, про цю особливу 
ланку повсякденної свідомості, ми знаємо дуже мало: рідко трапляються спеціальні методоло-
гічні дослідження, хоча було би важливо виявити їхні приховані особливості (Pataki, о. 173).

У своїй статті я не претендую на методологічне дослідження, а лише хочу збагатити 
джерельну базу цієї теми деякими новими відомостями.

Передумови національної характерології чи, іншими словами, народної психології ся-
гають корінням у давнину: розмежування «ми» та «вони» у «дологічному» спосібі мислення 
Поршнєв у 1966 році вважав специфікою древнього суспільства, яку можна виявити.
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Твори Геродота, Фукідіда, Тацита теж дають багато прикладів цього. Історичні, соціо-
логічні, соціально-психологічні, мовні праці містять вже як саме явище, так і історію його 
дослідження. Тому ми вважаємо потрібними й наші знання. Оскільки загальноприйнятою 
вважається думка, що від часу пробудження романтичного націоналізму в XIX ст. у нашому 
регіоні розквітла національна характерологія (як це сформулював Петер Ганак – «барвис-
тий сад думок про себе, і справжнє буяння суджень про інші етноси, національні меншини» 
(Наnák, 1985, о. 1079)), то я хочу представити деякі приклади з цієї епохи.

Мовні кліше, так звані етностереотипи (англійський термін ethnic slur) Алан Дандес 
визначає як єдине слово чи фразу, можливо, прислів’я, загадку або жарт, функція якого – 
окреслити характерні властивості себе самих чи інших (Forgács, 1998, о. 93). Перераховані 
твори, до прислів’я включно, на англійському матеріалі з мовного погляду вивчав Тамаш 
Форгач. З фольклористичних позицій подібні дослідження провели: на словацькому мате-
ріалі – З. Профанова, у піснях – Е. Крековічова, повсякденних розмовах – Г. Кіліанова, у 
жартах, анекдотах – Д. Клімова. Серед останніх досліджень з угорської фольклористики слід 
згадати праці Вероніки Гьорьог, яка вивчала формування образу єврея і цигана, насамперед 
в угорських казках (див. бібліографію).

У дослідження оповідних фольклорних жанрів багато нового внесла соціальна психологія. 
Представники «оповідного принципу і підходу» визнають, що «психіка діє згідно з логікою і пра-
вилами структури-оповіді: сама «система я» будується з т. зв. «self-наративів». Задля досліджен-
ня процесу формування ідентичності вони залучають до вивчення біографічні та автобіографіч-
ні оповідання, колективні оповіді спільноти, тобто фольклор. Перекази, анекдоти, оповідання є 
важливими прошарками національних міфологій про походження світу: в угорців це – коло пе-
реказів про гунів-угорців, шумерське походження, у румун – про дако-румунське минуле (Pataki, 
1997, о. 175–176). «Психологія, що досліджує закони пригадування, що відтворюють історію, 
показує, як кожна оповідна структура містить характерну схему дій, у випадку розпаду якої зни-
кає і спогад. Душа тексту, що повідомляє про історію, це дія в часі. Якщо відсутній часовий вимір 
і наявною є лише дія, то дія міфологізується, втрачає людське обличчя» (Csepeli, 1992, о. 63).

Створення різних народів
Міфологізовані події в міфічному часі здебільшого формулюються в переказах про по-

ходження світу. Цю групу джерел з такої точки зору досліджували мало: публікувати фольк-
лорні твори, де висміюються інші народи, вважалося непристойним ані в нас, ані деінде. 
У покажчику казкових мотивів Томпсона під назвою «Поділ і відокремлення народів» під 
номером А 1600 – А 1699 заледве публікується європейський матеріал, мотив позначається 
лише назвою, а не оповідною подібністю. Тож не випадково, що серед представлених тут 
мною текстів з’явилися друком лише зібрані Лайошем Калманєм та Яношем Беже Надєм, і 
до «Селянської Біблії» (Lammel, Nagy, 1980) увійшли лише тексти, що принижують угорців. 
Слід зауважити, що жінка з Дєрдьоремете наступну історію (див. нижче) чула в середовищі 
румун, і цим можна пояснити відстороненість її точки зору. Прикладом цього є переказ, за-
писаний від древніх мешканців Бразилії, які свій колір шкіри, білі долоні, пласкі носи, хви-
лясте волосся пояснюють тим, що вони творіння Сатани (Сатана невдало наслідував Бога, 
далі в гніві через невдачу свою палаючу долоню поклав на своє творіння тощо: отже, лише 
негативне дає остаточний результат. Збирач зауважує: «Хоча цей переказ є своїм для “чор-
них бразильців”, очевидно, він колись був вигаданим “білими”» (Dähnhard, 1907, о. 157)) 1.

Тут ми не згадуватимемо перекази про створення людей різного кольору шкіри: в угор-
ському фольклорі створення білої людини вважається результатом досконалої дії, люди з 
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темнішою шкірою є наслідком недбалості творця, а тому вони є недосконалими, із вадами. 
Протиставлення досконалої категорії «ми» недосконалій групі «вони» формулюється про 
народи з тим чи іншим кольором шкіри в одному й тому ж типі легенд. Циганам відома по-
дібна історія свого творення (Бог спершу сирим вийняв з пічки білого чоловіка, далі пере-
печеним негра, і нарешті, «підсмаживши до гарного коричневого кольору», цигана), тоді як 
за африканськими переказами, підсмажена людина є довершеним творінням. Тож тут ми 
розглядатимемо лише угорські перекази про різні народи (нації).

В угорському фольклорі тему «створення народів» можемо розділити на 4 різновиди. 
Основою класифікації першого різновиду ми вважаємо матеріал творення («з чого ство-
рюють?»). В іншій моделі [згідно з поділом за дією («як створюють?») чи за етносами («що 
створюють?»), тобто на основі цих запитань] типологія формується інакше, та в цьому ви-
падку це не має значення.

Угорські перекази про створення різних народів не дають, чи лише зрідка дають, ха-
рактеристику окремих народів, та в характерну дуальну систему вміщують творіння добро-
го творця («Бога»), «людину», нащадки якої утворюють групу «ми», тим часом як творіння 
злого творця (чорт, святий Петер) є першим представником групи, що знаходиться ззовні 
іншого (сусіднього, відомого завдяки нам) етносу. Спосіб творення, матеріал не лише від-
різняється від «нормального», а цілком заслуговує осуду, є смішним. Тож характери можна 
трактувати на основі їхніх місць на двох протилежних полюсах дуальної системи. Проти-
ставлення двох полюсів підсилюється також тим, що на добрій стороні знаходиться біль-
шість – усе людство (адже коли прийшла черга до творення групи, якої бракувало, вже іс-
нували всі народи), а на протилежній стороні – меншість.

А. Святий Петро свердлив їх, свердло казало імена.
«Коли Бог створював людину, чорт теж хотів творити. Вже була людська форма з гря-

зюки, та не було в ній душі. Далі Бог благословив, дав їй душу (та в ній не було дірки), то 
чорт сказав, що просвердлить. Коли чорт свердлив, скреготання свердла звучало, як хорват, 
хорват (Мадярсентмартон). В одній версії цієї традиції деміургом є Святий Петро: коли Бог 
створював жінку, Святий Петер свердлив словацьку дитину (бо не було в ній дірки), та вий-
шов з неї рац (хорват), адже коли свердлив, свердло все казало: рац, рац, рац! Святий Петро 
тоді мовив: «Хай буде рац! Відтоді він є на світі» (Едьгазашкер) (Kálmány, 1893, о. 12).

Б. Румун вискочив зі стебла.
«Коли наш Господь Ісус Xристос ходив по землі зі святим Петром, вони пішли до Шарка-

да на базар. Коли вже дійшли до Шайбер Доді, так сказав Святий Петро Господу:
– Господи, вже різні душі є на землі, лиш румуна немає.
Ісус на це відповів:
– О, Петре, це не так складно, це зробити найлегше! Витягни зі стебла, хай перестрибне 

через канаву. 
Петро так зробив, і коли розірвав стеблину, вискочив з неї румун у постолах, і його пер-

шими словами були:
– Гоп, Петре, ну й кукурудзяна мамалига!
Тоді Святий Петро сказав:
– Господи, у нього ще не вистачає рогів.
– Що-що, Петре?
– Та роги ще мають бути!? 
На це Xристос сказав:
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– Справді, Петре, нащо роги, якщо й так є худобою!»
(Із записів Шандора Олтяна, Надьсалонта, 1915. Рукопис EA 629, 222).

В. Словак, хорват, румун, угорець із кінського гною.
«Якось Ісус та Святий Петро ходили по землі. Святий Петро сказав:
– Господи, вже на світі є різний народ, немає лише словака. Створімо і його! 
Тоді Ісус кинув купу кінського гною, і з нього вискочив словак» 
(із записів Шандора Олтяна, Надьсалонта, 1915. Рукопис, ЕА 629, 223).
«Ісус Xристос ходив по землі. Якось він набрів на конячий гній, той сказав йому, що вже 

з усього щось створено, лише з нього нічого. Що буде з нього? Ісус Xристос крикнув у гніві:
– З тебе буде хорват! 
Так на світі з’явився хорват» 
(Із записів Яноша Беже Надя, Залата, груд. 1934. Розповів Дьордь Пал, 83 роки. Беже 

Надь II. 1940, 609).
«Коли Ісус та Святий Петро ходили по землі, у час своїх мандрівок набрели на кінський 

гній. Ісус ударив по ньому ногою.
Ну, з цього буде словак! – сказав, і так сталося. 
Петро теж хотів так зробити, та йому не вдалося, вдарив ногою, та той лише розлізся!»
(Із записів Ласло Коші, Кішгодош, область Сатмар, лист. 1966. Розповів Ференц Давід, 

65 років. Рукопис).
«Коли Ісус ходив по землі, то створював народи. Створив Адама, після нього хотів ство-

рити Єву. Вийняв з Адама два ребра, аби вставити Єві, та їх украв пес. Так він і побіг за псом, 
не зміг наздогнати, а пес заліз до гною, пнув його ногою й одразу перетворився на румуна. 
Так утворилися валахи (румуни)». (Із записів Ілони Надь, Андрашфалва-Апаргант, область 
Толна, 1971. Розповів Ференц Давід, 65 років. Рукопис).

«Після всесвітнього потопу Ісус вирушив у путь з одним добрим чоловіком, уже не знаю 
з ким. Коли знаходили якийсь предмет, то з нього Ісус створював народ. І уже підрахували, 
що створили усі народи, за винятком угорців. Його товариш сказав, що угорець гордовитий 
і лайливий. Ісус не слухав його, і так дійшли вони до кінського гною. Господь вдарив ногою 
у гній, і звідти вискочив угорець у капелюсі набакир, полаявся й спитав у Господа, де його 
паспорт. Так був створений угорець, став таким гордовитим, яким і був» (Із записів Ілони 
Надь, Дєрдьоремете колишня область Чік / Реметеа, Румунія, 1968. Розповіла Амалія Петре 
Ференце, 37 років, Lammel, Nagy, 1985, о. 63).

Г. Румун із кукурудзяної мамалиги.
«Був раз на хуторі один господар. У той час мало вродило пшениці. Вистачало того, 

що пекли з кукурудзяного борошна, крупи, їли мамалигу (як тоді її називали – куку-
рудзяна мамалига). Він поклав її, щоб зробити фігурки, а що залишиться – віддати 
індичці, щоб набирала вагу. Зробив такі невеликі кульки. Був у цього угорця хлопчик, 
який мовив:

– Тату, а якби я зробив фігурку з головою? Стане такою, як людина.
– То роби, хлопче.
Зробив руки, ноги, зробив усе. Поставив на землю. Була в них велика свиноматка. Вона 

підійшла ближче, побачила фігурки і з’їла їх усі.
...Ох і розгнівався хлопчик: вона їх поїла, його іграшки! Ці фігурки були лісорубами! Він 

схопив палицю й почав бити свиноматку, біг за нею і усім давав імена:
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Це був Дьордє, – казав і вдаряв, – то що, чи треба, Дьордє? – із цим ударяв свиню. – Це 
був Павел, а інший – Стефан.

Коли свиня бігла, то почала какати, і коли какала, то щось ляпало то туди, то сюди. Ско-
ро весь двір наповнився румунами. Вони всі утворилися з кукурудзяної мамалиги. А свиня 
їх викакала ззаду (Із записів Мелінди Егітьо, Андрашфалва-Гідаш, область Толна, 1969, тра-
вень. Розповів Ференц Дьорфі, 54 роки. Рукопис).

Усі тексти є класичними переказами про створення світу. Метою земних мандрів Xриста 
й Святого Петра було вдосконалення творіння, тобто створення того, чого бракувало. Не ви-
падково в текстах говориться: «Усе є, усі народи є, лише цього немає». Початкова відсутність є 
найголовнішою мотивацією. Щось із чогось створити є альтернативою до «створити з нічого», 
а останнє є привілеєм не Ісуса Xриста, а самого Бога. Биття як акт творення трапляється досить 
часто: творення загалом є результатом жорстокої, грубої сили. Творення з екскрементів – хоча 
відомо досить мало текстів через обмеження їхньої публікації – зустрічається в числі прикла-
дів А. Дандеса в австралійських, індійських, індіанських, чукотських міфах. У чукотському міфі 
дружина ворона запевняє чоловіка, що вона може створити землю, він сумнівається. Дружина 
засинає, ворон бачить, що в неї росте живіт, і далі вона з легкістю народжує близнюків. Його 
охоплює заздрість, адже якщо дружина здатна народжувати людей, вона створить і землю. Він 
злітає, розкидає свої екскременти, кожен шматок яких, що потрапив до води, починає рости, і 
утворюється земля. Згідно з А. Дандесом – це заздрість чоловіків до вагітності, яка могла служи-
ти фрейдівським поясненням творення з екскрементів (Dundes, 1984, о. 281).

Щодо тлумачення угорських текстів, можна сказати лише, що сам мотив цей є відомим у 
світовому фольклорі. Його функцією в цьому випадку є те, щоби принизити і зробити сміш-
ним певний народ. На його характер вказується лише в тексті з Дєрдьореметеі – саме угорець 
характеризується як гордий і лихослівний. У «Natursagen» Оскара Данхарда ми бачимо при-
клади того, що ті ж самі типи текстів ми знаходимо на європейському обширі, скрізь вони 
служать для висміювання сусідніх народів чи змішаних етнічних груп. Данхард у розділі під 
назвою «Жарти про створення світу» (Sсhöpfungsschwänke) (Dähnhart, 1909, о. 184–188) по-
дає дев’ять текстів. Двоє перших – із ютландських експедицій Крістенсена (1843–1929) 2: жи-
телі острова Гйол є темношкірими, бо коли тут бували Спаситель і Святий Петро, там ще не 
жили люди. «Спаситель зібрав увесь свинячий гній і сказав: – Xай буде житель Гйола!». Те ж 
трапилося у Фіні, де Петро обурювався, мовляв, такий гарний край, а безлюдний. На відміну 
від Спасителя він вважав, що майбутні народи мають бути дуже лихослівними. Петро стояв 
на своєму доти, поки «Спаситель нахилився до землі, взяв жменю конячого гною (Roþäpfel) 
і крикнув: – Житель Фіна, виходь! У цю мить вискочив фін і одразу ж почав кричати: – Я тут, 
чорти б його забрали! – Бачиш, – сказав Спаситель, – вже почав!» (Dähnhardt, 1909, о. 184).

Німецький текст висміює вестфальця, жителя однієї з областей Німеччини, в особливо різко-
му тоні. У розп’ятті Ісуса Xриста їх звинуватити неможливо, бо тоді їх ще не було на світі: першого 
з них він створив сам, коли зі своїм учнем блукав пустелею. Святий Петро гадав, що цей смердю-
чий від туманів край могла б витримати міцна людська раса, бо було б добре тут підвісити коп-
титися шинку тамтешніх свиней. До того ж, якщо вже Господь створив пацюка, мишу та інших 
паразитів, чому не може створити вестфальця? Спаситель після тривалих роздумів зважився на 
це, та попередив Петра, мовляв, хай він побачить, яка буде за це дяка. « Ударив ногою щось, що 
валялося під ногами, і що потім перетворилося у найдревнішого жителя краю, та мовив:

– Xай буде вестфалець! – Одразу ж з’явився якийсь грубий суб’єкт і, взявши руки в 
боки, рявкнув на Xриста: – Ну, чого став на моєму шляху? (на діалекті: Na, wat stött he mik)» 
(Dähnhardt, 1909, р. 184–188) 3.
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У голландському переказі те ж саме розповідається про створення француза: Господь 
уже створив усі народи, лише французів – ні. Святий Петро попросив майстра, щоб той 
створив француза, та той спершу відмовився, бо французи – зловмисний, бунтівний народ, 
від них лише біди й неприємності. Врешті погодився. Вони саме гуляли полем, коли побачи-
ли величезну кротовину. Перемішали землю і зліпили з неї француза. Поставили на сонце 
сушитися, та він несподівано підскочив і почав (по-французьки) сипати прокльонами: від-
тоді усі французи такі пихаті (Dähnhardt, 1909, р. 185). У переказі з цієї ж збірки 4 Xристос 
створює з кінського гною фламандця, а в іншому неумілість Святого Петра (він неправиль-
но розуміє наказ) призводить до створення клишоногої людини з довгими худими нога-
ми. У французькому переказі те ж саме говориться про славних норманів з їхньою вічною 
судовою тяганиною. Блукаючи після потопу найродючішим найкрасивішим, та безлюдним 
краєм, Святий Петро просить Xриста створити тут людину, адже для цього потрібно лише 
одне слово. Xристос наказує Петру увіткнути палицю в землю, і коли він її витягне, там сто-
ятиме перший норман. Так і сталося: з’явився один хитрий, червонопикий тип у бавовняній 
шапці. Його першими словами були: «Зачекайте лишень, добрі Ісу сові люди, чи не підкаже-
те, де мешкає мировий суддя?» (Dähnhardt, 1909, р. 186) 5. Один венеціанський переказ, що 
точно дотримується схеми попередніх творів, розповідає про творення із собачих нечистот 
(Dähnhardt, р. 186) 6. Данхард повідомляє також тексти, у яких чех створюється з жердини, 
словак – із коров’ячого коржа, хорват – із краплі крові дикого звіра (можливо, вовка) 7.

На основі цих даних можна встановити, що європейські перекази є типологічно ці-
ліснішими порівняно зі згаданими вище з угорського фольклору і більш схильними до 
полярних оцінок національних характерів та регіональних етнічних груп (а також їхньої 
мовної культури). Із жодним з народів не можна пов’язати основний тип «вигадки»: мізер-
на кількість текстів, що включає, разом з угорськими, зібрані впродовж XIX ст. відомості, 
органічно входить до системи дуальних переказів про створення світу. Термін Данхарда 
«Schöpfungsschwank» (жарти про створення світу) може викликати значний сумнів, однак 
гумористичний характер текстів не викликає жодного сумніву: мій власний збирацький 
досвід показує, що тексти мають гумористичні ознаки не лише в зафіксованих формах, їхнє 
живе виконання завжди має на меті викликати сміх. На противагу цьому концепція дуаль-
ного творення, поділ світових явищ на гарні й погані, наслідком чого є спільна праця доб-
рих і поганих творців, є частиною такого серйозного сприйняття світу, яке є визначальним 
принципом у віруваннях євразійських народів, зокрема угорців. Фольклор у випадку пере-
казів про створення народів, очевидно, поширює і зберігає їх завдяки усній традиції, тоді як 
письмові джерела, посередницьку популярну літературу нам досі знайти не вдалося.

Поділ Світових явищ чи Святої землі
У той час, як дуальні підрозділи попередньої групи переказів – це «ми» (людство) і «вони» 

(окрема меншина), причому остання є близькою, добре відомою групою, репрезентований 
зараз тип тексту показує народи під більшим кутом зору, характеризує більшу кількість на-
родів. У цьому випадку легко припустити, що спершу європейські, а далі лубочні шаблони 
народного характеру в друкованих виданнях (V. K., 1987) могли мати вплив на формування 
текстів, однак довести це, як ми побачимо, майже неможливо.

«Коли Бог розділив Святу землю, першим прийшов єврей. Бог передав її єврею, бо він 
був першим. Далі прийшов німець:

– Знаєш, – сказав Бог, – я вже не можу тобі дати, все віддав єврею.
Тож німець розгнівався і сказав:
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– Нічого собі, гарна справа!
– Ну, гаразд, – сказав Бог, – хай твоєю буде гарна справа.
За ним прийшов угорець, він теж вимагав Святу землю.
– Та я, – сказав Бог, – уже не можу дати, передав єврею.
На це угорець сказав:
– Це вже велика справа!
Прийшов румун. Він теж вимагав Святу землю. Бог мовив:
– Не можу віддати, вже передав єврею.
– Ой, то я вже спізнився!
– Атож, – вів далі Бог, – ти завжди будеш спізнюватися!
Отже, валах став усюди спізнюватися» (Із записів Iлони Надь, Андрашфалва-Мучфа, область 

Толна, 1969. Розповіла Агнеш Фабіан Тітусне Вісок, 58 років (Lammel, Nagy, 1985, о. 72–73).
«Коли Господь наш Ісус ходив по землі зі Святим Петром, приходили до нього турок, 

німець, єврей, і, нарешті, угорець. Вони вирушили разом, та не знали намірів один одного. 
Коли йшли до Сина Божого, їх застав вечір, тож подалися до корчми відпочивати... Однак 
жоден із них не хотів спати, аби його не надурили. Та втома взяла своє, і вони по одному 
заснули. Турок, однак, був хитрий, стежив за ними, і коли всі гучно захропли, підхопився й 
першим прибув до Господа нашого Ісуса. Постукав у двері. Господь спитав:

Xтo ти? – Я турок! – Чого хочеш? – Не що інше, Господи Ісусе, як Святу землю! – Гаразд, 
твоя буде Свята земля! Далі прийшов німець. Постукав. Питає Господь наш Ісус Xристос: – 
Xтo ти? – Я німець. – Яке твоє бажання? – Не хочу нічого іншого, лише Святу землю! – Ти 
спізнився, синку, вона вже належить туркові! – Гарна справа! – сказав німець. На це Господь 
наш Ісус Xристос зауважив: – Ну гаразд, із цього житимеш! – Далі була черга єврея. Він 
постукав, Син Божий спитав: – Xтo ти? – Я, Господи, єврей. – Чого прийшов? – Просити в 
тебе, Господи, Святу Землю! – Я вже віддав. – Одні хитрі шельми! – сказав злісно єврей, на 
що Ісус Xристос мовив: – Ну, ти з цього і житимеш! Нарешті перед Богом постав угорець, 
просячи Святу землю, на що той відповів: – Пізно вже, синку, вона вже давно у турка! – Це 
велика справа! – сказав угорець, на що Господь відповів: – Ну гаразд, із цього ти й житимеш! 
Від того часу Свята земля належить туркові, німець живе з виготовлення яскравих речей, 
дрібничок, єврей – хитрий, а угорець звершує великі справи (Із записів Конрада Жигмонда, 
Кішкунфеледьгазьські хутори (Zsigmond, 1903, о. 483).

Варіанти історій з кумулятивною структурою про поділ світових явищ від початку і до 
кінця XX ст. – останніх є досить багато – добре показують можливості варіювання. Руйну-
ванням тексту, проблемами пам’яті, або ж свідомим наміром оповідача, чи саме палко про-
пагованим у XIX ст. забуванням національної характерології ми можемо вважати те, що 
майстровитим лишається німець, місце хитрого єврея посідає володар Святої землі, а на 
сцену виходить добре відомий жінці, що походить з буковинських трансильванців, румун. 
«Образ іншого є складний, він є результатом взаємодії суспільних і суспільно-політичних 
процесів, пов’язаних із часом, місцем і конкретною ситуацією. В Угорщині варіанти на-
ціональної характерології щільно пов’язані з обуржуазненням традиційно аграрного сус-
пільства, з успіхами обуржуазнення традиційно дворянського керівного прошарку, далі – з 
призупиненням цього процесу, перетворенням його в консервативний. Паралельно з дедалі 
відразливішим зображенням інших народів, меншостей, навіть їхніх асимільованих обра-
зів, поступово щезають недоліки угорського характеру, їхні хиби перетворюються в досто-
їнства: образ угорця ідеалізується» (Hanák, 1985, о. 1102). Фольклор наслідує цей процес 
лише опосередковано, сліди його важко відшукати, надто тому, що досліджувані тут тек-
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сти є власне оповідями зі зв’язною структурою, можливість їхньої зміни з’являється лише 
всередині структури і в зовнішній площині, контекстуально. Досліджуваний Петером Гана-
ком та іншими газетний матеріал не мав впливу на стійкість існування цих переказів, мав 
бути якийсь інший посередницький канал, що вирішував питання передавання знань, фор-
мування позиції саме підкресленням стереотипів. На вивчення чекає матеріал підручни-
ків початкових шкіл, календарів. Принагідно я посилаюся на єдину лубочну брошуру, тим 
паче, що вона на прикладі вже відомих фольклорних текстів (історії про мандрівку по землі 
Xриста та Святого Петра) вчить читача, що думати про інші народи і про свою власну націю.

У 1877 році з’явилася брошура, видана Калманом Рожею та його дружиною (раніше А. Бу-
чанскі, вул. Йос, 20) під назвою «Подорож Господа нашого по землі в товаристві Святого Пе-
тра з метою пізнання різних народів світу, їхньої моралі та звичаїв» 8 (автор невідомий). Ряд-
ки, що складаються з восьми поділених навпіл частин, римуються згідно з формулою ABCBDD. 
Брошура нараховує 51 сторінку й ілюстрована гравюрами по дереву. Двоє подорожніх нібито 
розпочали свій шлях у Трансильванії, спершу зустрілися з румуном, далі – з німцем. Перший 
є дикий, безжалісний: свою козу він заганяє на вершину гори, бо та дозволила подорожнім 
напитися її молока. Молодий віл німця заводить подорожніх до конюшні, тому він б’є його па-
лицею. Петро, як і в народних легендах, втручається – просить Господа допомогти бідолашній 
тварині. Спершу Господь стримує Петра, щоб той не втручався до його справ – у легендах він 
цього ніколи не робить, а далі нарощує роги молодому волу, аби той міг себе захистити. В ін-
шого німця вони просять води – отже, знову випливає легендарний мотив, та продовження 
вигадане – німець проганяє перехожих, на нього накладається прокляття:

    Живи в будь-якому місці на землі,
    Будь скупим і безсердечним.
    Ненавидь усіх людей – і тебе
    Щоб ніхто ніколи не любив,
    Як вітер розносить полову,
    Xай тебе кидає доля.
Вони зустрічаються з греком, у якого просять апельсин, та той згоджується дати їм кошик 

лише за гроші. На нього теж насилають прокляття, у якому пояснюється характер грека:
    Твої гроші весь час зменшуватимуться,
    А число дітей невблаганно зростатиме,
    Ти будеш змушений стати рабом,
    Накопичені скарби, майно
    Носитимеш на шиї,
    Бо ти безсердечний і жорстокий,
    I не можеш вірити в Бога.
Ми не знаходимо ні суворої логіки народних міфів, ані тверезого розуму, читаючи цю 

серію часом гнітючих, або ж лише важко зрозумілих пригод мандрівників, що з’являються 
у різних точках землі. Врешті вони прибувають до великого, древнього скіфського народу, 
який живе поряд з Китаєм.

    І що не зауважили деінде,
    Багато гарного знайшли тут.
    Господь здивовано мовив:
    Мені подобається любов цього народу,
    Яку він відчуває до свого пана,
    Який веде його на битву,
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    Кожен кріпак може сміливо йти
    Будь-коли вперед,
    Бо то рідний батько для народу.
Спершу вони добралися до селянської хати, хати пастуха, де одразу, радіючи гостям, 

влаштували бенкет з баранячим м’ясом, вином, так що вони мусили втікати від надмірної 
гостинності. Далі постукали до великого пана, який був зарозумілим, пихатим, гостей спря-
мував до слуг, та ті прийняли їх добре. Тим часом прибули інші гості, красномовні, улесливі, 
яких господар прийняв і охоче вислухав:

    Щодо угорських вельмож,
    То він бачив,
    Що лестивці
    Відходять, збагатившись. 
    Був тут і люд,
    Який ішов шукати кращу домівку. 
    Скрізь щасливо і вдячно 
    На угорця точили ножа та ін. 
    Господь засмутився, спалахнув:
    Коли я створював угорця,
    Любив першу людину,
    Адам та Єва теж були угорцями,
    У раю говорили цією мовою.
    Диявол ними оволодів тому,
    Що вони полюбили лестощі.
    Моє творіння, якщо я дам йому
    Добре серце і благородну душу,
    Майбутнє й статки на цій землі,
    То в будь-якому краю йому буде добре.
    А яким був, такого досі
    Спереду-ззаду його полонила нечиста сила.
Вони зустрічаються з циганом, із двома євреями, які спершу сваряться, а далі домовля-

ються між собою, нарешті з угорцем-секеєм, який вдовольняється любов’ю до батьківщини, 
якою його благословляють.

Автор лубочного видання мав певні фольклорні знання, та був нездатним творчо їх вико-
ристати. Безглуздий твір, однак, мав такі ознаки національного характеру, які в якості почес-
них і в наші дні психологічних характеристик нації сформулював у 1848 році в праці «Пізнан-
ня народу» бенедиктинський священик Яцінт Ронаї, лише з цілком іншим наміром: «Жодна 
нація так палко не обстоює свою, як угорці; і все-таки жодна не приймає так легко, можна ска-
зати, легковажно, чужого і всього, що є чужим, як угорець... із таким запалом підтримує його, 
ніби остання іскра симпатії до самого себе затухає на наших грудях...» (Rónai, 2001, о. 119).

Міфічні народні характери сформувалися в межах вищої системи, створеної за прави-
лами міфології. Ці міфи на противагу їхній жанровій приналежності теж до певного ступеня 
відображають зміни настроїв епохи, опосередковують колективну думку, самокритику, са-
мовисміювання. Завданням народної літератури, що спеціалізувалася на формуванні думки 
бідніших прошарків, стало опосередкування наукових знань: це певне втілення твору. Його, 
швидше, можна оцінювати як фольклоризм, сприймання якого ні про що не говорить. Ви-
дається, що в цьому випадку лубочна література не може бути вдалою ланкою системи 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



724

Угорська етнологія

опосередковування культури. Її популяризатори (автори, видавці) прагнули ознайомити 
селянство з уявленнями, що походять із різних джерел (із жартівливих публікацій, преси 
тощо) нижчих прошарків буржуазії. Фольклор (легенди, казки про земні мандрівки Господа 
і Святого Петра) вони знали лише поверхово, тож дарма хотіли використати. Фольклорна 
система функціонує з відповідними мандрівними переказами, «готовими шаблонами», які 
мало придатні для вираження дійсних думок, відображення актуальних ситуацій. Однак 
можливість застосування стереотипів згадана лубочна література (та інше схоже народне 
чтиво) з успіхом можуть підсилювати, адже самі фольклорні твори теж їх містять.

Примітки
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ЕРЖЕБЕТ БЬОДІ

МІЖЕТНІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ У КУЛЬТУРІ ХАРЧУВАННЯ  
УГОРЦІВ ЗАКАРПАТТЯ

Ez a munka a magyar tudósok és hallgatók által – a kárpátaljai magyarok élelmiszer-kultúrája tanulmányozása 
céllal – végrehajtott  expedíciók eredményét reprezentálja. A szerző arra a következtetésre jut, hogy általánosságban 
a magyarok megőriztek saját szakácshagyományait, de ugyanakkor az étkeztetés bizonyos elemeit más népek 
hagyományaiból is átvettek. A szerző kihangsúlyozza a kölcsönzött ételek három kategóriáját, bemutatja  
történetüket, leírja jellemzőit és az elkészítésük módját.

This work represents the result of the field trips done by the Hungarian scholars and students with the goal 
of the study of food culture of the Hungarians from Zakarpattya region. The author summarized her observations 
and came to the conclusion that in general Hungarians preserved their own cooking traditions, and at the same 
time they borrowed some elements of other’s cooking traditions. She separates three categories of the borrowed 
foods, gives its names, origins, describes particularities, and cooking methods.

Закарпаття в наш час, на зламі століть, є, либонь, одним із найтаємничіших регіонів 1. В очах 
звичайного жителя Угорщини Закарпаття є такою – відділеною після Тріанонської умови – тери-
торією, де важко зрозуміти, як живуть люди, що сталося з угорською мовою поряд з українською. 
Або ж яку шкоду приносила і приносить велика політика угорській національній меншині 2, 
окремим поселенням, конкретним особистостям, і чому з порослих виноградом пагорбів часів 
князя Ракоці, які рясно родили ще в 1980-х роках, зараз уціліли лише окремі кущі? Які процеси 
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відбувалися в культурі спільнот, що тут проживали, як і чи успадкували вони свої цінності, як зба-
гачували, змінювали свої культури? 3 Чи є необхідність у цьому, і чи мають вони перспективи по-
дальшого виживання? Що означає в XXI ст. слово, яке закарпатці вживають майже щодня: határ – 
кордон. Воно стає для людей поняттям, кажуть: сьогодні кордон був важким, зараз є легким 4 *.

Xтo з Угорщини потрапляє на Закарпаття, той повертається з масою запитань 5. Серед 
різних проблем, на жаль, є багато пов’язаних з виживанням, охороною здоров’я, соціаль-
ним становищем, і ці проблеми вимагають негайного вирішення.

Наука перебуває поза складними питаннями буденності, а етнографічна наука завдяки 
власним дослідженням має на меті показати такі тенденції, процеси, факти, які пов’язані не 
лише з парою останніх десятиріч, а й із певними загальними твердженнями, закономірнос-
тями, висвітлити закорінені в культурі явища.

На Закарпатті живуть українці, русини, угорці, росіяни, румуни, словаки, німці, цига-
ни, загалом – 1,2 мільйони людей 6.

За релігією це: греко-католики 7, православні українці та росіяни 8, римо-католики 9, 
реформати 10, євангелісти, іудеї 11 та ін.

Якщо історичні події радикально змінили числове співвідношення суспільних груп, що 
проживають у Закарпатті, й базуються саме на згаданій, відмінній одна від одної культурній 
основі, то можна показати культурні взаємодії, що виникають унаслідок їхнього тривалого 
співжиття, територіальної близькості. Задля вирішення наукових питань можна навести 
документальні факти.

Далі я намагаюся на тлі традиційної культури харчування показати взаємовпливи, що 
виникають з етнічних, релігійних зв’язків, і зробити з цього загальні висновки.

Висхідну точку, основу дає загальне ознайомлення з традиційним харчуванням закар-
патських угорців.

Під цим кутом зору 12 я також розкриваю питання, пов’язані з міжетнічними зв’язками. 
Знаючи сучасну дійсність, на деякі з питань ми безпосередньо знаходимо відповіді у тра-
диційних звичаях харчування, та трапляються й такі, наблизитися до вирішення яких ми 
можемо тільки після глибокого дослідження етнічних впливів, що нашаровувалися один на 
одного в різні періоди.

Із отриманих даних я можу встановити, що загалом традиційна культура харчування 
закарпатських угорців не перетворилася на характерну культуру харчування етнічної спіль-
ноти, що проживає разом з нею чи в близькому сусідстві. Це відчула Юдіт Пакозді, коли 
написала у книзі «Куштування страв на Закарпатті»: «Ми стали більш відкритими: поши-
рення кулінарних книг, змішані шлюби, міграції мають вплив на наші звичаї у харчуванні, 
та загалом закарпатська угорська кухня і зараз лишається суто угорською, і в певному сенсі 
наші давні, успадковані від предків смаки відіграють роль збереження нації» 13. Ця заміна на-
вряд чи могла статися, адже більшість угорців краю живе компактно, а ті, які проживають 
розпорошено, у пошуку заробітку чи з інших причин, часто навідуються до Угорщини.

Отже, міжетнічні зв’язки можна виявити, досліджуючи конкретні явища, елементи, стра-
ви, звичаї в харчуванні. Далі я наведу приклади цього. Спосіб запозичення, глибину засвоєн-
ня, загальний вплив я зараз детально не представлятиму, лише згадаю про це у висновках.

Зібраний матеріал я поділяю на три категорії, що позначають глибину міжетнічних 
зв’язків. До першої категорії належать ті запозичені й охоче споживані страви, чуже похо-

* Багато мешканців Закарпаття мають родичів по інший бік кордону в Угорщині. Тут ідеться про 
умови переходу кордону, часту зміну митних правил [прим. перекладача].
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дження яких підкреслюють самі закарпатські угорці і тому до їхня назв додають атрибути. Це: 
закарпатський борщ, білоруський суп, український суп із огірків, солодка капуста по-секейськи, 
балканська смажена паприка з бринзою, російське м’ясо, заправлене борошном, русинський 
картопляний салат, український салат, циганські галушки, словацькі галушки, несправжній 
київський торт, київські вареники із сиром, чеські галушки чи кнедлі, єврейський паприкаш, 
єврейська паска. Якщо ми заглянемо до угорської кулінарної книги, то, за винятком кнедлів, 
не знайдемо там перерахованих вище страв. Це підтверджує припущення про місцеве запо-
зичення. Окремі етнографічні дослідження цих страв можуть дати цінні результати.

Самі закарпатські угорці пояснюють, що борщ є українською стравою. Вони теж його 
люблять, варять майже щотижня. Відповідно до свого смаку варіюють: заправляють борош-
ном, приправами, додають сметану, м’ясо, готують без м’яса. Є справжній борщ, несправжній 
борщ, помідорний борщ, борщ по-касонськи. Основою борщу є капуста, буряк, картопля, по-
різане м’ясо і приправи. Українські дослідники традиційно вважають борщ національним 
символом 14, та слід зауважити, що поляки 15 теж його вважають своїм. На північно-східній 
Україні, що межує з Білорусією, у селах відомого своєю архаїчністю Полісся дикорослу лобо-
ду [Chenopodium sp.] називають барщем і варять із неї суп. Закарпатський борщ може бути 
водночас повсякденною і святковою стравою.

Білоруський суп отримав свій атрибут тому, що досить характерною є його складова з 
натертого кореня петрушки. Незважаючи на це іншою є страва, яку на початку XX ст. самі 
закарпатські угорці варили також у вигляді супу з кореня брукви – з тієї ж брукви 16, з якої 
зараз варять білоруський суп. На Закарпатті це повсякденна страва, її споживають вранці, 
на обід, на вечерю.

Український огірковий суп теж є улюбленою стравою. Він відомий у громадському харчу-
ванні, його полюбили, і він став складовою закарпатської кухні. На Закарпатті багато за- 
ймаються вирощуванням огірків, урожай реалізують по Україні, залишки врожаю використо-
вують у домашньому господарстві, консервують. Українську назву розсольник не вживають.

Солодка капуста по-секейськи є ситною, калорійною м’ясною стравою. Приправи – ба-
гато цибулі, перець, кріп, петрушка – зробили її фірмовою стравою і додали відповідний 
атрибут поряд зі стравами з капусти 17, що традиційно вважаються угорськими.

Назва страви балканська смажена паприка з бринзою безпосередньо вказує на її похо-
дження. Місцеві мешканці мають достатньо бринзи, гострого білого сиру, сушеного овечого 
сиру, до цього всього додали, полюбили і акліматизували новий складник – печену паприку.

Російське м’ясо, заправлене борошном, стає особливим від того, що м’ясо перемелюють 
і смажать з добавками (жовтим сиром, яйцями, борошном, приправами). Це не фарширо-
ване м’ясо і не шніцель по-віденськи чи по-французьки. Страва прижилася в громадсько-
му харчуванні, її охоче готують для недільного обіду. Відому українську назву котлети 
тут не вживають.

Русинський салат з картоплі складається з вареної картоплі, цибулі та сметани. Закар-
патські угорці знають, що в їхніх русинських приятелів це – святкова страва. Нам здається 
чужим салат зі сметаною, майонезом, соусом. Однак він смачний, і навчилися його готува-
ти у русинів. У звичайні дні його споживають із хлібом, у святкові – з вареним і смаженим 
м’ясом. Зараз уже вважають звичайною сільською стравою.

Український салат (його складові – картопля, буряк, морква, соління, що містить кислу 
капусту) подають до смаженого м’яса та пьоркельта (угорської страви на зразок гуляшу). 
Українська назва – вінегрет. Цей термін майже не вживають, та саму закуску дуже люблять. 
У її розповсюдженні, безперечно, відіграло роль громадське харчування.
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Циганські галушки є повсякденною стравою циган Закарпаття. Ця страва з тіста готу-
ється без використання кухонного начиння – дошки для замішування тіста та качалки. Тех-
нологія вироблення є архаїчною: спершу сплющують тісто, далі руками відщипують різної 
величини і форми шматки і кидають у гарячу воду. Найчастіше споживають з тушкованою 
капустою, з білим сиром та смаженими шкварками. Циганські галушки є повсякденною 
стравою закарпатських циган 18. Вони належать до групи страв з галушок (ньогьо, ньогвенє-
льо, картопляні галушки, страпачка, трапачка, чіраш-галушки, гічкос, нокедлі, дрібні га-
лушки), які дуже популярні та є основою традиційного харчування закарпатських угорців 
та інших етнічних груп, що тут проживають. Угорці дали їм атрибут «циганські» з двох при-
чин. З одного боку, тому що для їхнього приготування не застосовують кухонне начиння. 
Наприклад, їх можна швидко приготувати в такому місці, де немає для цього спеціальних 
умов. З іншого боку, їх так називають, бо роблять із темного борошна з висівками, якщо не 
вистачає чи взагалі немає білого борошна. Ці зроблені з борошна, води, солі, інколи з яйцем, 
зварені у воді вироби з тіста вважають невід’ємною складовою харчування на Закарпатті.

Словацькі галушки теж належать до згаданої вище групи, вони відрізняються тим, що 
готуються лише з тіста, яке складається з тертої сирої картоплі та борошна. Цю страву вжи-
вають по всьому Закарпаттю, але під різними назвами: ньогьо, ньогвенєльо, картопляні 
галушки, дзвіночкові галушки, картопляне тісто, страпачка, трапачка, чіраш-галушки, 
волохаті галушки, галушки із сирої картоплі 19. Під назвою словацькі галушки їх спожива-
ють в околицях Рахова, біля витоку Тиси, переважно в заселеному румунами Солотвині, в 
середовищі угорців Тереблі та Каболі 20. Там, де поблизу не живуть словаки, очевидно, ко-
лись була колонія чеських легіонерів. Заслуговує уваги факт, що угорці, які живуть уздовж 
словацького кордону, не називають цю страву словацькими галушками. Тут проживання ра-
зом чи поряд зі словаками є настільки природним, що немає сенсу в такому розмежуванні.

Назва несправжній київський торт безпосередньо вказує на українське походження 
страви. Це – святкова страва, угорці спростили оригінальний рецепт. Торт не такий солод-
кий, крем не такий жирний, тому його й називають несправжнім.

Київські сирні гомбоци – пончики – є стравою з кулінарної книги. Це інші, ніж звичні 
гомбоци, вироби із тіста округлої форми: після опускання пончика у збиті з меленими суха-
рями яйця його смажать у киплячій олії.

Чеські гомбоци (або кнедлі) – зварені на пару, округлої форми дріжджові вироби з тіс-
та – люблять по всьому Закарпаттю, їх однаково варять німці, русини, угорці. Як вважають 
дослідники, вони були запозичені за посередництва словаків після Першої світової війни від 
чеських солдат, що стояли тут гарнізоном разом із сім’ями 21. Це – загальновідома і трудо-
містка в приготуванні страва. Назва страви безпосередньо вказує на той народ, у якого вона 
є національною. Закарпатські угорці подають її до багатьох страв, із різними приправами.

  Калач   Весільний калач.  Різдвяний калач
Область Дьор-Шопрон
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Єврейський паприкаш означає паприкаш із курчати, до якого заборонено подавати сме-
танну підливу. Тому коли хтось чує назву цієї страви, то знає, що це паприкаш лише з пасе-
рованою в олії цибулею. Страва загущується невеликою кількістю борошна, їдять її з варе-
ною картоплею. В угорців з околиць Виноградова та Мукачева є улюбленою стравою поряд 
зі сметанним паприкашем 22.

Єврейською паскою в кулінарії закарпатських угорців називається тонкий пиріг із прісного 
тіста, що випікається на листі в закритій плиті (раніше у пічці), який споживали, поливаючи 
гарячою водою та приправляючи чим-небудь. Пов’язаних зі справжньою єврейською паскою, 
мацою, суворих приписів і ритуалів, що стосувалися її виготовлення та споживання, угорські 
християни не знають. Знають лише, що це пасхальний хліб євреїв та суботній православних.

До наступної групи належать ті страви, назви яких звучать по-чужому для носіїв угор-
ської мови, і завдяки цьому можна простежити їхнє походження.

Загальновживаною на Закарпатті стравою є різні види кремзлів (гремзлів, кезлів). Це 
загалом змішані з чимось картопляні страви. Дослідження свідчить, що сама назва кремзлі 
запозичена угорською мовою з мови ідиш. Одне зі значень – страва з борошна для маци, 
змішаного з яйцями та цукром і підсмаженого в жирі. В угорських євреїв Закарпаття назва 
кремзлі означає підсмажений в олії пиріг із сирої чи вареної картоплі, змішаної з яйцем та 
приправами. Споживають цю страву як щодня, так і на свята, як самостійну страву або ж за-
мість хліба до вареного м’яса. У святкові дні та на єврейську паску є особливою стравою 23, у 
цей час вона не повинна містити яєць та молочних продуктів і замінює хліб.

Закарпатські угорські християни урізноманітнили цю страву і споживають кремзлі з 
овечого сиру, кремзлі зі свинини, гарбузові кремзлі.

Кремзлі з овечого сиру в околицях Рахова – це пиріг, що складається з натертої сирої 
картоплі, борошна, натертої цибулі, яєць, солі, перцю і випікається на вимащеному жиром 
декові, і який так приправляють овечим сиром, щоби він змішався з раніше розтопленим 
маслом 24. Страва є характерною для всього Закарпаття.

Кремзлі зі свинини їдять угорці з Вишково 25. Готують їх лише на Паску. Копчену передню 
свинячу ногу очищують від кісток, загортають у шкіру, пресують, аби вийшла рідина, святять 
у церкві разом із шинкою, вареними яйцями, домашньою копченою ковбасою, фарширова-
ною куркою, жовтим сиром і паскою-калачем, і споживають удома як пасхальну страву.

Гарбузові кремзлі – це пиріг із натертого гарбуза, яєць, борошна, часнику і солі, перцю, 
приправ, який випікається не в духовці, а на сковорідці, малими порціями до хрусткої шко-
ринки. Його їдять як окрему страву із салатом, огірками.

У східних слов’ян, можливо, у русинській традиції, треба шукати походження пельменів, 
шішки, лапоті, сатьораша, у закарпатських німців – струдлів та вершара.

Пельмені робляться з тіста у вигляді варених кульок, фаршированих меленим м’ясом. Їх 
поливають розтопленим маслом, під час їжі до них пропонують додавати оцет та мелений 
перець. Вважають, що пельмені є оригінальною українською стравою. Зимою їх наповню-
ють подрібненою шинкою, у цьому випадку в них не кладуть спеції. Угорці Закарпаття за-
позичили цю страву без змін в українців.

Шішка – це грибний суп, приготовлений із сушених грибів та м’яса і заправлений борош-
ном є популярним на Закарпатті. Саме слово шішка в різних значеннях побутує в угорській 
мові. Закарпатський суп шішка, очевидно, потрапив до угорської культури від словаків 25.

Сатьораш є нічим іншим, як заправлене молоком лечо. Можливо, є запозиченою в ін-
шого народу стравою, та, можливо, вона виникла внаслідок змішування смаків і кулінарних 
технологій, і для закарпатських угорців є новою власною стравою.
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Лапотя – виріб округлої форми розміром з долоню з дріжджевого тіста з наповненням із 
білого сиру, сливового повидла, мелених горіхів, змішаних із цукром, який підрум’янюється з 
двох боків у невеликій кількості олії. Є повсякденною і святковою солодкою стравою, яку по-
любляють містяни, їдять її також і українці. Цю традиційну народну страву, в Угорщині вжи-
вають у селах з русинським населенням, буває також кукурудзяна лапотя, листова лапотя.

Струдель самі закарпатці вважають солодкою випічкою і називають ціпсером. Назва 
запозичена з німецької мови від німців, які переселилися до Рахова. Один з кварталів Рахо-
ва і зараз називають Ціпсераєм, очевидно, тут компактно проживали німці. Найсмачніші 
струдлі і дотепер випікають у Рахові. Струдель є загалом солодкою стравою з листового тіс-
та, яке своїми компонентами, способом замішування і наповнення відрізняється від закар-
патського листового пирога. Струдель завжди готують з розтопленим маслом і замішують 
руками, його наповнюють жовтим сиром. Угорський листовий пиріг можна замішувати 
качалкою і поливати свинячим жиром, його наповненням рідко служить жовтий сир. За-
карпатці жовтий сир варять з яєць і молока, інколи називають його солодким сиром. Стра-
ва належить до пасхальних атрибутів, які освячують.

Вершар – це пиріг, який начиняють капустою, шпинатом. Чоловіки, які служили в армії, 
довідалися, що у вірмен він є повсякденною стравою. Повернувшись, вони навчили інших 
його випікати, та він був загальновідомим ще раніше. Очевидно, він вкоренився на Закар-
патті за допомогою трансильванських євреїв.

У міжетнічних зв’язках відчувається вплив харчової промисловості та торгівлі. Зважаючи 
на складні екологічні умови сьогодення, мешканці Закарпаття, незалежно від занять і суспіль-
ної приналежності, змушені самі забезпечувати себе продуктами харчування. Тому популяр-
ність буханки (хліб прямокутної форми), бульйону (у пакеті), різноманітних рибних консервів 
ще в епоху Радянського Союзу була спричинена одноманітністю способу харчування українців.

Показ міжетнічних зв’язків після ґрунтовного ознайомлення зі становищем культури 
харчування на Закарпатті не становив особливих труднощів, однак збирання лише місцевих 
відомостей не дає можливості повністю розкрити міжетнічні зв’язки. Є потреба в історично 
пов’язаних, ширшого діапазону порівняльних дослідженнях, аби в історичних прошарках 
укорінених у минулому культурних явищ зауважити міжетнічні зв’язки та їхні наслідки. 
Тому ми б хотіли представити одне дослідження. Знаючи закарпатську традиційну культуру 
харчування, в її межах споживання кукурудзи, чи можемо ми отримати відповідь на запи-
тання, яким чином кукурудза вживається як продукт харчування, і чи позначають, окрес-
люють варіанти страв із кукурудзи етнічні кордони Закарпаття?

Ми виходимо з того положення, що на Закарпатті місцеві угорці ділять назви куку-
рудзи на дві частини: північну та південно-східну. На півночі, в угорських селах на захід 
від Ужгорода, кукурудзу вирощують переважно для худоби, лише спеціальні сорти – для 
людей: лущену кукурудзу чи зрідка делікатесну варену кукурудзу. На територіях на пів-
день і схід від річки Боржави кукурудзяні коржі як важливий вид зернових, у першу чергу, 
використовують як основу харчування, тут її не вирощують у таких великих кількостях, 
як на північніших алфьолдських територіях. У наш час можна теж спостерігати, що посту-
пово зростає число страв із кукурудзи. Під час дослідження південної частини Закарпаття 
я зауважила, що характерною стравою угорців на Великдень є лущена кукурудза, на що-
день – кислий суп із кукурудзяної крупи, кукурудзяні галушки, жамішка та варена куку-
рудза. Цей перелік страв доповнюють кукурудзяна каша на воді – пуліска, кукурудзяний 
хліб, кукурудзяний торт, солодкі кукурудзяні коржі, м’ясна страва – токань. Це все – за-
карпатські страви з вареної та печеної кукурудзи. Можна припустити, що їх вигадали не 
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на Закарпатті, а звідкись запозичили, можливо, від інших етносів. Якщо детальніше зупи-
нитися на одній з найважливіших страв з кукурудзи – звареній у воді кукурудзяній крупі, 
тобто страві з кукурудзяного борошна, то постає така картина: у закарпатських угорців 
її всюди варять і споживають. Знають під трьома назвами: скрізь можна почути назву пу-
ліска, навіть русини перейняли цю назву разом зі словом тенгері – кукурудза, паралельно 
з пуліскою інше слово, жамішка, вживають лише на найпівнічніших територіях; півден-
ніше зустрічається слово токан (варіант – токань). Цікаво, що повсюдно вживане слово 
пуліска вважається звичним для міських жителів, тоді як жамішка та токань вважаються 
діалектними, сільськими назвами.

Що каже про це наука? На думку мовознавців, жамішка (зомєшка, замішка – слова 
слов’янського походження) є назвою страви з крупи 26. Етнографічні дослідження доводять, 
що в Угорщині і на північно-східних територіях поза кордонами країни страва під цією на-
звою є повсюдно відомою, особливо там, де угорці жили разом чи в близькому сусідстві зі 
словаками, русинами, поляками, або ж жителі поселень колись були слов’янами, та посе-
лення на наш час мадяризувалося 27.

Є й така точка зору, що закарпатські угорці термін жамішка запозичили з українського 
діалектного затишка 28. Я гадаю, що такий погляд звужує горизонт досліджень міжетнічних 
зв’язків. Жамішка є стравою з крупи в угорців, українців, словаків, поляків досить давно, 
єдине є певним – саме слово має слов’янське походження. Етнічний вплив відбувся в тому 
культурно-історичному прошарку далекого минулого, який уже можна досліджувати лише 
етнографічним методом 29.

Іншим є становище з токанєм. Лексема токань (токан) походить з румунської мови. Як 
«страва з кукурудзи» вона в румун Угорщини не побутує, у такому значенні вона зустрічається 
на Закарпатті. Тут це не лише страва з крупи, а й великі галушки, незалежно від того, з чого 
переважно готується – з кукурудзи, пшениці чи картоплі, останнім часом навіть з’явилася ви-
пічка під назвою листковий токань. Отже, токань уже означає одну групу страв. Ця група 
страв зараз є характерною лише для південно-східних угорців Закарпаття, там, де, з одного 
боку, простягається румунський кордон, а з іншого, розташовуються румунські поселення, 
чи де спорадично проживають румуни. Порівняно з жамішкою та пуліскою, утворення групи 
страв з токанєм є новішим явищем, і, очевидно, воно буде збірним поняттям на Закарпатті.

Слід також зауважити, що в поясі культурних кордонів токаня і жамішки в окремих по-
селеннях у наші дні водночас зустрічаються страви жамішка, токань та пуліска, які місцеві 
жителі розрізняють, але не за зовнішнім виглядом. Наприклад, сьогодні вже в Тісакерестурі, 
де проживає змішане населення, споживають пуліску, підсмажені галушки-пуліски, жаміш-
ку, токань, листковий пиріг токань. Основою цих страв є варена кукурудза, тобто маса, та 
кожна страва має свою специфіку. Наприклад, ще пам’ятають той час, коли у великих сім’ях 
наповнену пуліскою таріль поміщали на столик з отвором посередині, встановлений посеред 
кімнати. Сім’я сідала навколо нього і кожен своєю ложкою їв страву зі спільної тарелі. І надалі 
використовуючи кукурудзу переважно як сировину, угорці з околиць Ужгорода дедалі частіше 
печуть пиріг з кукурудзи під назвою корж, що фактично належить до культури лемків та гуцу-
лів (русинська етнічна спільнота), про що свідчить і приправлення його кропом та цибулею.

У регіоні починає поширюватися ще одна нова страва з кукурудзи – бануш, основою 
якої є жирне коров’яче молоко (інколи з некислими вершками) та кукурудзяне борошно. 
У жирних молочних продуктах кукурудзяне борошно уварюється в густу масу, під час ва-
ріння відділяється жир з молока і покриває страву. У Солотвині її їдять охолодженою, підсо-
леною. Бануш є місцевим варіантом румунської страви балмош. Балмош, балмуш, балмай 
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є нічим іншим, як стравою, приготовленою із підігрітого в молоці солодкого овечого сиру 
із додаванням кукурудзяного борошна. У спеціальній літературі її зараховують до пастушої 
культури влахів і вважають характерною стравою румунських пастухів 30.

Із наведених вище фактів можна робити різні висновки. Очевидним видається висновок, що 
про чим давніші запозичення йдеться, наприклад, у зв’язку зі стравами з кукурудзи, тим більш 
узагальнено можемо говорити про етноси. Так, давніший історичний прошарок означають стра-
ви на зразок жамішки, освоєні завдяки слов’янському впливові, новішими вважаються страви-
токані, пов’язані з румунами. Їхні варіанти заледве можна погрупувати за часом походження.

Ті запозичені й улюблені страви, походження яких уже не можна дослідити під час по-
льових досліджень, є наслідком не теперішнього співіснування, для них характерним є те, 
що вони не пов’язані із жодною групою страв. Найновіші запозичення в закарпатській куль-
турі харчування будуються лише на одному-двох елементах, їх урізноманітнює та покращує 
місцева кулінарія. Уже сам по собі той факт, що тут споживають українські, російські, ру-
синські, румунські, циганські та інші страви, вже просторово диференціює угорську закар-
патську культуру харчування стосовно алфьолдської, а також трансильванської.

У цій праці заледве йшлося про спосіб запозичення, появу нових етнічних груп, засто-
сування кулінарних книг, про вплив громадського харчування, я не розкривала тут також 
міжетнічних зв’язків святкового харчування 31. Перераховані страви, однак, можуть свідчи-
ти про те, які смаки є улюбленими в населення Закарпаття, чого воно дотримується, і якою 
є здатність освоєння страв сусідніх етносів у сфері культури харчування.

Примітки
1 До 1990 року з’являлося мало книг про Закарпаття, якими можна було користуватися. Нещодавно 

побачили світ книги Шандора Бакури, Алайоша Дечмана, Шандора Ковача, Ласло Легези, Адел Немет, 
Імре Сачваї, Петера Сачваї та ін., багато ілюстровані видання задовольняють цікавість читачів.

2 Dupka Gy., Horváth S., Móricz K. Sorsközösség. A kárpátaljai magyarok a 80-as évek végén. – Ungvár, 
1990; Ruszin E. Magyarok a Kárpátalján. A félmúlt üzenete. – Budapest, 1991; S. Benedek A. A tettenérhető 
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ЕЛЬОД КОВАЧ

УГОРСЬКИЙ БАЛАДНИЙ ТИП «БЕЗСЕРДЕЧНА МАТИ»  
(походження балад та міжнародні паралелі)

A cikkében a szerző megvizsgálja «A szivtelen anya» c. magyar balladaszüzsét, miközben történelmi és a 
nemzetközi (szláv, perzsa, román stb.) párhuzamot von. Ezek szövegek alapján azt a következtetést vonja le, hogy e 
szüzsé a magyar hagyományba az elfogott, önmagukat tatároknak nevezett katonák közvetítése által kerűlt (a 14–15 
században), nem pedig a korábbi 895. év előtti magyar hagyomány folytatásaként (ahogyan ezt L. Vargyas állítja).

In this article the author examines Hungarian balladic type «The Hard-Hearted Mother» by looking at its 
origins and international parallels (Slavic, Persian, Rumanian, and others). Based on these texts he comes to 
conclusion about the fact, that this plot could get into Hungarian tradition by the mediation of the captivated 
soldiers, who called themselves Tartars (in the 14-15th centuries), and not from the early Hungarian tradition 
from before year 895 (as was claimed by L. Vardyash).

На думку Лайоша Вардяша *, основний сюжет баладного типу «Безсердечна мати» по-
ходить із традицій угорців періоду до 895 року, тобто до їх прибуття в Карпатський регіон 
[35, о. 70–72] 1.

Однак в угорців, згідно з припущенням, він міг мати давньотюркське походження [36, 
о. 119]. Цю гіпотезу спростовують знайдені мною докази, які свідчать, що цей сюжет міг потра-
пити до угорської традиції за посередництвом військовополонених тюркомовного походження, 
що називали себе татарами, найраніше у XIV–XV ст. У зв’язку з цим питанням Л. Вардяш зміг 
навести лише аргументи щодо культури, з якої запозичували, однак свідчення щодо часу, місця 
і способу запозичення він навести не зміг. Далі в статті я аналізую попередні дослідження про 
цей баладний тип. Водночас я подаю свою точку зору, а також наводжу слов’янські паралелі.

Угорський баладний тип у науковій літературі називається «Безсердечна мати», проте в 
одному з варіантів він згадується як «Ілона Будаї». Сюжет є таким:

Одна жінка тікає від ворогів. Татари переслідують її. Під час втечі вона забирає із собою 
дітей і скриню з коштовностями. Через деякий час жінка починає роздумувати над тим, що 

* Лайош Вардяш – відомий угорський учений, автор репрезентативної монографії «Угорська на-
родна балада і Європа» (Будапешт, 1976), яка викликала чимало відгуків в Угорщині та за кордоном.
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нести далі: скарби чи сина й дочку. Вирішує залишити в лісі дочку, а забрати скарби. Згодом 
покидає і свого сина. Однак у лузі вона зустрічає буйволицю, яка одне своє теля несе поміж 
рогами, а інше веде за собою. Побачивши це, жінка кричить: «Нерозумна тварина не лишає 
свого теляти, Боже, мій милий Боже, а я, маючи душу, залишила (могла залишити) своїх ді-
тей!». Вона повертається, знаходить дітей, кличе їх, та вони відповідають, що вона їм не мати, 
вони не підуть до неї, залишаться сиротами. У деяких варіантах дітей виховують вовки.

Міжнародні паралелі угорських балад
До версії угорської балади, у якій мати, що страждає в рабстві, іде лісовою стежкою з ди-

тиною на руках, а потім прощається з нею специфічною фольклорною формулою і залишає 
її, я вперше відшукав міжнародні паралелі. Подібну історію можна віднайти в епічній пісні 
молдавських болгар, яку було записано в 1968 році [1, 1982, 42/1281] 2. Виконавець пісні 
народився в 1916 році в Молдові. Історія звучить так:

Один турок жене лісом жінок-рабинь. Попереду йде молода жінка на ім’я Тудорка. Вона 
бачить величезне дерево. Жінка робить із трави колиску, вішає її на дерево, а далі заколисує 
сина. У цей час прощається зі своєю дитиною такими словами:

   Коли дме вітер, синку, він розкачує колиску,
   Коли ллє дощ, синку, він купає тебе,
   Коли шляхом іде олениця, вона годує тебе.
   Рости, синку, рости,
   Ходи від села до села,
   Розпитуй про мене, синочку,
   Визволи мене з турецького рабства.

Безсумнівним є узгодження частин болгарського тексту з формулою, яку можна відшу-
кати у варіантах угорської балади:

   Járnar szép madárkák, kik enned hordjanak, 
   Járnak meleg esők, kik megfürösszenek, 
   Járnak gyenge szelek, kik elrengessenek [28, о. 37].

   Летять красиві птахи, які тебе понесуть, 
   Ідуть теплі дощі, які тебе викупають, 
   Дмуть легкі вітерці, які тебе заколишуть.

Інша версія:

   Járnak jó asszonyok, kik megszoptassanak, 
   Járnak gyenge esők, kik megfürösszenek, 
   Járnak gyenge szélek, kik elaltassanak 6.

   Ідуть добрі жінки, які тебе нагодують, 
   Ідуть дрібні дощики, які тебе скупають, 
   Дмуть легкі вітерці, які тебе присиплять.
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На думку української дослідниці Наталі Шумади, варіанти цієї історії наявні й у болгар-
ському фольклорі [5, с. 17] 3.

Я знайшов також українські та білоруські відповідники до цієї формули:
1. Український відповідник з пісні-балади *: «Матери не терпится, чтобы ребенок за-

снул. Когда он заснет, мать уйдет на работу на целую неделю, а до своего возвращения пове-
сит люльку на липу: будет ветерок повевать – дитя укачивать; пташки прилетят – дитя 
покормят» [2, с. 18].

2. Білоруський відповідник з пісні-балади: «Мать спрашивает сына, кто его покача-
ет. – Буйный ветер повеет, меня покачает. – Мать спрашивает сына, кто его покормит. – 
Прилетит пчела, принесет мне мёду. – Мать спрашивает сына, кто его напоит. – Пойдет 
мелкий дождик, он меня напоит» [2, с. 18].

3. Український відповідник з пісні-балади: «Укачивая ребенка, мать хочет справить ему 
люльку и повесить на дубу: солнце взойдет – дитя обогреет; листок упадет – его укроет; 
птици прилетят и пением его усыпят» [2, с. 18].

До початкового мотиву балади «Мати йде лісовою стежкою й залишає своїх дітей, яких 
вона тримала на руках» у 1897 році Дьордь Алексіч, а в 1935-му Дюла Ортутаї наводять кіль-
ка румунських паралелей.

Пропоновані Д. Алексічем паралелі можна знайти в таких баладних історіях [6, о. 364–366].
Брашівською дорогою лісом іде, співаючи, молода жінка з малими дітьми на руках. Мен-

ша дитина все плаче й питає в матері, чому та співає. Жінка відповідає, мовляв, їй так добре 
на душі, бо вона не має свекрухи. На шляху брашівський фельдфебель погрожує жінці вбити 
молодшу дитину, якщо вона не залишить дітей. Тоді жінка залишає хлопчика. Його плач чує 
самичка чорного дрозда. Вона хапає хлопчика, несе в гущавину лісу і виховує. Коли хлопець 
підріс він знайшов свою матір у корчмі місцевих розбійників. Жінка спершу сприйняла його за 
жебрака і хотіла прогнати, але дізнавшись, що це її син, померла раптовою смертю від радості.

Паралель, яку запропонував Д. Ортутаї, можна знайти в баладі «Скрипаль» [25, о. 118–124].
Рано-вранці гірською стежкою йде молода жінка і несе свого сина. Жінка співає, а дити-

на безперервно плаче. Хлопчик каже матері, що боїться розбійників, які тут водяться. Однак 
мати відповідає, що розбійники на них напасти не можуть, оскільки бояться гніву Божої Мате-
рі. Однак, коли з’являється ватажок розбійників, молода жінка залишає дитину і щезає в лісі. 
Покинутого хлопчика знаходять чарівниці й виховують. Коли він підростає, його прийомна 
мати-чарівниця дає йому скрипку з горіхового дерева із золотими струнами, зробленими із 
золотого волосся. Скрипка має сильний вплив на тих, хто її чує. Парубок вирушає в дорогу. 
Він забрідає в розбійницьке кубло, де шинкарка просить його заспівати про своє дитинство. 
Почувши пісню й оповідь, вона падає замертво на землю, оскільки це рідна матір скрипаля.

Мотиву «Через напад ворогів дітей залишають у лісі» на початку балади Л. Вардяш знай-
шов відповідник у монгольському фольклорі [34, о. 509–510]. Сюжет такий: старий чоловік 
переховує в лісі хлопчика, аби той не потрапив у рабство. Пізніше вовки нападають на його 
прийомного батька, та хлопець убиває їх.

Л. Вардяш намагався віднайти спорідненість між мотивом з вовками угорської балади 
і цією монгольською історією, зокрема він писав: «[...] спільним є те, що покинута дитина 
потрапляє до вовків; [...] батьки, що втікають від ворогів, залишають своїх дітей у лісі» [34, 
о. 510]. На відміну від Л. Вардяша, я вважаю досить віддаленими ці два сюжети, адже в 
одному дитина вбиває вовків, а в іншому вовки виховують її. Монгольський мотив про вов-

* Автор подає текст за російським джерелом [прим. перекладача].
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ків швидше нагадує вдаваний «напад вовків» нижчезгаданого грецького роману, та про цю 
тему я пишу докладніше у зв’язку з мотивом «Вовки виховують покинутих у лісі дітей».

До мотиву «Покинуті діти і скарби» на початку балади Імре Катона знайшов міжнарод-
ну паралель у давньогрецькому романі римського періоду [16, о. 196]. Це роман Лонгоса під 
назвою «Дафніс і Хлоя», що міг бути написаний у ІІ ст. [22].

У романі двоє грецьких вельмож залишають своїх дітей. Один з них, Мегаклес, відво-
дить свою дочку до печери і залишає її там разом із золотими прикрасами й дорогим одягом. 
У нього закінчилися гроші, а він не хоче виховувати її в бідності. Однак, як тільки Мегаклес 
залишає дитину, у нього з’являються гроші, однак більше дітей він не має. Дівчину спершу 
годує овечка, а згодом її прийомним батьком стає пастух. Інший грецький вельможа на ім’я 
Діонісофан залишає в лісі, під кущем, свого малого сина, тому що вже має трьох інших дітей 
і вважає, що це достатньо. Поряд із хлопчиком він залишає кунтуш із золотою пряжкою і 
кинджал з руків’ям зі слонової кістки. Спершу дитину годувала коза, потім про неї піклу-
вався пастух. Двоє інших дітей Діонісофана згодом померли. Покинуті діти в кінці роману 
вже дорослими зустрічаються зі своїми батьками і повертаються до них. Історія з багать-
ма пригодами завершується одруженням дітей. З погляду міжнародних зіставлень цікавою 
може бути інша деталь роману: пастух на ім’я Доркон хоче силоміць взяти дівчину, і щоб її 
обдурити, перевдягається вовком. Він ховається біля джерела, аби із засідки несподівано її 
заскочити. Однак собаки знаходять і кусають його, тож задум не вдається.

До епізоду балади, коли жінка бачить буйволицю, що піклується про своїх телят, я 
першим знайшов міжнародну паралель, причому в перському літописі кінця VІ ст. [17; 18, 
о. 183–184] 4.

Згідно з літописом, король Персії Ардашір І 5, засновник імперії сасанідів, засудив свою 
дружину, яка чекала дитину, до смерті (важливо, що тоді це було не лише «аморальним», 
але й суперечило тогочасному перському праву). Через сім років король якось поїхав на по-
лювання, щоб убити дикого осла. Спершу він намагався підстрелити дику ослицю, та осел 
затулив її від стріл, жертвуючи собою. Після цього він цілився в осля, та під стріли стала 
ослиця. Коли Ардашір побачив це, він зажурився і пошкодував, що вбив власного сина.

Мабуть, не треба зайвий раз зазначати, що тут зразкова поведінка осла і його самиці 
подібна до вчинку буйволиці з угорської народної балади. Самиця дикого осла так само 
оберігає своє маля, як і буйволиця. Однак ще переконливішим доказом спорідненості двох 
балад є формула-повідомлення, якою король Ардашір звинувачує себе у вбивстві власного 
сина. Він говорить таке: «Горе людському синові, бо нерозумна чотиринога тварина, яка 
не здатна говорити, є такою досконалою в зичливості (до інших), що жертвує собою за-
ради своєї пари, свого дитяти!» 6. Якими ж словами звинувачує себе угорська жінка? «Не-
розумна тварина не залишає свого малюка, Боже мій, Боже. А я, маючи душу, залишила 
(могла залишити) своїх дітей!». Два висловлювання узгоджуються не лише своєю логіч-
ною структурою. Ці історії продовжуються однаково: у перському літописі король, журя-
чись, заходиться сильним плачем, повертає коня назад; угорська ж жінка «гірко плаче», 
«повертається великим сосновим лісом, забутою стежкою». Однак питання про зв’язок 
перського літопису, написаного в кінці VI ст., з відомою у ХІХ–ХХ ст. угорською баладою я 
поки що залишаю відкритим.

Я знайшов багато міжнародних паралелей цього епізоду. Однак зауважу, що вищезгадані 
історії, які я навів чи інші фольклористи, мало нагадують як баладу, так і уривок з літопису.

Я відшукав інший схожий мотив в одній російській пісні [2, с. 83]. Її записали в осередку 
оренбурзьких козаків і в 1905 році опублікували вперше.
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У пісні розповідається про те, що з лісу до гір виходить біло-золота золоторога олениця 
зі своїми оленятами. Один мисливець хоче її вбити. Олениця просить пожаліти її, бо діти не 
зможуть самі прогодуватися. Мисливець шкодує і не вбиває її.

Ця народна пісня органічно входить до складу інших російських пісень. Очевидно, що ці 
пісні було зібрано передусім на територіях, де проживали також тюркомовні народи.

До цього самого угорського мотиву Ержебет Данош уперше навела перську паралель [7, 
о. 111]. В епосі Фірдоусі «Книга королів», написаному близько 1000 року, є одна історія, у 
якій жорстока мати залишає дитину, а «нерозумна тварина» на відміну від неї, полюбила 
малого [див.: 10, о. 45–55]. Зауважу, що перський вислів із VI ст. «нерозумна тварина», який 
я переклав, узгоджується з цим самим виразом, датованим чотирмастами роками пізніше. 
Доказом цього є те, що означальна конструкція міцно тримається в перській мові. Однак, на 
мою думку, про походження балади це нічого не говорить.

До мотиву «Вовки виховують покинутих у лісі дітей» Л. Вардяш знайшов паралель у 
монгольському джерелі 7. За цією історією дочка одного хана покидає в лісі своїх дітей, аби 
хан не зміг їх убити. Двох дітей виховують вовки [3, № 59, с. 279].

Мотив «Виховані вовками діти» можна знайти не лише в монголів, у давньотюркському 
епосі про походження світу вовки виховують покинутих дітей, які згодом стали чоловіком і 
дружиною. Це відома історія. Заратустру (Зороастра), засновника зороастрійської релігії 
іранського походження, у дитячому віці також у печері виростила вовчиця [14, о. 94; 19]. Цей 
сюжет з перської релігійної традиції є справді особливим через те, що, за зороастрійською 
релігією, вовк є творінням зла, і в кінці світу його буде знищено одним з перших. У цій релігії 
творіння «добра і зла», а також їхні вчинки, кардинально відрізняються – за винятком людини.

Природно, є хибним припущення, що це може бути «мандрівний мотив». Підтверджен-
ням цього не може слугувати ані хронологія, ані його поширення. Однак рід прагнув поро-
дичатися з вовком як могутнім хижаком незалежно від того, як поведуться інші члени роду.

Ця знахідка Л. Вардяша, безсумнівно, є цінною, і можна поводилися з тим, що такий 
мотив в угорській народній баладі є дуже незвичним, неприродним явищем.

Ближче, ніж монгольський, до угорського перебувають багато мотивів з Білорусі та 
Литви, і російськомовних з України. У них, як і в угорців, три чи чотири вовки сперечаються 
про те, чи розшматовувати дитину [див.: 28/, о. 38–39] 8:

Один волк говорит: «Я укачивал». Другой волк говорит: «Я забавлял». Третий волк гово-
рит: «Я сповивал». Кто забавлял, тот ручку сломал; кто укачивал, тот ножку оторвал; 
кто сповивал, тот совсем украл [2, о. 16].

До мотиву про відмову жорстокої матері від своїх дітей наводить паралель Роберт Граг-
гер у монографії «Ungarische Balladen» [12]. Він знайшов схожий мотив (с. 187, сюди нале-
жить також балада В. Скотта під назвою «Пані Анна») під № 20 у «Дитячих піснях». Сюжет 
є таким [35, о. 268–269]:

Одна жінка йде лісом. Спирається спиною на дуб чи кущ шипшини і народжує близнят. 
Обв’язує їх стрічкою, убиває ножем і закопує біля дуба під каменем. Потім у статусі дівчини 
хоче повернутися додому. Згодом, кількома роками пізніше, бачить двох малих дітей, кличе 
їх: «Якби ви були моїми, то я б вас одягала в оксамит; а ті відповідають, що вони є її дітьми, 
яких вона вбила, і погрожують їй пеклом як покаранням» (за Л. Вардяшем).

***
На основі двох монгольських паралельних мотивів, які навів Л. Вардяш, важко дійти 

далекосяжних висновків. Однак є фактом, що мотив «Вовки виховують покинутих у лісі ді-
тей» через сюжетні, часові, географічні та історичні причини сюди зарахувати не можна. Не 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



739

Міжетнічні зв’язки та паралелі в народній культурі

існує жодного пояснення «мотиву про вовка» в перських релігійних джерелах. Безпосеред-
ні угорсько-монгольські зв’язки простежуються, починаючи здебільшого з ХІІІ ст., з часу 
татарської навали, але монгольські елементи потрапили до угорської народної поезії 
за посередництвом тюркомовних кипчаків. Цю хронологію добре підтверджують окремі 
версії угорської балади, де жінка з дітьми тікає від татар. Є історичним фактом, що угорці 
в ХІІІ ст. тисячами потрапляли до тюркомовних татар, багатьох з них було звільнено, дея-
кі самі поверталися. Татари ж, що потрапляли до угорського полону, створювали в Угорщи-
ні цілі села [31; 37, о. 101–110]. Шляхи поширення відповідних частин угорського твору: 
Молдова, Україна, Білорусь, найзахідніша частина Росії, Ірак; можливо, Північно-Західна 
Монголія, а також Оренбург. Це поширення висвітлює також роль тюрксько-татарської 
народності, і в її межах орд хана Ногая. Близький відповідник епізоду «Буйволиця» вперше 
згадується в перському літописі. З перської традиції він міг легко перейти до татар у XIII–
XV ст., адже останні всередині ХІІІ ст. зайняли Іран.

Військові загони хана Ногая в ХІІІ ст. просувалися майже паралельно з поширенням від-
повідних частин угорської балади. Північно-Східна Угорщина, Трансильванія, і багато поль-
ських міст потерпали від нападів орд Ногая. У Польщі вони дійшли до Кракова. У татарських 
військах були також «російські» воїни, що в цьому випадку означає, що вони належали до 
якоїсь групи східних слов’ян. Ногай брав участь у завоюванні Ірану, узяв за дружину дочку 
візантійського імператора Михайла VIII, здійснив багато походів на болгарську землю. На 
думку Іштвана Вашарі, «болгарська історія 1280–1290-х років була б незрозумілою без ролі 
татар Ногая» [37, о. 106]. Більшу частину орд Ногая складала тюркомовна народність кип-
чаків. Територія їхнього розселення розкинулася від Нижнього Дунаю до Дону. У XV ст. вони 
переселилися до Азії [37, о. 106–109].

Епізод «Буйволиця» угорської балади «Безсердечна мати» й мотив «Жінка, що зі скар-
бами втікає з полону» з традиції «Сіладі та Гаймаші» можна водночас віднайти в перському 
літописі, за сюжетом це майже одна історія [18, о. 183–184; 19, о. 31–34, 53, 69].

Такі обставини можуть спонукати до припущення, що два угорські баладні типи складають 
єдиний подібний до перського твір. Однак це довести складніше, ніж у попередньому прикладі.

Зауважимо, що науково доведено: мотиви «Скарби» й «Покинуті діти, вигодувані твари-
нами» тісно поєдналися в грецькому романі II ст. Проте скарбам тут відведено цілком іншу 
роль, ніж в угорській баладі. Нині не маємо жодного доказу того, що інший грецький епізод з 
вовком може мати будь-який генетичний зв’язок з монгольськими, давнотюркськими та пер-
ськими паралелями. Зв’язок грецької оповіді з угорською поки що є мало вмотивованим.

Епічна пісня молдавських татар за всіма ознаками сформувалася пізніше, ніж угорська 
балада. Питання щодо інших багатьох болгарських паралелей угорської балади, які я також 
віднайшов, залишаю відкритим.

Утворення балади
Попереднє твердження, згідно з яким основний сюжет балади вже існував в угорській 

традиції перед 895 роком, треба спростувати. Беручи до уваги зміст варіантів та історич-
но-географічне поширення узгоджених частин, ця теорія виявляється бездоказовою. Най-
вірогідніше, що впродовж XIII–XVI ст. цей сюжет перейшов до угорців (від орд хана Нагая) з 
тюрксько-татарської традиції, за винятком трьох мотивів. Першим є внутрішній конфлікт: 
мати полишає дітей через скарби. Другим є монолог, у якому діти, майже як покарання, 
зрікаються матері, що вчинила злочин. Третій є в окремих варіантах – це смерть дітей, що 
тут теж є покаранням 8. Це угорські версії, хоча існує багато міжнародних паралелей харак-
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терного монологу (наприклад, за № 20 – шотландська – «Дитячі пісні»). До угорської ба-
лади найближчою серед раніше згадуваних румунських творів є чудова балада під назвою 
«Скрипаль», яка, однак, не має жодного генетичного зв’язку з угорським твором. Найближ-
чим відповідником угорської балади, і водночас найранішим, є перський твір «Kârnámag-I 
Ardaxšēr-I Pâbagân» з літопису VI ст.

Сюжет, що потрапив до угорського фольклору з тюрксько-турецької традиції, міг бути 
таким:

Одна жінка тікає від ворогів. Під час втечі в лісі ховає дітей. Згодом бачить тварину, яка 
турботливо стежить за тим, аби не загубити свою дитину. Тоді жінка повертається до своїх 
дітей, та ними вже почали опікуватися вовки.

Моральний конфлікт вибору між дітьми і скарбами, а в деяких версіях – смерть дітей, 
а також ситуація, коли вони зрікаються безсердечної матері, приєднується згодом до вже 
засвоєної історії. Перший мотив створює баладний конфлікт, тобто його поява має бути 
одночасною з формуванням, зміною жанру баладних версій сюжету. Два останні мотиви 
з’являються у творі як покарання за поганий вибір матері, її рішення, і також відіграють 
роль в утворенні баладного варіанта. Серед них мотив «Дитина проганяє безсердечну ма-
тір» найбільше нагадує один з епізодів під № 20 з «Дитячих пісень», однак досі не вдалося 
встановити їхньої спорідненості.

Один з варіантів угорської балади.

Szegény árva asszony 9   Бідолашна жінка-сирота

Szegény árva asszony    Бідолашна жінка-сирота
Hogy megszabaduljon    Аби звільнитися
Keserű fogságtól,     з гіркого полону,
Tatár rabságtól,     Татарського рабства,
Jobb karjára vette     На праву руку взяла
Síró fiacskáját,     Свого заплаканого синочка,
Bal karjára vette     На ліву руку взяла
Síró lányocskáját.    Свою заплакану донечку.

Istenem, Istenem,    Боже мій, Боже,
Szerelmes Istenem!    Милостивий Боже! 
Fohászkodni kezdett,   Почала молитися,
Melyiket tegyem le?    Кого я виберу?
Talán csak leteszem    Либонь, я залишу,
Síró lányocskámat;    Заплакану донечку;
Magammal elviszem   Заберу з собою
Kedves fiacskámat.    Любого синочка. 

Ö is csak letette    Вона зняла з рук
Síró lányocskáját.    Заплакану донечку.
Ülj le ide, ülj le,    Сідай, сюди, сідай,
Síró galambocskám,   Заплакана голубочко, 
Hogy menjek el én is   Аби я теж пішла
Rózsavirágot szedni    Збирати квіти-троянди
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Ki rózsamezőbe,    На трояндове поле,
Rózsabokrok közé.    Поміж трояндових кущів.

Sírva elindult    Вона, плачучи пішла
Ki rózsamezőbe,    На трояндове поле
Egybetalálkozott    Там вона зустрілася
Egy barom ünővel,    З нерозумною телицею,
Ez idei borját    Яка сьогорічне теля
Szájába felvette,    Несла у роті,
De tavalyi borját    А минулорічне теля
Után eresztette.    Вела за собою.

Istenem, Istenem,    Боже мій, Боже
Szerelmes Istenem!    Милостивий Боже!
Ez egy barom ünő,    Це нерозумна телиця,
Én egy lelkes állat,    А я маю душу.
Mégsem hagyta el ö       Вона ж не покинула
Még egyik borját sem.   Жодного теляти,
Én sem hagyom itt el   Я тут не залишу
Egyik gyermekem sem.   Жодної дитини.

Mire visszatére [= visszatért],   Коли повернулась
Körmébe is vette    Дитя тримали в кігтях
Három fene farkas.    Три клятих вовка
Van asszony mit sirass!   Є жінці чого плакати!
Legnagyobb azt mondja:   Найбільший сказав:
Szakasszuk háromba.   Пошматуємо на три частини.
Középső azt mondja:   Середній сказав:
Mi hasznunk van abba?   Що ми з того матимемо?
Legkisebb azt mondja:   Наймолодший мовив:
Ne tépjük háromba,    Не розриваймо на три частини,
Jobb lesz, vigyük szegényt   Краще візьмімо, бідолашну, з собою
Apánk barlangjába,    До барлоги нашого батька
Neveljük fel ott őt    Вигодуймо її там
Gyenge bárányhússal,   Ніжним баранячим м’ясом,
Ne töltsük be mezőt    Не сповнюймо поле,
Ártatlan sírással!    Плачем невинної!

Ők hárman elvitték,   Всі троє її забрали,
Ők is felnevelték    Всі троє її вигодували
Gyenge bárányhússal,   Ніжним баранячим
Farkas ordítással.      м’ясом
Kéredzeni kezdték     Вовчим виттям.
Hogy esze megnyílott:   Почала просити:
Apám, édesapám,     Батьку, рідний батьку,
Édes farkas apám!     Любий батьку-вовче!
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Eresszen el ingem     Відпусти мене
Erdőbe játszani,     Погратися до лісу,
Mezőkbe nyargalni,    На поле пострибати
Virágokat szedni.    Квіти позривати.

Ne menj el, ne menj el,    Не йди, не йди
Te síró lányocskám,     Заплакана донечко,
Elfoghatnak téged     Можуть тебе схопити
Vadak kergetői.     Мисливці за звірами
Nem lén mit csináljon,    Не мав що робити,
El kellett eressze,     Мав відпустити,
Kedves szép lánykának    Люба красива донька
Szavát nem szeghette.   Слова не дотримала.

Őt is csak meglátta     Її тільки вгледіла
Szülő édesanyja;     Її рідна мати
Itt vagy-e angyalkám,    Чи це ти, ангелочку,
Te síró lányocskám?    Моя заплакана дівчинко?
Gyere hozzám immár,    Йди вже до мене
Te síró lányocskám.     Заплакана донечко,
Nézd be szépen megnőtt    Дивися, як гарно підріс
Kedves szép fiúcskám!   Мій любий гарний синочок!

Hallgass asszony, hallgass,    Слухай, жінко, слухай,
Nem vagy nekem anyám,    Ти мені не мати,
Anyám lettél lenne,     Якби була матір’ю,
El nem hagytál lenne!   То мене б не лишила!

Примітки
1 Оскільки Л. Вардяш не наводить доказів, то його твердження щодо походження сюжету можна 

поставити під сумнів.
2 Болгарський текст у час завершення написання рукопису надіслала мені Л. Мушкетик, тож ори-

гіналу я не бачив. На моє прохання цю історію мені спершу переповіла Н. Шумада.
3 Н. Шумада посилається на: Dozon A. Chansons populaire bulgares inédits, 1875. – No. 37.
4 Оригінальний перський текст див.: Nyberg H. S. A manual of Pahlavi. – Wiesbaden, 1964. – Bd I. – 

О. 11. Про перський літопис див.: Kovács E. Ardakhsír perzsa nagykirály. A perzsa krónika és a magyar 
népballadák. – Debrecen, 2005. – О. 9–30. Про нові міжнародні дослідження див.: Чумакова О. М. Книга 
деяний Ардашира сына Пабага. – М., 1987.

5 Варіанти написання: Ardakhsír, Ardakhsér, Artakhsér.
6 Інші оригінали перських цитат див.: Nyberg H. S. A manual of Pahlavi. – Wiesbaden, 1964. – Bd I. – О. 11.
7 Першу частину історії можна знайти в угорській казці (див.: Vargyas  L. Kutatások a népballada 

középkori történetében // Ethnographia. – 1960. – Sz. 4. – О. 509), однак вона не має нічого спільного з угор-
ською баладою.

8 Про здійснення покарання в цій баладі див: Kriza I. Sin and punishment // Acta Ethnographica. – 
2002. – Sz. 47. – O. 87–98.

9 Порівняйте: Domokos P., Rajeczky B. Csángó népzene. – Budapest, 1956. – К. I. – О. 84–86.
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ІЛДІКО КРІЗА

УГОРСЬКА ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА У ФОЛЬКЛОРІ 
УКРАЇНЦІВ-РУСИНІВ

A szerző olvasóinak  az  ukránok folklórját illető – Kossuth Lajos 1848-ban vezette Magyar Felszabadítási 
Háborúnak szentelt – kutatásait mutatja be. Arra a következtetésre jut, hogy ezek a dalok részben szerzői jellegűek, 
a szövegükben kivetített történelem pedig sajátságos értelmezést kap (magyarellenellenességi motívumok, 
amelyek az akkori orosz cárok propagandáját tükrözik).

The author introduces to the readers the folklore of the Ukrainians-Ruthenians, devoted to the Hungarian War of 
Liberation. Those texts are not widely known. She gives many samples of the historical facts and songs, reflecting the 
history and comes to the conclusion, that those songs are partly written by the author, and history in those texts receives 
specific interpretation (anti-Hungarian motifs, which reflects Russian Tzars propaganda of the time).

Фольклор визвольної війни 1848–1949 років дослідники пов’язують, насамперед, з 
усною народною творчістю угорців. Заледве відомо що-небудь про фольклор цього періоду 
в інших народів, що проживають поряд чи по сусідству з угорцями. Логічно виникає за-
питання про причину цього. Можливо, вони не знали подробиць, героїв і трагедій війни, 
або ж за останні півтора століття іншомовний фольклор про ці дійсні факти не викликав 
інтересу? А може свідомо відвертається увага від писемної культури, що вплинула на істо-
ричний фольклор? Питання можна ставити й далі, однак із спеціальної літератури відомо, 
що підготовлено дуже мало праць угорською мовою про усну народну творчість, де відобра-
жається спільна історія народів, що мешкають поряд з нами. Фактом є й те, що всі народи 
регіону з власних позицій оцінюють і зберігають усну традицію про події визвольної війни. 
За останні 150 років фольклор змінився, віддалився від історичних фактів, спростився, про-
тиставлення добра і зла стало примітивнішим, характер і вчинки героїв поляризувалися 
відповідно до фольклорних законів. У той час, як у 1849 році у солдатських піснях словаків 
ішлося про антинімецькі настрої, і разом з угорцями вони оспівували бажання свободи, то 
в історичному фольклорі зміцнилася антиугорська позиція. Угорський фольклор теж зазнав 
значних змін: місце ненависного імператора Габсбурга посіли Франц-Йосиф, що викликав 
симпатію, і його дружина Єлизавета, що любила угорців. Поряд з ними героєм творів став 
спадкоємець трону Рудольф, після смерті якого широко поширилися перекази, де вислов-
люється бажання його повернути. У фольклорі національних спільнот на задній план віді-
йшла ворожість до Габсбургів, її місце посіли антиугорські настрої.

Метою цієї роботи є розгляд фольклорних творів українців-русинів про визвольну війну, 
які є частиною цієї культурної спадщини, що включає численні й неоднозначні складові.

Заради об’єктивності слід сказати, що події угорської визвольної війни 1848–49 років 
не лишилися без відгуку в усній народній поезії ні тоді, ні пізніше. Повідомлення в того-
часній лубочній літературі, пісенні і віршовані відгуки з’являються не лише угорською, а 
й німецькою, словацькою і хорватською мовами. Є дослівні переклади й цілком відмінні 
твори. Згодом національні політичні рухи задля зміцнення своїх позицій переглянули події 
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недалекого минулого, і ті, хто був на боці ворога, з’явилися вже як національні герої. Таки-
ми народними героям стали Й-Г. Єлачич, Янку Аврам, Гурбан чи Л. Стур 1.

Єлачича ще за життя шанували як визволителя Габсбургів, і пов’язані з його іменем 
героїчні поетичні твори, пісні доводять, що впродовж нетривалого часу він став національ-
ним героєм хорватів 2. У 1849 році в Пешті у друкарні Козми Базіла з’явилася книга обсягом 
62 сторінки «Єлачичіада» (Jellachichiade. Heldenlied vier Gesangen):

   Es war einmal ein grossen Held
   Der Jellachich sich nannte
   Und der aus Gottes Weiter Welt
   Ninch seines Glechen kannte.
   Als Dichter, Statasmann und Soldat
   War er zugleich Skis, Mond, Pagat
   Drei Matador in inem (sic) 3

   Був раз один великий герой, 
   Якого звали Єлачичем,
   У широкому божому світі, 
   Якого знали не інакше, 
   Як поета, державного мужа і воїна, 
   Який був водночас трьома козирями, 
   Трьома матадорами в одному.

Далі невідомий автор детально описує його битви, героїчні вчинки, мудрість, хоро-
брість, вірність німцям. Разом із цим з’являються пісні хорватською мовою, де засуджують 
Кошута, а також такі, у яких виражається усвідомлення спільної долі:

   Ćilim tkala Košutova majka
   Ćilim tkala za godzinu dana:
   Po ćilimu grane pometala,
   Četir grane – na četiri strane
   Prva grana Košutova glava
   Drugova grana – Petrović Mihaila
   Treća grana našega Luzana,
   A četverta cara Ferdinara. [Tordinac, 1986, о. 86].

   Кошутова мати ткала килим, 
   Ткала килим цілий рік. 
   На килимі припасувала гілочки, 
   Чотири гілочки на чотири сторони: 
   Одну гілку навколо голови Кошута, 
   Іншу гілку – для Михайла Петровіча, 
   Третю гілку – для нашого Лузана, 
   Четверту – для царя Фердинанда.

Про війну Єлачича і про антихорватські погляди угорців ідеться у переказах, лубочних 
текстах, насамперед, у зв’язку з вересневою задунайською битвою, є відомості також з боку 
хорватів. Балінт Беллошич за сто років до того записав таку пісню:

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



746

Угорська етнологія

   Ti horvat, kaj bi rad vu madjarskoj zemli?
   Jas bi rad, jas bi rad madjarsko korouno?
   Nebоš je, nebos je ne bodeš je ti meo,
   Zakaj si, madjari sable ošrec derzdo!
   Jaj zebi, jaj tebi, gda nas vojvod pride
   Z törskoga z anglije: Sila tebi zide!
   Madjarski husari Müro preplavali,
   Ino so horvate vu Dravo nagnali.
   Kdjih je ostalo v Prjelok odtirali,
   S etaksov strahotnov smertjov nye skončali! [Bellosics, 1892, о. 84].

   Що за справи у тебе, хорвате, на угорській землі?
   Утрачена угорська корона?
   Ніколи, ніколи ти її не матимеш,
   Бо угорська шабля хоробра і гостра!
   Горе тобі, горе тобі, як підуть на вас війною!
   Турецькі, англійські сили нападуть на вас,
   Угорські гусари перепливуть Муру,
   Оточать хорватів біля Драви.
   Хто вціліє, поженуть у Прйелок
   І стратять там жахливою смертю!

Однаково яскравими є перекази та спогади. Заслуговує уваги те, що частина хорва-
тів, що проживають на території Угорщини, відмежувалася від Єлачича і засудила «іллі-
рійський напад» (якщо передавати дослівно). Висновки, зроблені на основі зібраних до 
100-річчя подій матеріалів, підтвердили історичний досвід, згідно з яким в області Зала 
не підтримували антиугорських воєн Єлачича 4. Історичне зображення, що ґрунтується 
на народних згадках, є певними відомостями для кращого розуміння дійсності, і вони 
можуть вплинути на формування думки істориків щодо ролі національностей в угор-
ській історії.

Пісні 1848 року словацькою мовою теж є різними. Серед них можна знайти пісенні тек-
сти нового стилю, з мелодією guisto про війни з німцями, та є й інші. Словаки, які воювали 
разом з угорцями в 1849 році, співали патріотичні пісні та марші своєю мовою:

   Uz v Komárne na buben biju,
   Kommandanti kommandiruju,
   Uz na kone sedaju
   Sablicky uz brinkaju
   A jejich honvédi vradi stavaju.
   [Ernyei, 1922, о. 27].

   Uz hlavny kommandant Klapka tam ide,
   Za nym sa vsetká armáda hybe,
   Uz Rákóci mars graju
   K boju sa ponáhlaju
   Uherské zástavy hore zdvihaju.
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   У Комарно вже б’є барабан, 
   Командири віддають накази, 
   Сідають на коней, 
   Дзвенять шаблями, 
   Гонведи (солдати) Стають у стрій.

   Прибуває туди верховний головнокомандувач Клапка, 
   За ним вирушає вся армія, 
   Грають вже марш Ракоці, 
   Поспішають до бою, 
   Високо піднявши угорські знамена.

Та фактом є й те, що вже в ХІХ ст. в народних піснях угорці постають як вороги. Бранісь-
ка переправа у згадках місцевого люду вважається героїчним вчинком. Традиція є багатою, 
та до розкриття деталей черга не дійшла, і підхід з точки зору національності та знання 
мови однобічно розкриває факти.

Існує багато тогочасних джерел, де йдеться про воєнні події у Трансильванії 5. Ми зна-
ємо, що фольклорна проекція спільної війни була й там, про що згадується в довіднику «Іс-
торія Трансильванії»:

   A román, lengyel és magyar 
   Láncot többe nem akar 
   E elűzi a zsarnakot 6

   Румун, поляк і угорець 
   Більше не хочуть ланцюгів 
   І виганяють тиранів.

Згодом постать румуна Янку Аврама містифікується, і про його битву співають по всій 
Трансильванії: 

   Megindult Janku, a «havasok királya», 
   Kis-enyed után ment gazdag Zalathnára... 7

   Вирушив Янку, «король снігових гір», 
   Після Малого-енєда вирушив до багатого Залатна. 

Багато пісень румунською мовою повідомляють про перемогу над угорцями, переслі-
дування гусарів 8. Постать Я. Аврама виділяється серед героїв, що повертаються, написані з 
нього картини зображують його в угорському гусарському вбранні, та й літературні твори 
теж по-різному його зображують.

   Vine Iancu de la munte
   Iancu vine de la munte
   Cu opt mii si patrusute 9.

   Вже йде Янко з гір, 
   Вже йде Янко з гір
   Із вісьмома тисячами чотирмастами людей.
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У цьому надзвичайно різноманітному фольклорі різних національностей своєрідне місце 
посідають народні пісні українців-русинів. Події визвольної війни 1848–1949 років нерівно-
мірно поширилися по країні, одним із наслідків чого було те, що фольклорні джерела теж є 
випадковими. У північно-східному обширі Карпат спогади пов’язуються з російським втор-
гненням: численними випадками жорстокого поводження, приниженням священиків, жінок. 
У цих же областях розповсюдилися пісні, що прославляли доблесть росіян, проте про них ми 
знаємо. У фольклорних збірках угорською мовою вони відсутні, і досі їх науково не вивчали, 
за винятком єдиної статті, повсюдно цитованої праці Дюли Ортутаї під назвою «Два народи 
Ракоці» [Ortutay, 1939, о. 36–41], у якій ідеться про народну традицію непростої долі етносу 
північно-східної частини Карпат, яка певною мірою суперечить сама собі. Наприкінці ХІХ ст. 
про угорську визвольну війну з’явилося лише кілька десятків пісень історичного змісту, зі-
браних І. Франком, М. Врабелем, В. Гнатюком, Я. Головацьким та ін., про які в 1907 році на-
писав у своєму огляді Г. Стрипський [Sztripszky, 1907, о. 157–162, 235–248, 299–307]. Части-
ну відомостей було записано в селах, що знаходилися в межах тогочасної Угорщини, іншу ж 
частину – в Галичині, що теж була частиною імперії Габсбургів. З мовного боку обидві групи 
зафіксовано діалектом русинів, їхні погляди, розуміння подій не відрізняються 10.

Ці історичні пісні складно характеризувати в загальному плані. Є серед них тексти, що 
з’явилися в газетах і записані з уст народу, є зібрані інтелігенцією, тобто варіанти, почуті в 
колі сільських жителів. З огляду на тематику можна сказати, що найчастіше в них ідеться 
про поразку угорців, втечу Кошута, прославлення царя.

Першим серед збирачів слід назвати Івана Франка, який значну увагу присвятив угор-
ській історії, і це різними способами відобразив у своїх творах. Він переповів віршами угор-
ський переказ про гонфоглалаш – здобуття угорцями батьківщини, розказав про варнську 
битву Яноша Гуняді, переклав нза української мови роман Мора Йокаї «Новий поміщик», де 
головним персонажем є кривавий Хайнау [Франко, 1984]. За даними Г. Стрипського, Фран-
ко повідомив найбільше пісень про Кошута [Франко, 1894, с. 346, 461–477], однак із його 
фольклорної спадщини невідомо, чи сам він збирав пісні, і що опублікував у молодому віці. 
На жаль, ті джерела, які, посилаючись на І. Франка, у 1907 році опублікував Г. Стрипський, 
відомі лише з оригінальних повідомлень, та в критичному виданні рукопису не з’явилися 11.

З русинсько-угорських білінгвістичних публікацій і виявлених відтоді оригінальних ру-
синських джерел можна зробити висновки стосовно фольклору визвольної війни. Про них я 
хочу сказати в інтересах кращого розуміння дійсності. Ті 32 записи, про які ми досі знали, за 
одним винятком, з’являються після поразки визвольної війни з метою пізнання політичних 
наслідків подій, більшість їх опубліковано наприкінці століття. У Центральній Європі, після 
поразки угорської визвольної війни, символом протистояння Габсбургам у другій половині 
ХІХ ст. став Лайош Кошут. Його тогочасні дії складалися з протистояння імператору і царю. 
Навіть по смерті його ненавиділи при імператорському дворі. Із цього випливає, що лояль-
ність до Габсбургів чи, водночас, вірність російському царю означала ворожість до Кошута. 
Услід за капітуляцією переслідування і втеча угорців, міграція Кошута, прославлення царя-
переможця означали інший бік тих самих подій. Історичні пісні українців-русинів свідчать 
саме про це.

Протистояння Габсбургам та угорцям
У піснях русинською мовою одночасно з’являється протистояння Габсбургам та угор-

цям на противагу вірності царю. За Іваном Франком, на зламі століть популярною піснею 
про Кошута була така:
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   Загадала Італія кісарика вбити,
   Та схотіла усі гвері капслями палити.
   А як прийшов пан Радецкій, та не много радив,
   За два, за три часи добрі Італію згладив.
   Ішов, ішов та пан кісар з міста Кромерижу,
   Бо він має на серденьку велику огризу.
   Та не ту огризу має, шо не мат шо їсти,
   Але ту огризу має, шо не мат де сісти.
   А він має їсти, пити, не приймає трунок,
   Бо він пише до Москаля: – Ставай на ратунок!
   Москаль єму відписує, шо я піти піду,
   Мині нішо Венгерщини бить лиш до обіду.
   Шо би били удіяли наші сапоніри,
   Як би не був прислав Москаль свої каноніри?
   А як прислав своє військо і свої гармати,
   Аж тогди си врадували вші наші камрати.
   Яке ж було файне місто, яке було ладне –
   Як уно си називало? От відав Комарне.
   Яке ж було файне місто муром наокола
   Ніхто єго би не розбил,
   Лиш Москаль, Нікола.
   Ой, як яли у Комарні кульками бриніти,
   Заплакали у Комарні і маленькі діти.
   Ой, як яли у Комарні кульками свистати
   Зачіли си у Комарні мури розсипати.
   Як убили старий кошчьол і середню браму,
   То винесли перед войска біленькую фану.
   А як вийшов старий Венгер, зачив си просити:
   – А даруйте, люде добрі, не будем си бити!
   А як вийшов старий Венгер, а впав на коліна:
   – А даруйте, люде добрі! Дам бутельку віна!
   – Ми не пришли, ти Кошуте, твоє віно пити,
   А пришли-сми, ти Кошуте, твоє житє взіти. 
   Перебилим, бай, Кошута, ще коби то й Бима, 
   Тогди би нам, гей камрати, щаслива година! 
   Перебили ми Кошута, ще коби то турка! 
   Отак Кошут той утікав, як з ліса вевюрка [Sztripszky, 1907, о. 299].
За повідомленням Г. Стрипського, Іван Франко зібрав 12 варіантів з письмових і друкова-

них джерел, які Драгоманов доповнив 10-ма новими текстами [Драгоманов, 1885, с. 62–64]. 
Існування версій саме по собі є доказом фольклорного процесу, однак ми припускаємо, що пісні 
про Кошута є напівавторськими творами, які увійшли до репертуару професійних піснярів. На-
родний стиль та відповідність пісенним формам є природною приналежністю цього прошарку 
творів. Наші твердження ми можемо обґрунтувати зі змістового і формального боку.

У піснях є посилання на дійсних історичних осіб, місця, розподіл і послідовність яких є 
наслідком свідомої композиції. Єдиною причиною цього є зв’язок із природою українських 
історичних пісень. Спостерігаючи за побутуванням творів, слід знати, що українська істо-
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рична пісенність живе впродовж багатьох століть, і в ній часто трапляються відомості, що 
служать доповненням до історії 12. Для історичних пісень ХІХ ст. є характерним, що події по-
даються в історичному порядку, по можливості найближче до дійсності, однак там, де цей 
зв’язок є нечітким, текст складається інакше. У випадку пісень про Кошута йдеться саме про 
останнє. Пісні подають не справжні історичні події, а опосередковують політичну інформа-
цію, яка може прив’язуватися до відомого імені, популярної місцевості 13. Перший рядок 
вірша посилається на італійське повстання, що почалося через багато часу після поразки у 
визвольній війні, і в ньому цар не брав участі. Поєднання обох подій є характерним фольк-
лорним процесом 70-х років позаминулого століття.

   Szeged alatt elkészült a vasút, 
   Azon sétál Garibaldi, Kossuth. 
   Melette viszik az akasztófát 
   Kire felakasztják Ferenc Jóskát [Kálmány, ]

   Біля Сеґеда прокладено залізницю, 
   По ній гуляв Гарібальді, Кошут. 
   Поряд проносять шибеницю, 
   На якій повісять Ференца Йошку.

У русинських піснях про Кошута прохання про допомогу, взяття Комарного, хід війни, про-
хання про помилування є загальновідомими стереотипами (напр., «яка міцна фортеця, ніхто не 
може її зруйнувати»...). Сама назва міста потрапила до вірша більш-менш незалежно від подій, 
либонь, саме тому, що воно останнім перейшло до рук австрійців, і було прикладом героїчного 
протистояння. Однак, те, що тут жодним словом не згадується про розгром бастіону, є друго-
рядним. Автор відійшов від дійсності, можливо, тому, що це на той час уже нікого не цікавило. 
Русинські пісні про Кошута в ХІХ ст. з’являлися у вигляді модних тогочасних віршів-звісток, га-
зетних публікацій; на перший погляд, у них ішлося про дійсні випадки, до яких час від часу до-
давалися уточнення вільним додаванням фольклорних формул. Безіменні поети легко вводили 
модні звороти живої фольклорної мови до новостворених віршів. Цей процес компонування 
мав велике минуле, й до нього легко знайти паралелі в іншій тогочасній лубочній літературі 
угорською, словацькою чи сербською мовами 14. Незважаючи на перестановки подій у просторі 
і часі, підкреслення політичних акцентів може бути результатом лише свідомого процесу тво-
рення. Не можна забувати й того, що русинські пісні про Кошута складалися із суто фольклор-
них зворотів, паралелі яким ми знаходимо в солдатських, розбійницьких піснях.

   Не прийшли ми, Кошутечку, твоє вино пити, 
   Але-м прийшли, Кошутечку, твоє житє взіти.

Або ж:
   Не прийшли ми, старий Франсе, твоє вино пити, 
   Но прийшли ми, старий Франсе, твоє житє взіти 15.

Образ Кошута, що п’є вино, зустрічається і в угорському фольклорі, так само, як і поси-
лання звістки, написання листа, чи скарга солдат, яких позбавили утримання:
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    Benőtt már az út 
    Elmaradt Kossuth, 
    Kossuth Lajos a bort issza 
    Nem jön többé soha vissza 16.

    Заріс травою шлях 
    Кошут відстав,
    Лайош Кошут п’є вино
    Ніколи вже не повернеться назад.

Знайдені І. Франком варіанти пісень кінця століття є далекими від дійсних подій. Захист 
і падіння Комарного тут не відповідає дійсним подіям. Ми знаємо з історії, що після капітуля-
ції оцінили стійкість Комарного. Першого вересня на стінах будинків Пешта, Буди та інших 
великих міст можна було прочитати написаний угорською мовою маніфест Хайнау, що про-
голосив «кінець угорської революції». Було відомо й те, що полководці угорської армії охочі-
ше здалися б росіянам, аніж німцям. Капітуляція за тогочасними описами була святковою і 
жалобно патетичною. Відзначали, що один з вождів визвольної війни Лайош Казінці, який за-
гинув смертю мученика, у Жібо, у дворі замку Вешшелені, дисципліновано очікував російські 
військові частини. Двоє полководців – Гротенхлейн і Казінці – зустрілися у великій залі замку. 
Після належного віддавання військової честі майже сто офіцерів одночасно відстібнули з по-
ясів шаблі і з повагою поклали на землю перед російським офіцером. Піше обмундирування, 
іншу зброю, ящики з боєприпасами поскладали купою у дворі. Потому угорських полковод-
ців, офіцерів Казінці, росіяни по черзі супроводжували до Надьварада, де передали австрій-
ському командувачу[1848–1849. A szabadsághárc.., 1996]. Угорці, що потерпіли поразку, охочі-
ше йшли до царя, підпорядковувалися йому. Про це є багато тогочасних згадок, що доводять: 
факти відображають точку зору русинів у піснях про Кошута, якого називають захисником 
фортеці Комарно, і який в загрозливому становищі капітулює і хоче підкупити ворога вином:

   А виходить Кошутище на залізну браму, 
   Тай уносить Кошутенько біленькую фану. 
   Тай клікає Кошутище на свої коліна:
   – Прошу я вас, вояченьки, на бутельку віна [Sztripszky, 1907, о. 245].

Пісня про падіння Комарно збереглася лише в русинських джерелах, і саме тому заслу-
говує на увагу. Щодо історичної дійсності, то росіяни не нападали на фортецю. На навко-
лишні поселення справді було багато нападів, які впродовж кількох тижнів після капітуляції 
з успіхом відбивали гусари фортечної варти Комарно. 5 вересня одна військова частина з 
Комарно розігнала біля Гетеня загін із майже трьохсот козаків, і ще цього ж дня гусари виру-
шили до Іжа. Двома днями пізніше угорці знову захищали свої позиції. Сам Хайнау керував 
армією, та після кількох спроб стало зрозуміло, що добре захищений Комарно можна захо-
пити лише ціною великої крові. Тому впродовж трьох тижнів тривали переговори з Клап-
кою. Здача міста почалася другого жовтня. Ми знаємо, що в цей час Кошута вже давно не 
було в Угорщині. За русинськими піснями, білий прапор Кошута означав, що він готовий до 
здачі фортеці, навіть пригощає ворогів вином, просячи помилування в царя. Згідно з фольк-
лорними законами, ім’я Кошута потрапило до вірша і отримало підкреслено важливу роль 
тому, що він був символом визвольної війни. Описи війни, переживань завдяки народним 
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зворотам увічнили тогочасний розмовний стиль, змішуючи його з характерними ознаками 
писемної культури. Початкові формули пісень, наприклад, такі:

   Недалеко цісар сидить у місті в Парижу. 
   Ой має він на серденьку велику загризу [Sztripszky, 1907, о. 304].

Або
   Ой сів цісар конец стола тай думку думає, 
   Як він того Прусачиска 
   Звоювати має [Sztripszky, 1907, о. 303].
Військові описи у піснях про Кошута є емоційними і, водночас, стриманими:
   Ой, як яли у Комарні кульками свистати, 
   Зачили си у Комарні мури розсипати. 
   Як убили старий кощьол і середню браму, 
   То винесли перед войска біленькую фану [Sztripszky, 1907, о. 244].

За словами Г. Стрипського, одночасно з просуванням росіян уже в 1849 році з’явилися 
публікації, що прославляли царя, і з незначними відмінностями, їх друкували в багатьох 
місцях на шляху просування армії. Можемо припустити, що царська пропаганда паралель-
но з воєнними діями продумано поширювала міф про російського друга, визволителя наро-
ду, насамперед, серед русинів. З огляду на стиль віршів бачимо, що за посередництва газет, 
базарних співців він перейшов до усної традиції і поширився по східному й західному бо-
кам Карпатського хребта. Про це свідчить зауваження Кнігініцького про місцевість Крівой, 
що з’явилася на сторінках видання «Галичанин» від 1863 року (№ 1, ч. 3) [Sztripszky, 1907, 
о. 299; Угро-русские народные песни, 1885, с. 161]. Популярні твори проросійського спря-
мування у другій половині ХІХ ст. пов’язувалися з певним політичним рухом, джерела по-
казують народницьке спрямування цих прагнень 17. Про зв’язок історичної фольклористики 
та актуальної політики можна навести й інші відомості, починаючи від переказів-хронік до 
подій ХХ ст. Наука не уникла проросійської заанґажованості. У зв’язку з цим можна згадати 
факт, що визначний львівський фольклорист Я. Головацький, саме за проросійські настрої 
втратив у 1867 році посаду завідувача університетської кафедри і мусив переселитися до 
Литви. Найбільше пісень про Кошута збереглося саме в його тритомному збірнику, який 
є безпосереднім свідченням антигабсбургських та антиугорських настроїв укладача [Голо-
вацкий, 1878, т. 2, с. 460–461].

Цар, що звільнює кріпаків
У піснях, пов’язаних з подіями визвольної боротьби, поряд з фольклористичними еле-

ментами відобразилися також актуальні суспільні питання, що стосуються різних історич-
них періодів. Загалом виділяють три теми: звільнення кріпаків, визвольна війна російсько-
го царя і протистояння з поляками.

У русинських історичних піснях і переказах звільнення від кріпацтва зображується як ве-
ликодушний дар імператора, при цьому забувається історичний факт, що це було одним із 
завоювань революції 1848 року 18. Звільнення від кріпацтва є постійною темою фольклору 
ХІХ ст., і в угорській традиції з цим пов’язують ім’я короля Матяша, а в румун воно згадується 
серед доброчинних вчинків Йосифа ІІ. Пісні угорських русинів свою думку подають так:
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   А Господи милосердний, як ми бідували,
   А покисме ту панщину тіжко відбували [Sztripszky, 1907, о. 235].

Або:
   Як настали давні пани, то й мід, вино пили. 
   А тогди ми лиш по дневі панщини робили. 
   Як настали сесі пани, сесі варіяти, 
   Ми мусіли по штири дні панщини збувати [Sztripszky, 1907, о. 304].
Зібрані на той час перекази підтверджують, що звільнення від кріпацтва і пізніше було 

важливим переживанням і пов’язувалося з угорською визвольною війною. У закарпатських 
фольклорних публікаціях, в історичних переказах, спогадах з’являється думка про відміну 
обкладання податком дворян і поділ землі.

Згідно з нею, русини долучаються до визвольної війни угорців, та вони не отримують обі-
цяних під час вербування прав, не отримують землю, свободу, пани втрачають колишні при-
вілеї. Землю ділять набагато пізніше, русинський народ стає «незалежним» 19. Згідно з русин-
ською піснею про Кошута, русинів з-під гніту угорців лише з виняткової милості звільняє цар. 

   Бо він пише до Москаля: – Ставай на ратунок! 
   Москаль єму відписує, шо я піти піду, 
   Мині нішо Венгерщини бить лиш до обіду [Sztripszky, 1907, о. 243].

   То бо Москаль поправивси, заложив канони: 
   От як уби Венгерщини, Господи борони! 
   От як убив того венгра, шо лиш став, як курка; 
   Вхопив собі трохи войска тай утік під турка 20

Тут трапляється чуже традиційному фольклору піднесення національної гордості саме так:
   Вбили Франса, вбили Франса, коби іще Венгра, 
   Тогди би ся називала Галичина теньга. 
   Вбили Венгра, вбили Венгра, коби іще Пруса, 
   Ой тогди би била славна Галичина руська!

Дружба і ворожнеча поміж народами є справою суто політичною. Етнічні відмінності 
фольклор виражає в жартівливих, насмішкуватих піснях, анекдотах. Якщо йдеться про гармо-
нійну чи дисгармонійну роль двох народів, то щодо походження такого фольклору слід поста-
вити знак запитання. Це стосується також антиугорських і антипольських настроїв у піснях 
про Кошута. Тобто рядки «доносили на нас угорці, поляки», а також «гнівалися на нас дуже 
угорці, поляки» показують суспільне спрямування пісень. Однак не викликає сумніву, що за 
антипатією до зв’язку поляків та угорців стоїть визвольна війна проти поляків і кровопро-
лиття після придушення повстання, для противаги якому треба було створити роль славного 
російського царя, намалювати образ доброго, ладного прийти на допомогу царя-батюшки.

Суперечливі історичні погляди пісень українців-русинів про Кошута не вступають у 
протиріччя із закономірностями усної традиції. Ми не піддаємо сумніву фольклорне мину-
ле пісень, навіть у багатьох випадках можемо показати зв’язок із піснями інших народів. Це 
добре доводить пісня про Кошута з берегівських зібрань Г. Стрипського, мелодія якої тісно 
пов’язана з угорськими музичними скарбами. До цього явища привернув увагу Янош Шеп-
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рьоді, йому ми завдячуємо записом мелодії. Пісня про Кошута русинською мовою належить 
до відомої групи мелодій, її варіанти побутують на всій угорськомовній території, та в цих 
варіантах у текстах ніколи не згадується ім’я Кошута чи якоїсь іншої історичної особистості.

У частині пісень з’являються рядки, характерні для пісень жебраків. Це явище може 
мати зв’язок зі стилем мандрівних піснярів.

Образ бездомного, сповненого туги за батьківщиною Кошута з’являється також в угор-
ській лубочній літературі та в позитивному трактуванні, інші ж паралелі русинської пісні 
невідомі. Популярного в угорському фольклорі Кошута, який пише лист, посилає звістку, 
оспівували вже в 1860-х роках. Текст, що залишився рукописним, співали на мелодію пісні 
про Кошута, її далеку паралель можна знайти в русинському джерелі.

   Сидить Кошут, сидить на високій драбині,
   Пише листи, пише по Угорській країні.
   Чи на жалость, на жалость, чи на велкі зарнуток?
   Шкода, Боже, шкода, сесі Кошутів вербунок.
   Кошуте, Кошуте, нащо нас вербуєш?
   Мало маш пінязи, чим нас вигодуєш? [Sztripszky, 1907, о. 238]

На зламі XVIII–XIX ст. на території Галичини вільне віршоване трактування історич-
них подій було характерним для мандрівних співців, кобзарів, бандуристів. Актуалізація 
історичних пісень, їхня популярність у цьому регіоні досягла кульмінації в час Кримської 
війни. Спосіб творення та виконання пісень про Кошута був характерним для пісень-хро-
нік, тому ми вважаємо, що це – напівавторські твори. Для цих пісень характерним також 
є те, що особистості й події пов’язуються довільно. Наприклад, образ Кошута долучається 
до французьких військових подій, іншим разом він стає учасником австрійсько-італійських 
зіткнень. Цар вирушає, щоб завдати поразки «великому ворогу», співець від імені німець-
кого імператора, що потрапив у складне становище, звертається по допомогу до «муска» 
(moszkvai – московського) царя, швидко, як у казці долає труднощі. У спеціальній літературі 
часто йшлося про довільні асоціації в історичних піснях. Ми знаємо, що автори не дотриму-
валися хронології історичних подій, змінювали імена персонажів. Із цього погляду русин-
ські пісні про події 1848 року не є винятком, але через своє політичне спрямування все ж 
займають особливе місце. Це демонструє запис, датований приблизно 1849–1850 роками, а 
саме: «шибениця нова вже стоїть готова / буде там висіла Кошутова глова» [Sztripszky, 1907, 
о. 238]. Знаємо про цей текст, що він з’явився латинськими літерами польським правопи-
сом уже в 1949 році та поширився серед русинів, була навіть німецькомовна версія.

Відмінності у виборі теми і проблематики історичних пісень стають зрозумілими під час 
розгляду конкретних прикладів. Через півстоліття після історичних подій часова близькість, 
наявність особистих вражень змінили дійсність не з політичної точки зору, швидше тут від-
булася гіперболізація явищ, і тому сюди долучилися ірраціональні елементи. Щодо пізнання 
закономірностей історичного фольклору можемо сказати, що в недалекому минулому істо-
ричні події тут зберігали дійсний зміст, хіба що могли бути невеликі перебільшення. Чим від-
даленішою є подія, тим вільніше поєднуються між собою стереотипи. Змішуються елементи 
невольницьких, розбійницьких пісень, військових історій, пісень у газетах, віршів-хронік, іс-
торій про вбивства. Саме тому заслуговує уваги той факт, що в русинських історичних піснях 
у гармонії з фольклорними особливостями послідовно підкреслюється однозначна політична 
теза, і саме програна війна дає можливість проголошення антиугорських думок.
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Як висновок, можна сказати, що русинські пісні про Кошута становлять частину усної 
традиції, незважаючи на те що є напівавторськими творами.

Ім’я Кошута і згадані історичні події віддалилися від дійсності і цінними є насамперед з по-
гляду символічності. Образ Кошута пов’язується з німецьким протистоянням, його перемога 
збільшує славу царя. У поширенні пісень перед Першою світовою війною значну роль відігра-
ли мандрівні співці, що виконували свій репертуар на ярмарках, церковних церемоніях тощо. 
Вони були тими, хто знав про віддалені світові події більше, ніж місцеві жителі, і тому їхня поява 
була подією, їх звістки зацікавлювали. Пісні висловлювали однозначне політичне світобачення, 
протиріччя поміж націями. Гадаємо, їх могли писати лише ті, хто знався на цьому. Це підтвер-
джує повідомлення в журналі «Етнографія», що якийсь із текстів надіслав один «муска консул», 
другий – журналіст. Опублікуванню на бездоганному діалекті текстів могла сприяти писемність 
населення регіону, а вибору теми – національна ідентифікація, протистояння Угорщині. Отже, у 
русинських піснях про Кошута засуджується угорська боротьба за незалежність, а на противагу 
цьому з романтичним перебільшенням прославляються переваги могутньої Росії, влада силь-
ного, всеперемагаючого, готового прийти на допомогу царя. Чітке протиставлення пропаган-
дистського характеру, яке у зв’язку з поразкою угорської визвольної війни викликала російська 
армія, показало з проросійських позицій перемогу царського спецзагону, що забезпечував ба-
гаторазову перевагу, і так вплинуло на далекий від письменності, та близький до фактів народ.
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ІШТВАН УДВАРІ

ЕТНОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГІАДОРА СТРИПСЬКОГО

Hiador Sztrypszky ismert tudós és fordító volt,  aki sok ukrán prózai művet magyarra fordította le. A cikkben a 
szerző úgy szól róla mint egy aktív néprajztudósról és folkloristáról, aki számos ukrán tudóssokkal tartott kapcsolatot. 
A cikk szerzője leírja Sztrypszky életrajzát és tudományútját, valamint a fő néprajzi publikálásait mutatja be.

The author is a well known scholar and translator, who made many translations of the Ukrainian fiction into 
Hungarian language. This article describes him as an active ethnographer and folklorist, who had many connections 
with Ukrainian scholars. The author of the article gives a description of the Strypsky’s life and work, he also mentions 
publications, kept in the Ethnographical museum in Budapest, and lists main ethnographical publications.

Гідор Стрипський – угорський і русинський бібліограф, етнограф, перекладач, мово знавець 
і літературознавець – народився 7 березня 1875 року в селищі Шелесто області Берег 1. Невдо-
взі його батька, греко-католицького священика, переводять до села Рускоці 2 того ж комітату. 
Тут Стрипський закінчує початкову школу, навчання продовжує в Ужгородській королівській 
католицькій гімназії. Після закінчення гімназії в 1893 році він вступає на історико-філологічний 
факультет Будапештського університету ім. Петера Пазманя, звідти переходить до Клузького 
університету ім. Франца Йосифа, де слухає лекції з археології, етнографії та мовознавства. Він 
отримує диплом Клузького університету, далі – кваліфікацію вчителя середньої школи, а в 1908 
році здобуває ступінь (малого) доктора історії та філології. Зимовий семестр 1898 року він на-
вчався у Львівському університеті. У Львові з-поміж інших він слухав лекції з історії та літерату-
ри Михайла Грушевського та Філарета Колесси. У цей час він познайомився з багатьма видат-
ними представниками тогочасної галицької української інтелігенції, зокрема Іваном Франком, 
видатним дослідником давньої української літератури, етнографом Володимиром Гнатюком, 
Остапом Роздольським, Іваном Верхратським, із якими потім підтримував зв’язки. Завдяки під-
тримці відомих клузьких професорів (Шандора Маркі, Бели Пошти, Антала Германна ін.) ще в 
студентські роки він отримав роботу в Карпатському товаристві ім. Ердеї. Як асистент Яноша 
Янко відіграв значну роль у накопиченні етнографічних зібрань музею Товариства. Від 1903-го 
до 1909 року працював на поденній роботі. Пізніше, у 1906–1909 роках, у Клузькому університе-
ті Стрипський у статусі приват-доцента читав лекції з російської мови. Оскільки після отриман-
ня докторського ступеня в Клужі не мав надії там залишитися, то 1909 року подав документи на 
посаду викладача, коли за клопотанням Отто Германа його призначили в Марамарошсігет. Це 
призначення було пов’язане з його планом розвитку марамароського музею.

У 1910–1918 роках він є співробітником етнографічного відділу Угорського національ-
ного музею. Щоправда, окремими дорученнями музею він займався і раніше. Від кінця 1915 
року упродовж року він редагував журнал під назвою «Украніа» (Ukránia). Восени 1918-го 
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після перемоги революції айстр керує відділом меншин Міністерства релігії та середньої 
освіти в ранзі радника міністра, саме тому в грудні 1918 року відмовляється від посади в 
музеї. Після поразки пролетарської революції він отримує роботу в Міністерстві національ-
ностей. У 1921 році – через свою позицію під час революції – його перемістили до канце-
лярського відділу, а далі швидко (у 47 років) відправили на пенсію. Аби забезпечити собі 
виживання при відносно малій пенсії, він займався офіційним перекладом з російської, 
української, польської, словацької мов на угорську і з угорської на інші мови. Згідно з да-
ними Нової енциклопедії Толни [Tolnai Új Világlexikon. – К. XVI. – Budapest, 1929. – O. 258], 
він співпрацював також із нею. У 1941 році він активно долучився до роботи русинського 
відділення мови та літератури Карпатського наукового товариства. Г. Стрипький система-
тично публікувався в періодичних виданнях Товариства, насамперед у періодиці під назвою 
«Літературна неділя» та «Зоря-Hajnál». Помер Г. Стрипський у березні 1946 року.

Гіадор Стрипський у будапештському Етнографічному музеї
У 1903 році Г. Стрипський став членом Угорського етнографічного товариства 3, а в 1911-

му – членом його виборчого комітету 4. У 1910–1911 роках працює співробітником етно- 
графічного відділу Угорського національного музею. Після однорічного перебування на  
посаді 16 березня 1910-го він починає працювати в Етнографічному музеї 5, а у зв’язку з 
призначенням у грудні 1918 року радником відділу Міністерства культів відмовляється від 
цієї посади 6. За дорученням Етнографічного музею Стрипський під час праці в Марамароші 
теж систематично збирав матеріал, працюючи у вихідні і святкові дні 7. Влітку 1909 року 
він звернувся до етнографії області Гаромсек: центром своїх спостережень вибрав гірське 
поселення Лісньо, далі збирання розширив на Бікфалву, Доболло, Маркош, Тьорчвар, тоді – 
Алшотор’ю, Фелшьотор’ю, Коратіну та Волал 8. У 1910-му Стрипський збирав матеріали в 
гірській місцевості Унг, Марамароші 9. Згідно з тогочасними звітами, під час збирання ру-
синського матеріалу «він придбав для музею великої цінності дерев’яні предмети пастушо-
го і господарського призначення, а також цінні церковні картини з XVІІ ст. у стилі народного 
примітиву». 22–28 лютого 1911 року він провів науково-збирацькі експедиції на секейгід-
ському ярмарку (область Бігар) та місцевості Валасут-Борша-Віша (область Колож), а 15–27 
жовтня – наукове відрядження до музеїв Львова та Чернівців 10.

Як відомо з матеріалів Угорського національного музею, архіву Етнографічного музею, з 
бібліографії його етнографічних праць, роки, проведені в Етнографічному музеї, були плідни-
ми для Г. Стрипського 11. Бібліотеки, архіви, книжкові крамниці й антикварні заклади ство-
рювали прекрасну можливість для того, щоб розширити його зацікавлення на інші терени, 
що виявилося вже в Клужі. З цього періоду на увагу заслуговує насамперед його бібліографіч-
на і публіцистична діяльність. У результаті антикварних пошуків у 1911 році він знаходить і 
в тому ж році у співавторстві видає пісенник реформатських пісень, перекладений у XVІ ст. 
з угорської на румунську мову 12. У книзі, що репрезентувала перший румунський друк ла-
тинськими літерами, не лише описано значний вплив кальвінізму на румунів, а й уміщено 
етнографічні відомості про історію та релігійну етнографію народів грецького віросповідання 
(переважно румунів і русинів) 13. У 1913 році Г. Стрипський подає також вибране із праць і ви-
ступів Йеньо Сабо з Фелшьогази, борця за створення угорського греко-католицького єпископ-
ства та введення греко-католицької літургії угорською мовою 14. На 337–501 сторінках книги, 
загальний обсяг якої близько 550 сторінок, Г. Стрипський як додатки подав свої дослідження. 
У спеціальній літературі першою він описує історію літургії угорською мовою, додає повний 
переклад найдавнішої грецької літургії, у бібліографії представляє релігійну, історико-релігій-
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ну й світську літературу угорців, що «знаходяться на східній святій вірі». У бібліографії вміще-
но перекладені на угорську мову книги молитов і букварів «давньої віри», історичні розробки, 
т. зв. памфлети, що почали з’являтися в 70-х роках ХІХ ст. і були присвячені питанням мови 
ритуалів і календарю греко-католиків, газетам угорських греко-католиків тощо. Свої праці, 
що з’явилися як додатки до вибраних творів Йеньо Сабо, Г. Стрипський ще в тому ж 1913 році 
видає окремим томом 15. Із цією темою органічно поєднується бібліографія схематизму Мука-
чівської греко-католицької єпархії 16. У 1911 році Г. Стрипський в одній з праць репрезентує 
найдавніші книги угорських русинів 17, а окрему статтю присвячує відкритому ним букварю 
угорських русинів, що вийшов у 1746 році в Клужі 18.

У 1916 році Г. Стрипський завдяки підтримці близьких до уряду політичних сил сприяв по-
яві періодичного видання під назвою «Ukránia», у якому відзначав важливість українсько-угор-
ських зв’язків. Оцінка видання з етнографічної точки зору потребує окремого дослідження.

У статті, надрукованій у греко-католицькому календарі, Стрипський пропонує створи-
ти музей релігії Мукачівської єпархії 19. Він вважає важливим створення в майбутньому му-
зеї таких відділів: 1) бібліотечного; 2) історичного; 3) етнологічного; 4) природничого. В ет-
нологічному відділі слід збирати і розміщувати предмети повсякденного і святкового життя 
людей, і слід виставити їх щонайменше в 10-ти секціях: 1) пастухування; 2) мисливство;  
3) рибальство; 4) землеробство; 5) будівництво; 6) ткання коноплі та вовни; 7) одяг та шиття;  
8) предмети облаштування дому; 9) святкові атрибути; 10) сільські ремесла.

Г. Стрипський серед інших причин мотивує створення музею релігійною та державною 
підтримкою: «...музей є грецьким винаходом, і чому б не бути нашому музею, музею грецьких 
віруючих». Він волів би мати в музеї фотографію кожного греко-католицького солдата, що за-
гинув у Першій світовій війні. «Цим би ми вшанували тих, хто загинув за нас, музей завдяки 
знімкам отримав би цікавий етнолого-антропологічний матеріал», – писав він. Було б корис-
ним, за висловлюванням Г. Стрипського, якби сім’я загиблого солдата подарувала музею його 
цивільний одяг. Так можна було б швидко отримати цілісну картину чоловічого одягу, розпо-
всюдженого від Сепеша до Марамароша, а пам’ять про його власників була б увічнена в музеї.

А зараз ми хочемо показати зв’язок Г. Стрипського із тогочасною Україною. Г. Стрип-
ський відкрив для угорської науки українську, а насамперед – галицьку українську літературу, 
на яку від часу навчання у Львові він постійно звертає увагу 20, вивчає і використовує 21. Він на-
писав багато інформаційних статей про українське питання 22, в українській періодиці Львова 
з’явилося багато статей, серед яких варто згадати дві з етнографічної тематики: «Віфлеємські 
ігри з Алшоарша» 23 та «Помітки на полях русинських релігійних книг. Гукливая хроніка» 24.

Отже, ми вважаємо Гіадора Стрипського дослідником-українофілом, який згідно зі свої-
ми твердими переконаннями був прихильником українсько-угорських зв’язків. Під впливом 
перебування у Львові і зв’язків з Галичиною, на відміну від русинської інтелігенції, що орієн-
тувалася на російську літературну мову, він вважав за необхідне обробку місцевої русинської 
народної мови та піднесення її до рівня літературної. Цієї думки він послідовно дотримував-
ся до самої смерті. Закарпатських русинів він не вважав частиною української нації, що зна-
ходилася в стані формування, самого себе розцінював як угорського чи русинського, тобто 
угорського і русинського дослідника. Він листувався з галицькими та буковинськими пись-
менниками, етнографами, зокрема з Іваном Франком, Володимиром Гнатюком. Переклав з 
української мови на угорську багато художніх творів, видав багато давніх книг, рукописів, а 
деякі подарував львівській бібліотеці та приватним особам. Був членом львівського Товари-
ства ім. Т. Шевченка. Його рекомендували Степан Томашевський та Володимир Гнатюк.
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Публікації Г. Стрипського етнографічного змісту 25

Vén emberek, öreg papírosok // Kelet. – 1900. – 18. – О. 916 (Старі люди, старі папери).
Valami a mi néprajzunkról // Kelet. – 1900. – 18. – О. 1625 (Дещо про нашу етнографію).
A múzeumok és az E(rdélyi) K(árpát) E(gyesület) Múzeuma. – Kolozsvár, 1902. Klny. a Magyar 

Polgár c. lapból (Музеї та музей Трансильванського Карпатського товариства).
Adatok Erdély őshalászatához // Néprajzi Értesitő. – 2. – О. 157–178 (Дані про давнє ри-

бальство Трансильванії).
Adatok Erdély őshalászatához. 3. A Fekete-ügy halászata // Néprajzi Értesitő. – 1903. – 4. – О. 221–

226; 279–290 (Дані про давнє рибальство Трансильванії. 3. Рибальство Чорного озера).
A magyar halászat történetéhez // Néprajzi Értesitő. – 4. – О. 317–318. (A Néprajzi Értesitő olvasóit 

halászati szakszavak, népies szavak megfejtesére hívja segítségül) (До історії угорського рибальства. 
«Етнографічний вісник» просить читачів збирати спеціальні рибальські терміни, народні назви).

A szabolcsi morotvák halászatából // Néprajzi Értesitő. – 1904. – 5. – О. 233–240 (З рибаль-
ства Сабольчських стариць).

Az erdélyi halászat ismeretéhez. Régi és mai halastavak. – Kolozsvár, 1908 (Знайомство з 
рибальством Трансильванії. Старі й сучасні рибні озера). Рецензія: Kelemen L: Az erdélyi... // 
Erdélyi Múzeum. – Kolozsvár, 1911. – 28. – О. 307–310; Cholnoky J: Az erdélyi... // Földrajzi 
Közlemények. – 1908. 

Kossuth Lajos a rutén népköltészetben // Ethnographia. – 1907. – 18. – О. 157–162; 235–248; 
299–307 (Лайош Кошут у народній поезії рутенів). 

Igriczek – énekes koldusok // Ethnographia. – 1908. – 19. – О. 345–353.
Ősfoglalkozási dolgok Máramarosból // Néprajzi Értesítő. – 1909. – 10. – О. 214–222 (Давні 

заняття Марамороша).
Halottasházi játékok Máramarosban // Erdélyi Múzeum (új folyam IV). – Kolozsvár, 1909. – 

26. – О. 180–188 (Покійницькі ігри у Марамароші). 
Halottasházi játékok Máramarosban. – Máramarossziget, 1910. Kеny. A «munka».
Tomasivskij I. A magyarországi ruténség néprajzi térképe // Néprajzi Értesítő. – 1910. – 11. – 

O. 264-270. (рецензія) (Етнографічна карта угорських рутенів).
Szláv folyóiratok szemléje. [Etnograficseskoje Obozrenije. Pod. red V. Millera i. K. Jancsuka 

g-20-ij Moszkva, 1908] // Néprajzi Értesítő. – 1910. – 11. – О. 270–271. (рецензія) (огляд 
слов’янських журналів).

A ráolvasásról. 1911-ben a Magyar Nemzeti Múzeumban tartott előadás kivonata // Jelentés 
a MNM 1911. évi állapotáról. – Budapest, 1911. – О. 209–213 (Про замовляння. Витяг з допо-
віді 1911 року в Угорському національному музеї). Adalékok Oroszország ethnográfiájához. 
[Materіaly po etnografiji Rossziji]. Szerk. T. Volkov. – Szentpétervár, 1910] (рецензія) // Néprajzi 
Értesítő. – 1911. – 12. – О. 755–76 (рецензія).

Vovk F. Anthropometrikus vizsgálatok Galícia, Bukovina és Magyarország rutén lakossága 
között. [Huczulok. A Sevcsenko Tudományos Társaság Ethnológiai Kiadváynyának X. – Lemberg, 
1908] // Néprajzi Értesítő. – 1911. – 12. – О. 77–78 (рецензія).

Uhroruszki litopisznyi zapiszki. Huklivszka chronika. [Ruszin templomi könyvek széljegyzetei.  
A huklivai krónika] // Записки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка. – Л., 1911. – Т. 104. – С. 73–82.

Szláv folyóiratok szemléje. [Etnograficseszkoje obozrenije... pod. red. V. Millera – K. Jancsuka 
i. V. Bogdanova. 9-21-j. Moszkva, 1909] // Néprajzi Értesítő. – 1911. – 12. – О. 78 (рецензія) 
(огляд слов’янських журналів). 

Szláv lapszemle. [Etnograficseszkoje obozrenije. – M., 1910. – G. 12. – Kn. 84-87] // Néprajzi 
Értesítő. – 1912. – 13. – О. 66–67. (рецензія) (огляд слов’янських журналів).
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A tűzgerjesztés hazai két új adaléka // Néprajzi Értesítő. – 1914. – 15. – О. 300–301 (Два нові 
джерела про запалювання вогню).

Sztripszky H., Bilák I. Dolha és vidékének néprajza // Néprajzi Értesítő. – 1915. – 16. – О. 129–
148; 1916. – 17. – О. 141–158 (етнографія Дольної та околиць). 

Dr. Fincicky Mihály (1842–1916) // Ethnographia. – 1916. – 27. – О. 140–142 (Мігай Фін-
цицький).

Paru szlov o muzejach // Miszjacoszlov na 1919 obiknovennij hod, imijuscsij dnej 365. – 
Ungvár, 1918. – О. 488–53.

Sztronga, esztrengába fog // Magyar Nyelv. – 1924. – 20. – О. 80–82.
A bajka-juhról meg a cigányrajkóról // Nép és Nyelv. – 1944. – 4. – О. 37–40 (Про чарівну 

овечку та циганча).

Примітки
1 Багато енциклопедій подають як місце народження Г. Стрипського м. Мукачеве. Див., напр., Magyar 

Életrajzi Lexikon. – Budapest, 1969. – K. II. – О. 804; Magyar Életrajzi Lexikon. – Budapest, 1982. – K. V. –  
О. 118 та ін. Ці відомості є в статті Гедеона Борша (див.: Borsa G. Sztripszky Hiador. A Könyvtáros. – 1959. – 
4. – О. 263–266). Із листа Стрипського до Яноша Меліха, який зберігся у відділі рукописів Бібліотеки 
Угорської академії наук неоднозначно випливає, що він народився в Шелесто [див.: «Я показав тут лише 
своє рідне село, села, що лежать в околицях берегівського Шелесто, де я скрізь побував, робив етногра-
фічні та філологічні записи» (24 вересня 1942 р. MTA Könyvtára Kézirattár. MS 5344/413)].

2 Під псевдонімом Рускоці, утвореним від назви рідного села, Стрипський у 1900 році на сторінках 
ужгородського тижневика «Kelet» опублікував об’ємну працю під назвою «Дещо про нашу етнографію».

3 Ethnographia. – 1903. – 14. – О. 504; Ethnographia. – 1906. – 17. – О. 383.
4 Ethnographia. – 1911. – 21. – О. 398.
5 Néprajzi Múzeum Adattára. – Budapest, NO. 33/1910.
6 Там само. – NO. 117/1918.
7 Там само. – NO. 122/1909.
8 Там само. NO. 96/1909, 105/1909, 151/1909; по десяти роках у 1945-му, на сторінках «Угорської 

мови» (Magyar Nyelv) він повідомляє місцеві назви Бікфалви [50 évf. 94 old.].
9 Див.: Повідомлення про стан Угорського національного музею в 1910 році. – Budapest, 1910. – 

116, 126.
10 Див.: Повідомлення про стан Угорського національного музею в 1911 році. – Budapest, 1911. – 

О. 124–125.
11 Див.: Szábó O. A magyar oroszokról. (Ruthének) (Budapest, 1913). У цій праці автор цілу, хоча й 

невелику, статтю присвячує діяльності Г. Стрипського (О. 82–82), а в окремому розділі широко знайо-
мить із його дослідженням «Лайош Кошут у народній поезії рутенів» (О. 101–109). Принагідно хочемо 
зауважити, що, за повідомленням Г. Стрипського, він переклав на русинську мову книгу Ореста Сабо. 
Можна лише пошкодувати, що переклад не було опубліковано. Див.: Sztripszky  H. Moskophilizmus, 
ukrainizmus és a hazai rusznákok // Budapesti Szemle.

12 Szegedi G. énekeskönyve XVI századi román fordításban. Protestáns hatások a hazai románságra. – 
Budapest, 1911 (у співавторстві з Д. Алексичем). – Рецензія: Veress E. Sztr. H. Szegedi G. énekeskönyve... // 
Erdélyi Múzeum. – Kolozsvár. – 1912. – 28. – О. 289–296; Gagyi J. Sztr. Н. Szegedi Gergely énekeskönyve... // 
Századok. – 1912. – 46. – О. 220–224.

13 Adalékok Szabó Károly Régi magyar könyvtár c. munkájának 1–2 kötetéhez. Potlások és igazítások 
1472–1711. – Budapest, 1912.

14 Szabó J. A görög-katholikus magyarság utolsó kálvária-útja. – Budapest, 1968.
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15 Jegyzetek a görög kultúra árpád-kori nyomáiról. – Budapest, 1913. Рецензія: Czebe  Gy.  Sztr. 
H. Jegyzetek // Egyetemes Philológiai Közlöny. – Budapest, 1913. – О. 754–756.; Erdélyi  L.  Sztr. H. 
Jegyzetek // Irodalomtörténet. – Budapest, 1913. – О. 383–385.

16 Egyházi schematizmusaink és a helységnevek // Zorja-Hajnál. – 1943. – 1–4. – О. 206–228; див. про 
це: Bebdász  I., Koi  I. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye lelkészségeinek 1792. évi katalógusa. – 
Nyíregyháza, 1994. – О. 5–16.

17 A hazai ruthének legrégibb könyvei // Magyar Könyvszemle. – Budapest, 1911. – О. 117–131; 243–462.
18 Ismeretlen kolozsvári rutén könyv 1746-ból // Erdélyi Múzeum. – 1911. – 28. – О. 170–182.
19 Див.: Пару слов о музеях. Місяцеслов на 1919 обікновенный год, іміющий дней 365. – Ужгород, 1918.
20 Igricek – énekes koldusok // Ethnographia. – 1908. – 19. – O. 347; там само. – О. 52–61. Замовлений 

у 1912 році архівом Етнографічного музею в Науковому товаристві ім. Шевченка список книг зберігає 
записи Г. Стрипського.

21 Наприклад, він посилається на роботу М. Грушевського, коли згадує «лебедійських угорців, 
що мали зв’язки з християнами грецької віри» (див.: A görög kultúra árpád-kori nyomairól. – Budapest, 
1913. – О. 18). Див. також статтю «Лайош Кошут у народній поезії рутенів», де з-поміж інших він ви-
користовує записи В. Гнатюка.

22 Lelekács M., Harajda J. Kárpátaljai általános bibliografiája. – Ungvár, 1944.
23 Betlehem v sz. Verchnya Apsa // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – Л., 1908. – Т. 2. – 

С. 43–52.
24 Угро-руске літописні записки // Записки Наукового товариства Т. Шевченка. – Л., 1911. – Т. 104. – С. 73–82.
25 Багато етнографічних публікацій з’явилося на сторінках «Пештських новин» (Pesti Hírlap), «Не-

дільних новин» (Vasárnapi Újság), «Греко-Католицького огляду (Görög-Katolikus Szemle), «Трансиль-
ванських новин» (Erdélyi Lapok), «Марамароша» (Máramaros) та ін. (див: Jelentés a Magyar Nemzeti 
Múzeum 1911 évi állapatáról. – Budapest, 1911. – О. 125).

ПІРОШКА САБО

ВІДРОДЖЕННЯ ПРИВАТНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ  
(На прикладі родини з Йоршега)

A szerző egy magyar család magán-, mezőgazdasági életforma mai Magyarországon való helyreállításának 
kísérletét írja le. Míg a földtulajdonosok mentalitása a közelmúltban nem nagyon változott, a környezet egészen 
más lett. Ez a család próbálkozik életben maradni, a jelenlegi törvények és a piaci feltételek ellenére.

The author is describing an attempt of one Hungarian family (three generations) to revive a private, 
agricultural household in contemporary Hungary. While the mentality of the land owner did not change 
dramatically over the time, the surroundings became quite different. This family is trying to survive despite the 
contemporary market laws and conditions.

Після прийняття закону про компенсацію (1991), а згодом про кооперацію (1992), для 
тих, кому повернули землю, а також, хто купив землю за компенсаційну картку, з’явилося 
багато можливостей щодо вибору способу користування землею 1.
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У нашій праці ми показуємо намагання родини з Йоршега відродити приватне госпо-
дарювання. З одного боку, – це спроба повернення до селянського господарювання: мен-
талітет у цьому випадку не змінився, водночас обставини, їхні власні господарства, тобто 
матеріальний світ ведення домашнього господарювання, суттєво перебудувався. Селяни 
намагаються уціліти, блукаючи в лабіринтах цивілізованішого оточення, ринку, законів.

Господар лише в 1970-му вступив до сільськогосподарського кооперативу, до того вони 
разом з батьком були приватними господарями. Він господарював на початку п’ятдесятих і 
частково – в наступні двадцять років. Після нетривалого членства в сільськогосподарському 
кооперативі він працював підсобним робітником на деревообробному об’єднанні, а його дру-
жина залишилася в кооперативі. У власному хліві вони доглядали за кооперативною худобою.

Обставини переходу від сімейного до кооперативного господарювання
Господар ще в молодому віці навчився керувати господарством. Його батьки в період роз-

квіту свого обійстя мали 16 голдів орної землі та 6 голдів пасовищ, а також 5 голдів лісів. Вони 
стверджують, що до 1950-х років перебували на самозабезпеченні. Усю територію обробляло 
п’ятеро людей: батьки і троє дітей. На випадок якогось лиха великою підмогою для сім’ї був 
продаж дерев, значну суму готівкою вони отримували саме з лісу. Наприклад, у 1930-х роках, 
час великої економічної кризи, щоби виплатити частину заборгованості банку і заразом під-
раховані відсотки, вони отримали готівку за продані дерева. Жінки також вносили свою лепту 
у ведення домашнього господарства, зокрема, продаючи яйця, курчат тощо.

Повільні зміни в господарстві, що перебувало на самозабезпеченні, почалися в 1950-х 
роках, цей процес прискорився в 1960-х роках 2.

У період традиційного господарювання орна земля і пасовиська потребували загалом 
5–7 корів і пари коней, на власні потреби йшли вирощені зернові, картопля тощо. У городі 
садили овочі, основними фруктами були сливи та яблука, із яких гнали також й угорську 
горілку – палінку.

Цій моделі господарювання відповідав спосіб життя, її забезпечували життєві обстави-
ни: величина і ступінь комфортабельності будинку, предмети побуту, домашнє начиння, 
одяг, харчування, розваги тощо. Як у господарстві, так і в утриманні дому використовували 
багато власноруч виготовлених предметів. Основний принцип був такий: виробляти все, 
що можна зробити своїми руками, для того щоб витрачати якомога менше грошей.

Це була модель господарювання, яку господар знав, якої він навчився, за якою він жал-
кував у 70-х та 80-х роках, однак на початку 90-х років стало очевидним – не можна продо-
вжувати те, що було лишене двадцять років тому. Тому в 1993-му він зробив символічний 
вчинок: за ціною двох корів купив коня.

У 1991 році, коли господар цілком переконався, що йому повернуть забрану до коопера-
тиву сімейну частку, постало питання, як бути далі: треба було вибирати спосіб господарю-
вання. Водночас він не мав жодного сумніву щодо подальшого ведення господарства, адже 
не відмовився від нього і під час роботи в об’єднанні.

Як вже згадувалося, його дружина також вступила до кооперативу, і завдяки їй вони до-
глядали худобу, яку взяли додому. Господар вважав своє основне заняття швидше побічним, 
після робочої зміни весь пообідній час, вечори, часто вранішні години він присвячував влас-
ному господарству. Орендували в кооперативі орну землю, покіс, аби утримувати більше 
тварин, і щоб утримування було дешевшим, також намагалися виробляти якомога більше 
продуктів харчування для домашнього господарства. У городі вирощували потрібні для ро-
дини овочі, і споживали лише те, що вирощували. М’яса не купували, адже тримали свиней, 
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курей, качок. Для нагальних повсякденних видатків (вода, електрика, незначні покупки) 
мали зарплату господаря. Вигоду від утримання худоби спрямовували на модернізацію гос-
подарства, ведення домашнього хазяйства, навчання дітей.

Уся сім’я важко працювала задля утримання досягнутого в 1990-х роках життєвого рів-
ня. Троє дітей, окрім домашніх робіт, також допомагали в охороні, згодом – у косінні, носін-
ні, прибиранні у хліві, вони годували свиней, якщо треба, різали траву для тварин, ходили 
до молочної крамниці, допомагали батькові в лагодженні машин. Солідарність сім’ї давала 
можливість утримувати 6–8 корів, а також відгодовувати бичка.

Модернізація господарства і хатньої роботи
Початком модернізації господарства став рік смерті старого господаря, 1970-й. У цьо-

му ж році вступили до сільськогосподарського кооперативу. Першим кроком реконструкції 
традиційного тричастинного та вже критого черепицею будинку було зруйнування старої 
плити й печі. Із кухні зробили кімнату, з великої комори – кухню і ванну кімнату; перед дво-
ма кімнатами на одному рівні з кухнею – передпокій. У цей час у будинку мешкало шестеро 
осіб: батьки, що починали в 30-х роках, зі своїми трьома дітьми та їхньою матір’ю, що за-
лишилася вдовою.

Сім’я жила комфортніше, велику зміну в повсякденних умовах життя внесла ванна кім-
ната. Вода потрапляла до будинку за допомогою насоса з мотором, що працював у колодязі. 
Вони придбали електричний бойлер, пральну машину й газову плиту з балоном у кухню. 
Звісно, що стара кухонна плита залишилася, адже зимою нею отоплювали приміщення, яке 
слугувало також спальнею. Усе це звільнило господиню від частини важкої фізичної праці 
та створило кращі гігієнічні умови. Легшим і частішим стало миття (цього потребували і 
нові тканини для одягу), чищення, а кухня стала простішою в обслуговуванні. Згодом при-
дбали дрібнішу домашню техніку: електропраску, міксер, кавовий млинок, холодильник та 
інше, які ще більше полегшили працю, зробили комфортнішим життя.

За декілька років, у 1976-му, вони знову розпочали будівництво: навпроти будинку роз-
містили літню кухню, добудували новий хлів для свиней, а до хліва добудували сарай із 
льохом 6 на 10 м2. Літня кухня від весни до осені не лише заміняла подібне приміщення в 
будинку, а й слугувала в цей період місцем повсякденного життя. З великої площі основної 
кухні виділили частину під комору, тож не треба було по все необхідне бігати до будинку. 
Для літньої кухні придбали також плиту, пральну машину, поставили ліжко. Влітку будин-
ком користувалися лише ввечері, за винятком приймання поважних гостей, відвідувачів. 
Їх частували в переобладнаній з передпокою їдальні. Ми докладніше зупинилися на літній 
кухні тому, що в цій місцевості вона не було загальнопоширеною.

Структуру домашнього господарювання докорінно змінила поява морозильника. Із цього 
часу варто стало виробляти більше тих овочів, які раніше були сезонним продуктом (зелений 
перець, стручкова квасоля), інші овочі можна було не піддавати довгій обробці (наприклад, 
скоротилося консервування помідорів, тобто зменшилася їхня кількість, приготовлена таким 
способом), менше почали варити варення. Поява морозильника порушила й порядок різання 
свиней. Люди вже не боялися, що зіпсується м’ясо, тому частіше, навіть влітку, кололи свиню, 
так само частіше почали різати й дрібніших тварин. Зникла необхідність одразу споживати, а 
також тримати м’ясо в топленому жирі: у морозильнику все збережеться.

Отже, з появою морозильника зменшилося консервування продуктів, розширилося 
коло продуктів, що довго зберігаються, – усе це звільнило господинь від традиційних робіт 
з оброблення продуктів.
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Звісно, пилосос, телевізор, радіо також були в будинку, завдяки молоді з’явився навіть 
відеомагнітофон. Умовою модернізації домашнього господарства стало підключення елек-
троенергії, що відбулося в поселенні в 1960 році. За двадцять років завдяки цьому докорінно 
змінилися умови праці.

Встановлення водопровідної мережі значною мірою полегшило виконання фізичної 
праці. Від 1986-го не треба було носити по багато відер води тваринам, адже у хліві цього ж 
року побудували поїлки, і в кожній господарській будівлі з’явився кран. Поїлка виявилася 
особливо вигідним вирішенням проблеми.

Полегшила фізичну працю і купівля в наприкінці 80-х років доїльної машини. Важли-
вим чинником успішного господарювання був щораз більший надій, адже користь від взя-
тих у кооперативі тварин полягала у примноженні тварин і молока.

Водночас фізичної праці залишилося вдосталь, адже, наприклад, придбана в 1979 році 
косарка годилася не для кожної території, треба було часто косити руками. Зауважимо, що 
це призводило також до квапливості, поспішливості. Машина мала значні переваги влітку, 
коли треба було косити багато голдів лугу. Для утримання тварин орендували в кооперативі 
пасовище, луг – таким чином використовували менше кормів, дешевшим стало утримання 
тварин, а вигода – більшою.

Наступною ланкою примноження й машинізації господарства було придбання вибра-
куваного, та все ж діючого, трактора. Із підключеною до трактора допоміжною машиною 
обробляли землю – зникла необхідність ставити корів перед возом. Інше питання: яким 
було це полегшення – воно породило масу труднощів, не кажучи вже про видатки. Ідеться 
не лише про заводський матеріал, про постійне лагодження трактора, придбання час від 
часу запчастин, що супроводжувалося багатоденними пошуками. Зростання цін на паливо 
робило обдуманішим його використання, та до возу таки не повернулися. Власник навчив-
ся ремонтувати окремі неполадки «під час роботи» трактора, а в разі необхідності кликав 
на допомогу умілішого сусіда чи родича, який теж не був спеціалістом і якому він згодом 
віддячував іншою роботою. До спеціаліста по допомогу не звертався через високі ціни.

У 1988 році купили автомобіль, яким користувався глава сім’ї (згодом дочка і старший 
син теж придбали автомобілі). Машина була потрібна для повсякденного вжитку: місце 
праці господаря знаходилося в іншому місці, значніші закупівлі слід було робити в сусідньо-
му поселенні, там був лікар, ветеринар, аптека. У цій місцевості знаходилося лише поштове 
відділення, до її інфраструктури належала також крамниця з поганим постачанням. Якщо 
сім’я мала машину, то було простіше відвідувати родичів, виконувати різні офіційні спра-
ви. Автомобіль змінив і дозвілля. Кілька перших років, точніше – поки життя було легшим, 
щонеділі їздили до навколишніх озер, на пляж із теплою водою, який знаходився за багато 
десятків кілометрів, мандрували на прощу. Отже, автомобіль став атрибутом повсякдення. 
У важкому 96-му році власник продав машину, яка мала проходити технічний огляд і по-
требувала ремонту, а натомість купив собі хоч і потриманий, але в непоганому стані авто-
мобіль, аби на багато тижнів не залишатися без засобу пересування.

Вода, світло, паливо, бензин, запчастини, ціна лагодження і видатки стали серйозною 
проблемою тоді, коли після повернення землі господар вирішив знову, уже не в якості під-
робітку, почати господарювати.

Перед зміною суспільного ладу четверо із семи членів сім’ї – господар, його дочка, неві-
стка і старший син – працювали в промисловості, тобто перебували на службі. Це було їхнє 
основне місце роботи. Сім’я мала двох прийомних дітей, дружина була членом сільсько-
господарського кооперативу, за допомогою якого вони доглядали за худобою. Господарські 
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завдання виконували лише завдяки злагодженій роботі всієї родини. Найбільшу частину 
роботи виконував господар та його дружина, дітей також постійно залучали до праці, вони 
брали на себе дедалі більше відповідальних завдань.

Формування такого способу життя було результатом свідомого вибору. Жінка могла 
залишатися вдома, що було суттєвим елементом загальноприйнятої системи цінностей. 
Завдяки солідарності родини не треба було відриватися від господарювання, що є іншим 
важливим елементом системи цінностей. Прибуток від господарювання служив суттєвим 
доповненням до низьких зарплат.

До 1990 року здавалося, що поряд з основним місцем праці утримання худоби за посе-
редництва кооперативу є певним і дає передбачувані засоби існування на тривалий період. 
Їм вдалося модернізувати господарство, вивчити дітей, адже всі троє здобули спеціальність. 
Життя родини, незважаючи на важку працю, ставало легшим.

У 1970–1990 роках родина, обравши такий спосіб життя, була успішною. Окрім зовніш-
ніх обставин, умовою достатку була цілеспрямована, завзята праця, виконання якої також 
виключало поняття самоексплуатації; велику роль відігравала організованість глави сім’ї, 
його гарні зв’язки, відкритість, використання можливостей, що їх давали добрі родинні, та 
сусідські стосунки. Не лише вони вважали себе успішними, оточення теж цінувало їхні ре-
зультати навіть тоді, коли мало хто провадив такий спосіб життя, що означав в очах інших 
тяжке дрібноселянське господарювання.

Зміна системи
Якщо в 1980 роках поміж селян заходила розмова про спосіб життя, існування, то за-

смученим, притишеним голосом майже завжди говорилося про втрачену самостійність: 
мовляв, «що б тут було?», «що б ми робили, якби можна було не вступати до кооперативу?» – 
питання ці повторювалися в багатьох місцях.

Після зміни системи, коли стало очевидним, що землю повертають колишнім власни-
кам, вони теж почали будувати плани. На їхню думку, природним було прагнення в май-
бутньому господарювати самостійно. Вагань не було, із тихою радістю прийняли обіцяну 
землю. Непевності, яка прийшла згодом, ще не відчували, адже у хліві стояло вісім корів, 
свиноматка, бички на відгодівлю.

Першим сигналом майбутніх перипетій була криза надвиробництва молока восени 
1990 року. Це призвело до того, що м’ясні породи теж почали погано продаватися. Ці труд-
нощі господар ще зумів успішно подолати, корови були запліднені, влітку наступного, 1991 
року, він отримав гарну ціну за бичків.

У 1991 році з’явився перший закон про компенсацію, у січні 1992-го – закони перехід-
ного періоду та закони про кооперативи. Закон 1990-го року, який створював умови для ви-
ходу з кооперативу, надавав можливості для планування. Таким чином, господарі, знаючи 
нові закони, прагнули впливати на події.

У 1991 році вони орендували в кооперативі 4,5 га лугу, близько від будинку, розрахову-
ючи на те, що в процесі обробітку землі їм вдасться придбати цю територію. Їхні сподівання 
були марними, бо з’явилися колишні власники і отримали назад цю площу землі. Ця ідея 
була невдалою і з іншої точки зору: вони не могли продати сіно з наділу.

Водночас зі сповненими надіями постали інші запитання, що впливали на майбутнє: як 
формуватиметься соціальне забезпечення самостійних господарів, що буде з пенсією? По-
дружня пара, яка важко працювала, все частіше почала звертатися до лікарів із хворобами, 
які вимагали тривалого лікування чи перебування в лікарні (у цій місцевості найчастіше 
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траплялися ревматичні захворювання), вони не хотіли втрачати пенсію за віком, адже це 
гарантія незалежності в похилому віці. У 1991-му вже майже прийняли систему приватного 
оподаткування, і для них теж стало очевидним, що в майбутньому якимсь чином теж дове-
деться платити податок. Порядок оподаткування тоді ще не був чітко розроблений. На про-
тивагу цьому власник розраховував, що зможе прожити з утримання тварин та перевезень 
(задля цього він купив коня, яким сам не користувався, а перевезень не замовляли).

Тож у 1991-му він розширив господарювання, водночас і далі працюючи в деревооброб-
ному об’єднанні. У 1992-му становище змінилося – господар разом з дружиною отримали 
майнову картку, яку ще в 1996 році не використали. Сільськогосподарський кооператив із 
плином часу зменшився на десяту частину. Члени кооперативу, що залишилися, і власники 
частини бізнесу віддали його на короткий час в оренду одному підприємцеві. Співвласник 
підприємства був особою австрійського походження, він керував справою. Господар прора-
хувався: він не був прагматичний, спритний, тож інші замість нього забрали з кооперативу 
техніку, тварин. Отже, забрали з кооперативу необхідне знаряддя праці. Господар тепер уже 
міг покладатися лише на дивіденди за умови успішного ведення нового бізнесу.

Компенсація, отримання землі затяглися. У 1993-му йому вдалося знайти відповідну тери-
торію: земля була близько від будинку, і з багатьох точок зору була вигіднішою, ніж попередня. 
Вона становила один суцільний масив на 5 га2 (батьківський спадок розділили натроє) уздовж 
шосе, звідки до будинку йшов гарний під’їзний шлях. Вибір був чудовий і з погляду сполучення, до-
ставки. Одну продовгувату сторону прямокутної території облямовувало шосе, а другу – ліс, який 
прилягав до наділу (у їхній власності знаходився ще 1 га лісу у віддаленішій частині поселення).

Після купівлі території ліс почистили, землю ж зорали в іншому, ніж досі, напрямку, не 
трактором, а конем. На думку господаря, така земельна робота є досконалішою. Очистили, 
покосили, звільнили від бур’янів також такі ділянки, куди раніше не доходив трактор. Перший 
рік усі 5 га ще не обробляли. На виділеній під вирощування території посіяли кукурудзу, пше-
ницю і жито. Жнива вже довірили не трактористу з кооперативу, а родичу, що став підприєм-
цем, бо більше довіряли йому щодо якості роботи, і оплата праці була трохи меншою. Урожай 
також допомагав утримувати тварин. Прибуток мали з проданого молока, бичків, телят. Гос-
подар розраховував, що грубі корми теж стануть прибутковими, адже багато хто тримав худо-
бу, не маючи відповідної кількості землі, однак його сподівання справдилися лише частково.

У 1993-му з великим ентузіазмом розпочали самостійне господарювання (Laki, Nady, 1995). 
Роботу вони планували наперед, реалізацією вже так старанно не займалися. Контрактів не укла-
дали – хотіли вільно продавати продукцію. Про свої можливості повідомляли «усним шляхом». 
Жінка вклала в господарство свою субсидію по безробіттю, чоловік – плату за місцем роботи.

Через рік, у 1994-му, стало очевидним, що, працюючи по вісім годин на основному місці, 
годі забезпечити таке господарство 3. Для утримання худоби все треба вирощувати, кормів не-
має, немає 25-ти центнерів пшениці з кооперативу, за частину механізованої праці підприємцю 
треба платити, значно піднялася оплата праці ветеринара, загалом оплатити бензин, паливо, 
запчастини стало майже неможливим. Зростали кошти за лагодження, збільшувався час ре-
монту вдома, регулярно піднімалася ціна води, світла. За короткий період виробництво подо-
рожчало, прибутковість зменшилася. Упродовж осінніх робіт господар вже був вимушений бра-
ти неоплачувану відпустку, аби вчасно завершити жнива, осінній посів збирання кукурудзи.

Молода генерація про самостійне господарювання
Водночас зменшилося число помічників із членів сім’ї. Їхня дочка і зять купили буди-

нок, пішли з дому, старший син теж одружився й переселився. Щоправда, дочка мешкала 
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лише за два обійстя від них, однак її молодий чоловік мав інші уявлення про щастя, ніж 
його тесть. Зять не хотів та й не міг переймати модель господарювання, які диктував йому 
тесть. Хоча з власного досвіду знав, що прибуток з основного місця праці є недостатнім для 
прожиття (сума менша, ніж 20 тисяч форинтів), однак не хотів брати на себе тягар госпо-
дарських робіт. Він вважав, і було зрозуміло, що праця понад людські сили, яку провадить 
його тесть, не варта того. Хоча молоді також провели воду до свого будинку з виручених за 
продаж поросят грошей. До того розводили кроликів. Ця справа була успішною тільки один 
рік, бо наступного раптово зменшилася купівельна ціна (через обмеження Євросоюзу).

Господар не пішов на самоексплуатацію, не захотів відмовлятися від звичних цивіліза-
ційних умов, однак не знайшов вирішення питання про компенсацію зменшення реального 
заробітку. Спеціальної освіти не мав. Такі, як він, у їхній околиці раділи, коли знаходили 
поденну, чорну роботу, або ж вибирали самозабезпечення. Молоді важче від старших пе-
реносили падіння життєвого рівня після зміни системи, і мало хто мав реальні ідеї щодо 
вставання на власні ноги. Із боргами в ощадкасах, малими дітьми животіли на мало опла-
чуваних робочих місцях.

Старший, уже одружений син господаря теж пробував отримати додатковий прибуток поза 
сільським господарством. Частково займався обробкою дерева, чорна робота за своєю спеці-
альністю означала для молодої пари надлишок прибутку. Молоді робили розрахунки, і наочний 
приклад батьків не приваблював їх: у господарстві страшенно багато роботи, прибуток, готівка 
є незначними; результат непередбачуваний. Прагнули чогось певнішого, більш визначеного. 
У конкретному випадку могло йтися про те, що сім’я дружно вестиме господарство, однак це 
бажання відбивав «антидемократичний» спосіб правління господаря, а також величина гос-
подарства. Більші сімейні господарства, які мали свій капітал, могли утримувати молодь. Діти 
господаря вважали, що всього, чого досягли батьки, вони теж для себе здатні створити. Вони не 
були прив’язаними до землі, вона ніколи не була їхньою, молодими знали лише роботу.

У глави сім’ї праця в промисловості – його основне місце роботи за шкалою цінностей – за-
вжди було другорядним, а для молодих сільськогосподарська праця була сімейним обов’язком, у 
кращому випадку – джерелом додаткового прибутку (одяг, згодом – видатки на весілля, на поча-
ток подружнього життя), однак цього вони могли досягти іншим, легшим шляхом. Вони не мали 
такого помітного прибутку від власного господарства, аби варто було займатися лише ним.

У поселенні з трьомастами людей функціонували три великі тваринні господарства, де 
роботу виконували члени родини. Керівником господарства в усіх трьох був господар – це 
було його основне місце праці.

Примус вибору
Якщо в 1944-му господар ще обдумував шанси викупу підприємницького дозволу і був 

нездатний прийняти рішення, то в 1996-му питання полягало вже не в тому, чи варто від-
мовлятися від скромного, але певного прибутку, суспільного забезпечення, постійного міс-
ця праці, що дає певність пенсії, а в тому, коли саме він залишить промислове об’єднання і 
внаслідок цього яким способом розширить господарство. Обставини спрямовували його в 
бік примусового господарювання. Він зрозумів, що за умови постійної роботи в промисло-
вості він не зможе виконувати господарські завдання. Брак грошей, обладнання лише для 
самозабезпечення, старі машини забирали багато енергії.

Влітку 1996-го здавалося, що обставини примусять господаря прийняти рішення. Він 
ще не мав кошторису на розширення, лише рішення про поліпшення утримання худоби. 
Гроші одержав з продажу ділянки землі розміром з два наділи з внутрішньої території.
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Однією з причин складного становища дрібних господарств був брак капіталу [Zsarnóczai, 
1995]. Задля отримання кредиту теж слід було розпоряджатися своєю частиною, тому госпо-
дар був змушений піти на усічення обійстя. Цих грошей вистачило на купівлю двадцятирічно-
го, але в гарному стані австрійського трактора (200 000 форинтів) і придбання нового плуга 
(виготовленого дома із заводського матеріалу і тому дешевшого). Знову під’єднав виключені 
задля економії поїлки, на місце проданої в 1995-му свиноматки купив нову. Зітхнувши з по-
легшенням після прийняття рішення, власник із новим запалом взявся за осінні роботи.

Соціологи, які досліджують суспільні обставини зміни системи, ділять суспільство приблизно 
на дві частини: говорять про тих, хто виграв і хто програв 6. Оцінюючи спроби, намагання вище-
згаданого господаря впродовж п’яти років та наслідки господарювання – безрезультатність, мо-
жемо констатувати, що він належить до тих, хто втратив. Він сам цього чітко пояснити не може, 
адже той, кого визнають в околиці серед переможців, раніше теж ішов далеко попереду. Однак 
більшість опинилася у відчутно скрутнішому становищі, ніж він. Власник втримався, хоча й не 
розширився, проте навіть не зміг зберегти свій колишній життєвий рівень. Сучасне своє станови-
ще вважає тимчасовим: «стриманому оптимізму» він може завдячувати тим, що троє його дітей 
стали самостійними, кожен вже відповідає за себе, дружина ж підтримує його в починаннях.

Відновлення самостійного господарювання йшло поряд з економічною кризою (Andorka, 
1996). Поступово проявлялися її ознаки – спершу труднощі збуту, далі у формі т. зв. аграрних 
ножиців. Водночас припинили своє існування сільськогосподарські кооперативи: підтримка 
кормами, ветеринарний контроль, організація збуту. Тягар труднощів сповна проявився через 
два-три роки. Господар вірив, і не лише він, що врешті стане самостійним, та за умови колишніх 
ринкових обставин, співвідношень цін, у невизначених, хаотичних обставинах перших років 
йому допомогли матеріальні запаси та особистісні, людські якості. Після п’ятирічного хазяйну-
вання для нього стало зрозумілим, що на розвиток господарства сподіватися марно, тому якщо 
він хоче прожити із сільського господарства, назріла необхідність радикальних змін.

Він відстав від успішніших господарів через дві суттєві причини. Одна з них – брак 
спеціальних знань, хоча він ґрунтовно знав сільське господарювання. У нетривалий пері-
од членства в кооперативі працював вантажником. Як відкрита, інтелігентна людина, яка 
легко вступає у зв’язки з людьми, він потребував широкого кола знайомств, спілкування і 
водночас обміну інформацією, та цього вистачало, аби гарно велося в 70-х та 80-х роках.

Їхнє господарство є господарством змішаного типу: утримання худоби, вирощування корму 
та рослин на невеликій земельній ділянці. Згідно з підрахунками економістів, товарне змішане 
господарство, як основне заняття господаря, величиною понад 100 га є життєздатним у сучасній 
Угорщині (Harcsa, 1993). Більшість приватних господарювань саме тому носять характер побічно-
го заняття, тобто це примусове господарювання. Значна частина господарів з цього погляду від-
чуває лише труднощі, невдачі. Одним із торованих шляхів могла би бути оренда землі, адже її сьо-
годні багато в області, вона знаходиться також під паром у поселеннях 5. Однак про орендаря існує 
думка, що він лише привласнює гроші. Іншим торованим шляхом розвитку міг би бути перехід на 
інтенсивне господарювання. Тут господар теж мав ідею: його цікавило розведення саджанців яли-
ни. Проте він її не реалізував, бо вважав, що побічне заняття як другорядне здійснити не зможе.

До професійних знань належить знання законів – цього було багато в минулі роки – орі-
єнтування в податкових юридичних правилах, знання можливостей ринкового збуту. Трен-
дів він не знає, не має реальної картини можливостей. Його кроками є реальні дії. Інформа-
цію він здобуває з друкованої преси (та не зі спеціальних видань), з електронних медіа. Він 
просив також допомоги в нотаріуса з аграрного права, але не дуже довіряє йому, тому, як і 
раніше, здебільшого прислухається до «народної думки».
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В околицях ще не з’явилися ні виробничі, ані спеціалізовані, ані інтеграційні товари-
ства. Водночас зауважимо, що невідомо, чи вступив би господар до якогось із них. Хоча 
були створені гуртки, на яких можна було здобути певні знання в галузі господарювання, 
однак він участі в них не брав. Натомість господар накопичує інформацію та спирається на 
власний, набутий раніше досвід.

Іншою перепоною в господарюванні є неможливість одержання кредиту. Існує велика 
необхідність у невеликих машинах, гарної якості сіялці тощо. Зараз він має гроші від про-
дажу землі та намір купити дешеву техніку, але це може призвести до необдуманих кроків, 
адже він ще не знає, чи матиме клопіт з 20-річним трактором за 200 тисяч форинтів.

У працях про вплив приватизації на можливості сільськогосподарського розвитку розгля-
дається, чи прогнозують життєву неспроможність дрібних господарств. Вирішення цього пи-
тання дослідники вбачають – взявши до уваги західноєвропейський напрямок розвитку, част-
ково – у концентрації землі. У Західній Європі поряд з інтенсивним господарюванням зростає 
число обійсть понад 20 га (Harcsa, 1993). В Угорщині в 1994 році 6,2 % земельних володінь були 
понад 20 га, а 47,3 % – меншими від 1 га 6. Ця тенденція є показовою для угорського сільського 
господарства. Однак цю реальність не усвідомлюють більшість тих, хто живе з аграрного вироб-
ництва, до активних дій їх примушують лише економічні рішення, розпорядження.

На прикладі дрібного господарства й особливого способу мислення людини, що ним 
керує, ми хотіли показати одну з можливостей приватизації 1991 року і – за статистикою со-
ціологічних розвідок – її існуючу модель. Зауважимо, що для нас цікавими були не цифрові 
факти, а людський менталітет.

Примітки
1 У книзі Раб (Rab, 1994) люди з різних регіонів країни висловлюють свої думки про власний до-

свід, уявлення, можливості, пов’язані з реалізацією земельних законів. У книзі Йорші [Örsi, 1994] по-
дано інтерв’ю з новими господарями з Туркеве.

2 У Йоршегу на використовувану під господарство земельну територію в середньому припадає  
2 га, розмір же власної земельної ділянки – приблизно 3 га. [Vas megye / (Статистичний щорічник  
області Ваш)]. – О. 108–109.

3 Згідно з даними 1994 року в області Ваш серед власників обійсть величиною з господарство лише 
для 1 % це було основним заняттям. Водночас 70 % господарів сільськогосподарську роботу вели вдома 
(Vas megye... – О. 108–109).

4 Кілька характерних ознак тих, хто «програв»: без освіти, тобто підсобні і навчені робітники, які 
мають досвід сільськогосподарського виробництва, проте його якість є нижчою, ніж в інших госпо-
дарських колективах; стан здоров’я, умови праці близько половини з них є поганими. Лише незначний 
відсоток з них прагне до розширення знань, обміну спеціальним досвідом, більшість порядкує на тери-
торії меншій від 5 га, їхні господарства не здатні на збільшення прибутку [Szíjjártó, 1995].

5 Згідно з даними 1994 року, в області Ваш справді обробляли лише приблизно половину земель 
приватної власності (Vas megye.., 1995, о. 107).

6 Сприятливішим є поділ землі на майнові категорії, яким користуються приватні господарі (розви-
ток харчової промисловост в 1994 році KSN 1995. 47).
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ЛАСЛО КОША

ЛЮДИНА І ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

А cikkben a szerző a Magyarország környezetét illető régi és a mai időkben való hosszan tartó változásokat irja 
le. A történelmi és néprajzi tapasztalat az ember és a természet közötti egyensúlyt követel. A szerző felhívja a figyelmet 
különböző regionális és helyi földrajzi nevekre is, mindezeket  nyelvi, néprajzi és földrajzi szempontból értelmezve.

In the first part of his work L.Kosha is describing the constant changes nature is going through from the 
ancient times to modernity in Hungary. Historical and ethnographical experience demands an equilibrium 
between humans and nature, realization of humane forms of its coexisting in a contemporary world. He also looks 
at different different regional and local geographical names, interpreting them from linguistic, ethnographic, and 
geographic points of view.

Кожну етнографічну групу, культуру і цивілізацію характеризує те, як вона змінює нав-
колишнє середовище, і навпаки, як її саму формує живе й мертве довкілля. Не буде пере-
більшенням сказати, що ця система зв’язків є основою культури. Нині її значення поступово 
зростає у зв’язку з усвідомленням однієї з найбільших сучасних проблем людства – охорони 
навколишнього середовища. Тобто як можна відновити порушену в значній частині земної 
кулі рівновагу між людиною та природою, задля сучасного способу життя відтворити на ви-
щому рівні той непорушний та здоровий зв’язок, який у давнину пов’язував наших предків зі 
світом рослин і тварин, річок і морів, безпосереднім природним середовищем. Це питання не 
є новим: його початки сягають того періоду в історії, коли людина свідомо, системно і постій-
но, почала формувати довкілля, тобто штучним втручанням зруйнувала його первісний стан. 
Факт втручання як такий не підлягає критиці, адже воно стало необхідним і невідворотним 
паралельно зі зростанням кількості населення і народженням цивілізації. Критичні історичні 
дослідження треба спрямовувати на вимір і засоби, врешті на те, чи не загрожуватиме це в 
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майбутньому сприятливим умовам життя? Якщо це так, то нагальною метою стане не стільки 
відновлення первісного становища, а радше встановлення рівноваги.

Так виникли культури межиріччя Стародавнього Сходу (Месопотамія, Китай, Індія, Єги-
пет), і так у Месопотамії трапилася, либонь, перша у світовій історії велика природна катастро-
фа. Причиною було вилуговування постійним поливом без поповнення складу ґрунту. Зре-
штою, земля стала безплідною, що призвело до загибелі культури. Відомо, що чим розвинутіша 
цивілізація, тим менше вона зазнає руйнівного впливу природних сил. Багато етнологічних 
прикладів, не один трагічний випадок є свідченням того, що народ чи етнічна група з низьким 
культурним рівнем, змінюючи своє звичне біологічне середовище, піддають власне існування 
фатальній небезпеці. Причиною також може бути зникнення рослинного покрову або вигнан-
ня з обжитої території. Негри банту, які просувалися з півночі, витіснили зі споконвічних земель 
в район пустелі Калахарі південноафриканські племена бушменів, де їм загрожувало вимиран-
ня. Значна частина східноамериканських індійців загинула, тому що їхній усталений протягом 
віків спосіб життя змінився швидко й примусово. Правдою було й те, що найрозвиненіші інду-
стріальні суспільства через породжене ними ж забруднення і руйнування навколишнього се-
редовища дедалі більше підлягали непередбаченим наслідкам і завданню шкоди здоров’ю.

У цих випадках явища зміни навколишнього середовища також дуже часто сягають ко-
рінням в далеке минуле і для їх зрозуміння недостатньо знання передумов. Масштабні змі-
ни є результатом багатовікової систематичної роботи з перетворення довкілля, яка триває з 
часів гонфоглалашу. Цілі покоління, водночас завбачливо пристосовуючись до специфічних 
природних умов Карпатського басейну, працювали над тим, щоб створити в цьому регіоні 
сприятливі умови життя для себе і своїх нащадків.

Постійне перетворення природного середовища
Історично відомо, що діяльність, якій наша батьківщина завдячує своїм сучасним стано-

вищем, почалася не з часів угорського гонфоглалашу. Народи, які впродовж різних періодів 
мешкали на території майбутньої Угорщини, більшою чи меншою мірою змінювали своє місце 
проживання. Так виникали різноманітні, доісторичного походження земляні вали, штучні па-
горби, які в Алфьольді називалися гунськими, величезний канал тих часів, що перетинає Ясшаг 
(по-місцевому – Чьорс), рибні ставки Трансильванії – Мезьошег, не відомо ким викопані. Куль-
тивування задунайської виноградної і фруктової культур, очевидно, почалося ще в колишній 
римській провінції Паннонії зусиллями її жителів. Є припущення, що тераси на схилах гори 
Шомло, які дають чудове вино, сягають ще римських часів. Процвітаюча римська провінція 
стала жертвою нападу варварських народів. Фрагментарність культурної спадщини наштовхує 
на думку, що напрямок і результативність перетворення краю могли змінювати історичні події.

Активні творчі періоди могли змінюватися руйнівними. У наш час одностайною в іс-
торіографії є думка, що коли угорські завойовники в IX ст. вперше побачили свою сьогод-
нішню батьківщину – землі, більша частина яких перебувала в необробленому первісному 
стані, то на той час, за терміном географічної науки, це був «сирий край». Сади здичавіли, 
римські водопроводи, вілли і міста перетворилися на руїни, уціліли лише рештки гарно про-
кладених вулиць. Величезні території вкривав суцільний ліс, у долинах річок, що розкину-
лися поміж гір, і високо розташованих водоймищах, рідко траплялися сліди нищення люд-
ською рукою, значну площу рівнин займали постійні чи тимчасові водні потоки та болота. 
Ще складнішою робить картину гіпотеза, згідно з якою на початку IX ст. дуже засушливий 
кліматичний період призвів до загибелі в долинах Дунаю народу аварів, а трохи згодом дав 
поштовх до зміни місця проживання угорців і, зрештою, гонфоглалашу.
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Саме тому з появою угорців тут почався якісно новий процес зв’язку між людиною і кра-
єм, адже досі за втручанням у природу не стояла добре організована держава, яка існувала 
протягом тривалого періоду. Виняток певною мірою становили лише римляни, які майже 
півстоліття володіли Задунав’ям. З постанням угорської держави було створено умови для 
постійного перетворення, і не лише в провінціях, а й у всьому Карпатському регіоні, який 
був замкнутою географічною єдністю.

Центральне управління і стимулювання були дуже важливими чинниками у збере-
женні навколишнього середовища. Ідеться не про те, що більші чи менші групи мешканців 
країни, згідно зі своїми вимогами формували край, як може здатися на перший погляд, а 
про значно більше: під керівництвом політичної організації вищого рівня спільним інтере- 
сом всього населення стало корисне формування природи. Цього не змінює й той факт, що 
упродовж тисячі років у суспільному поділі праці перетворення природи передусім було 
справою хлібо робського населення.

Ця велика зміна форми життя, яку характеризують в історіографії як повне припинення 
кочівництва, встановлення західного типу держави і прийняття всіх її суспільних та ідеоло-
гічних атрибутів, відбувалася разом із масштабною зміною довкілля. Було ліквідовано родо-
ве суспільство, сформовано центри феодалізму, зведено комітатські (обласні) і єпископські 
резиденції, збудовано укріплення й церкви нової релігії. Водночас у веденні господарства 
більшого значення набув обробіток землі. Про початок найскладнішого процесу форму-
вання природи через обмеженість письмових джерел ми знаємо порівняно мало, однак про 
його розвиток відомо більше, зокрема завдяки результатам.

Після воєн, що зміцнили становище молодого угорського королівства, у XII ст. настали від-
носно мирні десятиліття. Зростання потреби в продуктах харчування можна було задовольнити 
завдяки збільшенню сільськогосподарських угідь. Знищення лісів і боліт відбувалося в цей час 
на значній частині тогочасної Європи. В Угорщині теж чимало території диких необроблених 
земель зайняли угіддя. На зламі XIII–XIV ст. досяг вершини перший, з історичного погляду, так 
би мовити, наступ землеробства на дикі, необроблені місцевості. Паралельно зміцніла система 
сіл, почали формуватися кордони поселень, які можна назвати постійними. Навіть у другій по-
ловині XIV ст. вже можна спостерігати нове, більш стійке явище: багато хліборобів полишили 
невеликі села й перебралися в привабливіші місцевості, а з часом – у селища міського типу.

Рівновага між людиною і природою встановила гармонійні зв’язки: людина щедро черпала 
дари з природної скарбниці та намагалася надолужити споживання, дати можливість живій при-
роді регенеруватися. Співіснування з природою розквітало в такій формі, яка відповідала того-
часним господарчим вимогам і демографічній потребі. Яскравим прикладом реалізації цього є 
побудоване на водних течіях комплексне господарювання вздовж річок, із характерними низо-
винами й верхів’ями, що становили значну частину тогочасної країни. Течії річок упорядкували, 
та не згідно із взятими в сучасному розумінні вимогами захисту проти повеней – у цьому тоді ще 
не було значної необхідності, бо поселення розташовувалися на пагорбах і горбистих місцевос-
тях уздовж річок задля використання для власної мети спустошливих потоків. Канали, рукави, 
миси (штучні перетини захисної території берегів річок) та вузькі греблі перш за все служили 
для того, щоб вода рухалася не спустошливо швидко, а повільно розтікаючись. Таким способом 
могли відновлюватися необхідні для розведення худоби луки й пасовиська, адже, попри розви-
ток хліборобства, домашні тварини (велика рогата худоба, коні) у середні віки належали до най-
важливіших складових господарства. Водними потоками поповнювалися пов’язані з річковими 
водами рибні ставки та рукави річок, що були чудовим місце для пиття. У той час риба відіграва-
ла значно важливішу роль у системі харчування, ніж у пізніші періоди. Яловичину регулярно спо-
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живали лише найбагатші мешканці, більшість їла дичину і рибу. У численні дні церковного посту 
перевагу теж надавали рибі. Спосіб водного господарювання разом зі сприятливими кліматич-
ними й біологічними умовами тогочасної Європи створили неймовірно багаті рибні запаси в 
Угорщині. Згідно з природними умовами, які сформувалися в пізньому середньовіччі, третина 
водоймищ складалася з риби, і лише дві третини – просто з води. У лісах і полях можна було від-
шукати плоди та їстівне коріння. Дари природи, що їх люди систематично збирали, свідчили як 
про їх популярність, так і про невичерпний природний запас.

Унаслідок чергування вологіших і сухіших погодних періодів, величина земельних угідь 
то зменшувалася, то розширювалася через підвищення і зниження рівня води. У ранньому 
середньовіччі було заведено обробляти землі методом зміни диких ґрунтів або ж під паром. 
Землероби кілька років засіювали поле, поки його родюча сила не вичерпувалася, а потім 
ішли далі й починали орати деінде. Через кілька років знову поверталися до покинутих ді-
лянок. Досконалішим ступенем поповнення енергії ґрунту стало багатопільне господарюван-
ня, яке поширилося з XIII ст. Більше не переходили туди-сюди, а всю орну землю ділили на 
дві, а згодом, повсюдно лише в XVII–XVIII ст., – на три частини. Одна частина в узгодженому 
порядку завжди відпочивала (на ній пасли худобу), а решту – обробляли. Цей спосіб, що до-
зволяв утримувати рівновагу, застосовували на кожній економічно розвинутій території на-
шого континенту. Хоча тривалий час практикувалося не поповнення лісу, а його винищення, 
у джерелах 1262 року йдеться вже про ліс, вирощений з насіння.

Це було багатосторонньо ускладнене господарювання, яке від користувачів, крім розуміння 
сільськогосподарської специфіки, потребувало гарного знання природних обставин і повністю 
відповідало поставленим суспільством вимогам. Залишки цього господарювання, які уціліли до 
XVIII-го, а подекуди навіть до XIX ст., доводять його стійкість. Завдяки змінам у суспільстві, по-
дальшому збільшенню населення, можливо, середньовічна система тогочасного господарства 
могла би самоліквідуватися, однак непевне воєнне становище, починаючи з селянської війни 
під проводом Дожі (1514) до сатмарського миру (1711) прискорило її падіння. Хоч якою про-
стою не була система рибних водоймищ і водного захисту, вона вимагала мирних обставин і 
постійної турботи. Населення, що тікало від регулярних військ і солдат-мародерів, значну час-
тину оброблених земель «віддало назад» дикій природі. Припинення постійної діяльності, зміна 
умов життя і господарства перешкодили тому, щоб, органічно розвиваючись, замість віджилого 
утворився зважений, вищого порядку зв’язок між людиною і природним середовищем.

Значних масштабів набув процес, що розпочався ще раніше – у XIV–XV ст., який мав на 
меті перебудову більших, пов’язаних між собою пасовиськ і в ході якого в Алфьольді місце-
вості з більш вдалим місцеположенням перетворилися на великі сільськогосподарські посе-
лення. Під час турецьких воєн вони ще більше приваблювали населення обезлюднілих сіл, 
адже, живучи значними групами, навіть без кам’яних мурів, що оточують міста, воно могло 
почуватися безпечніше, а їхнє самоврядування могло бути більш дійовим.

Система водних фортець, зведена у зв’язку зі штучним затопленням з метою захисту, 
зумовила підвищення рівня заболочення, водночас задля зведення земляних насипів та ого-
рож використовували величезну кількість деревини, запас якої не поповнювався. Угорщи-
на в кінці середньовіччя була одним з найродючіших країв, а от відвойований Темешкьоз у 
час турецького просування 1716–1718 років був майже безлюдною і відсталою провінцією. 
Уже під час п’ятнадцятирічної війни теж застосовували переселення з метою проведення 
воєнних операцій. Здичавінню культурного регіону особливо сприяла тактика примусового 
голодування в період антитурецьких визвольних воєн. Австрійське військове керівництво 
замість проведення битв і завоювання фортець часто змушувало турків здаватися (як-от 
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Варад, 1692; Дюла, 1695), перешкоджаючи поповненню запасів харчування. Задля досяг-
нення мети в заздалегідь визволені місця сотнями переселяли села, частина яких ніколи не 
відродилася, бо їхнє населення порозбредалося хто куди. Через рік після відвоювання Дюли 
керівництво Будайської палати спробувало провести тут перепис населених пунктів, у яких 
на початку XVI ст. нараховували 74 поселення, та замість людей тут знайшли лише руїни. 
Коли в 1719 році ця територія знову перейшла в поміщицьку власність, тут було реоргані-
зовано комітат Бекеш, й відродилося лише 9 поселень уздовж Кьорьоша. Не лише на не-
захищеній рівнині, а й у гористому південно-дунантульському краї простежується подібне 
становище. У середині XVIII ст. деякі шомодські села не мали постійного місця, їх населення 
блукало в лісах, що збільшили свою територію.

Зауважимо, що в більш мирній Верхній Угорщині інша тенденція сприяла розвитку гір-
ництва, а отже, пожвавленню металургії і металообробки. Кожна з цих промислових галу-
зей вимагала значної кількості вугілля. Однак кам’яне вугілля в Угорщині почали видобува-
ти набагато пізніше, лише в другій половині XVIII ст. Використання деревного вугілля вело 
до швидкого знищення лісів. Першим у 1426 році використання лісів довкола свинцевих 
шахт Зойома врегулював король Жигмонд. Згодом почало виходити дедалі більше розпо-
ряджень і законів, які сприяли економнішому використанню деревного запасу.

Особливо після королівського наказу, адресованого шахтарським містам гірського краю, 
зросла чисельність розпоряджень щодо обмеження. Це означало не лише зміцнення правової 
думки, а й звуження можливостей. По всій країні поміщики дедалі суворіше обмежували ви-
користання води й лісів кріпаками, встановлювали більше заборон і вимагали покори.

Здичавіння більшості Алфьолда, південних та східних областей Задунав’я і нищення 
лісу в західних високогірних місцевостях Фелфьолда порушили рівновагу, яка панувала в 
середньовіччі. Ця зміна була такою масштабною, що вимагала енергійного центрального 
втручання. Це відбулося у XVIII ст. Значну частину країни треба було не лише реорганізову-
вати, а й включити в коло більш розвинених господарчих інтересів, тобто «приєднати» до 
Європи. Упродовж господарської відбудови перш за все турбувалися про ріст населення, за-
плющуючи очі на внутрішню міграцію зі східних густонаселених територій, та переселяючи 
іноземців, здебільшого німців, які прибували з місцевостей, розташованих досить далеко 
одна від одної. На початку XVIII ст. зародилася епоха, яка дала безпосередній поштовх фор-
муванню стану природи, характерного для сучасного Карпатського регіону.

Після двох століть безперервних воєн затишшя, знову поступово компенсуючи демографіч-
ні втрати, принесло збільшення рівня населення у величезному масштабі. Переміщалися сотні 
сіл, проте у східних областях Задунав’я, а також у середніх південних областях Алфьолда сфор-
мувалася цілком інша мережа поселень, характерна для кінця середньовіччя. Місце дрібних, 
густо розташованих сіл зайняли багатолюдні, досить віддалені одне від одного, з протяжними 
кордонами селища міського типу. Особливо це було поширено на більшості відроджених пів-
денноугорських місцевостей (Бачка, Баншаг, а також комітати Арад, Чанад, Чонград і Бекеш), 
які створювали цілком іншу атмосферу, ніж села з постійною кількістю жителів у західному та 
північному регіонах, яких майже не торкнулися вій ни. Нові поселення будувалися на основі ін-
женерних планів. Їм притаманні широкі, прямі вулиці, великі рівномірні ділянки, на відміну від 
іншого типу, для якого типовими були нагромадження «хаотично» зведених будинків, невеликі, 
неправильної форми ділянки, криві вулички, закутки. Картина Середнього Алфьолда змінилася 
завдяки тому, що на кордонах великих сільських міст з’явилися хутори. Розташовані далеко від 
центру орні землі було легше використовувати, утримуючи худобу чи обробляючи землю, якщо 
господар, його сім’я чи слуги тимчасово або постійно поселялися на кордоні.
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Переважно на XVIII ст. та частково й на XIX ст. припадає нова хвиля вирубки лісів. Услід за 
поширенням шахтарських міст і мануфактур з’явилися промислові поселення, які споживали 
кам’яне вугілля й розширювалися завдяки збільшенню заводів скла і переплавки жирів. Вони 
руйнували не лише околиці, а й значну частину досі вцілілих лісів рівнинних та гірських місце-
востях. Деревний фонд річкових долин і високогірних водоймищ значно зменшився. Людей при-
ваблювали ті ділянки землі для обробітку, які можна було збільшити перш за все завдяки вируб-
ці, що було в інтересах як поміщиків, так і кріпаків. Незважаючи на спорадичні розпорядження 
про збереження багатств природи, принаймні регулювання їх використання, людина тієї епохи 
сприймала природу не як необхідне для існування середовище, а як таке, з яким треба боротися.

Цей період є таким близьким до сучасного, що ми знаємо його доволі докладно. Архіви 
зберегли численні записи, зокрема і про спалення лісів; частково етнографам вдалося за-
фіксувати, як у недалекому минулому велося, до прикладу, висушування боліт (купинуван-
ня) на берегах Кішбалатона або ж у болотах Ечеді – двох найбільших досі існуючих місце-
востях сучасної Угорщини.

Поряд із винищенням лісів і висушуванням боліт третьою значною формою обробітку зе-
мельних угідь було знищення луків і пасовиськ, передумовою якого було витіснення місць ви-
пасу худоби. Однак, повільно наростаючи з кінця XVIII ст., цьому всьому передувала масштабна, 
на відміну від попередніх місцевих та випадкових, робота з висушування проток і водоймищ. По-
селення, населення яких постійно зростало, поширилися в бік низько розташованих місцевос-
тей, що їх необхідно було захищати від річок міцнішими дамбами. Величезний збиток, завданий 
двома найбільшими повенями ХІХ ст. (Пешт-Буда, 1838; Сегед, 1879) привернув увагу до цієї 
проблеми. Орним землям, які збільшилися, теж постійно загрожувало періодичне затоплення.

Підвищення загрози водних катастроф було пов’язане зі зменшенням території лісів та 
водним урегулюванням, яке остаточно спрямовувало річки між греблями, і було частиною 
нових поглядів, згідно з якими якомога більше земель використовувати в сільському госпо-
дарстві. Як наслідок змін довкілля в цей час почали формуватися три регіональні форми, які 
у міжнародних масштабах захисту природи вважаються характерними для Угорщини кінця 
XX ст. Одна з них – пуста (угорський степ) – територія, яка обезлюдніла за часів турецького 
завоювання, згодом – її рештки, що вже із середини XIX ст. вважалися резерватом і слугували 
пасовиськом. Друга, що з’явилася внаслідок урегулювання річок, заплавна форма, є комплек-
сом з так званих лісів-галерей, островів, стариць і пов’язаних з ними невеликих боліт. Обидві 
мали вторинне походження, адже в середні віки, до прикладу, притока річки Гортобадь була не 
безлюдною рівниною, а облямованою селами місцевістю, і світ природи перед урегулюванням 
рік був тут складнішим та багатобарвнішим, ніж сучасна зелена територія, замкнута між греб- 
лями. Однаково сьогодні вже обидві форми вважаються «древнім краєм», бо справді мають 
«музейну» цінність. Місцини, що зберігають рослинний покров столітньої, а то й тисячолітньої  
давності, деінде заледве трапляються, тому їх оберігають суворими природозахисними засо-
бами, як-от баторлігетське древнє болото в комітаті Сабольч-Сатмар-Берег і дубовий ліс на бо-
лотах поблизу Оча в комітаті Пешт. Третій тип, який на противагу індустріальному називають 
сільськогосподарським краєм, виник зовсім недавно. Це досить поширена регіональна форма, 
для якої характерні дбайливо доглянуті землі, польові дороги, гаї, упорядковані смуги лісів, 
шереги хуторів чи виноробні і непромислові споруди, далекосяжні лінії проводів чи інші подіб-
ні об’єкти. Її утворенню, однак, передує значна робота з формування довкілля.

Інша, ніж у середньовіччі, позиція абсолютизму просвіти піднялася до державно-по-
літичного рівня. Меркантильна політика двору вважала важливим, щоб угорське сільське 
господарство давало дешевшу сировину і продукти харчування провінціям, де розвивалася 
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промисловість. Крім того, з метою поліпшення добробуту населення, тобто платників по-
датків, держава стимулювала освоєння корисних рослин (найуспішніше – картоплі) і ре-
зультативніших способів діяльності (розведення коней, корів). Згодом, за часів францис-
канського абсолютизму, прагнення до перетворення природи збереглося. У цю епоху був 
зведений названий на честь правителя країни бачканський канал імені Ференца, який по-
легшував перевезення пшениці та був першою в країні водною магістраллю з викопаним 
річищем. Не набагато пізніше, в епоху реформ, частиною угорської національної ідеї стало 
свідоме перетворення природи, особливо упорядкування річок, бо ліберальне дворянство 
прагнуло таким чином сприяти розквіту держави й народу.

Урегулювання і відведення води, яке досі обмежувалося меншими областями, здебільшого 
колом впливу того чи іншого комітату і силами дармової праці кріпаків, через відсутність коор-
динування й не меншою мірою через низький рівень технічних рішень, не могло бути справді 
дійовим. До кінця XVIII ст. у двох пунктах країни велося більш масштабне упорядкування водо-
ймищ. Одне з них мало на меті врятування від систематичного заливання водою найбільшого 
річкового острова Дунаю Чаллокьоза, інше – осушення боліт Баншага, аби відповідно із середньо-
вічною практикою приєднати ці землі до сільськогосподарських угідь і поступово зробити най-
важливішою житницею імперії Габсбургів. З кінця XVIII ст. у швидкому темпі почалося спряму-
вання річок між греблями. У 1815–1817 роках опади були катастрофічно рясними і надзвичайно 
піднявся рівень усіх річок, що особливо прискорювало роботу. Упорядкування річок не меншою 
мірою стимулювала поява з 1830-х років в угорських водах пароплава, адже для систематичної 
навігації була потрібна надійна акваторія. Однак через дуже звивисту течію річок Карпатського 
басейну (порівняно, наприклад, з Райною та її притоками) та брак коштів до будування розшире-
ної навігаційної системи каналів справа не дійшла. Натомість роботи зосередили на врегулюван-
ні. Відомо, що найбільший розмах цьому дала діяльність Іштвана Сечені, однак масштабні, загаль-
нодержавного значення роботи розпочалися лише після 1848 року і тривали до кінця XIX–XX ст.

Водночас дедалі більше уваги почали звертати на ліси і запаси деревини. Засідання пар-
ламенту в 1791 і 1807 роках вперше виробили закон (сучасного зразка) захисту лісів, а також 
розпорядження з прискорення засадження сипучих пісків. Однак результати цього почали ви-
являтися дуже повільно і не відновили порушеної масштабними знищеннями рівноваги.

Упродовж 1867–1914 років, коли тривали найбільші роботи, величезну суму – понад 700 
мільйонів крон – передали на осушення. Роблячи підрахунки в межах сучасної Угорщини, на 
колишніх заплавах площі орних земель зросли з 34 % до 74 %, а ліси і пасовиська зменшилися 
з 30 % до 11 %, невикористана територія – з 34 % до 15 %. Однак осушення і вирубка лісів по-
силилися такою мірою, що виникали проблеми із забезпеченням водою Карпатського регіо-
ну. Долини Дунаю й Тиси, головно Алфьолд, не лише звільнялися від неконтрольованих вод, а 
й справді пересихали в спеку. Землю «вигнала», тобто зробила безплідною, сода.

Як боротися з дедалі частими посухами, які поширювалися на більші чи менші області, 
спершу не знали. У перших двох третинах XIX ст. в середньому кожного третього року фіксу-
вали засуху, аж поки 1863 рік приніс найбільшу в тогочасній Угорщині кліматичну катастрофу. 
Спершу в Алфьолд прийшла посуха: вода гірських річок пересихала, а підземні води опускали-
ся, перешкоджаючи збиранню врожаю. На великих територіях припинилися жнива, загибель 
тварин стала масовою, що відбувалося паралельно з витісненням звичайних порід. Тривалих 
наслідків не було, тому що життя суспільства перебувало на такому рівні організованості, що 
могло задовольнити потреби населення, гарний врожай наступних років компенсував нестачу.

В історії ця подія відома як «велике зубожіння». Люди були безпорадними, адже не мог-
ли встановити точного взаємозв’язку між процесами. Подейкували, що це кара Господня 
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за втручання в життя річок, що й не дивно, адже подібні катаклізми по всій Європі супро-
воджувалися схожими поясненнями. Фахівці тоді ще не розуміли наслідків зміни довкілля. 
Саме перед великою посухою один австрійський геодезист, який взяв участь в упорядкуван-
ні Тиси, видав книгу, у якій передбачав масштабні зміни рослинності. Про розвиток спеці-
альних знань свідчить дискусія щодо методів врегулювання Тиси: розбіжності між планом 
Пала Вашаргеї та думкою відомого в імперії Габсбургів знавця в цій області Піетро.

Суперечка торкнулася не лише технічних питань, а й у зв’язку із повільним зародженням 
нових, екологічних, поглядів – стану річок і пов’язаного з ними населення. Одні віддавали 
перевагу перетинанню, інші – насипанню. Здавлені високими греблями річки, безсумнів-
но, становили значну небезпеку для посівів і поселень, бо через порідшання лісів гірського 
краю значні масиви води, раптово вирівнявши річище, починали швидко заливати віднос-
но вузькі території хвиль. Інший спосіб задля безпеки обробітку землі вимагав широкого 
використання земель. Застосовували обидва способи.

Величина й техніка робіт з урегулювання загалом завоювала визнання тогочасних єв-
ропейських спеціалістів, хоча деякі її деталі, зокрема зв’язок із засухами, досі викликають 
суперечки. (Нині співвідносно до кількості населення в Угорщині можна знайти найбільшу 
на земній кулі захищену від повеней територію. За нею йде Голландія, але із захисними за-
собами іншого характеру).

Як бачимо, у ХІХ ст. заледве готувалися значні врегулювання та осушення, уже треба 
було думати про викликане посухою поповнення запасів води. У долинах Тиси і Кьорьоша 
швидко розпочали подальше розширення і перебудову системи каналів, щоб по можливості 
відновити природну рівновагу – у період посухи на землях застосовували полив, а в нижче-
розташованих територіях, які в дощові роки заливалися водою, – відведення внутрішніх 
вод. Здійснення цієї програми велося до початку, а подекуди навіть до середини XX ст.

Становище лісів теж викликало тривогу. Про їх захист мав би турбуватися закон про ліси 
від 1879 року. Можливість для цього була, та все дарма, бо капіталістичні міста з їхньою про-
мисловістю вимагала споживання деревини у величезних масштабах. У цей час жертвою гра-
біжницького господарювання стала значна частина досі мало експлуатованих мараморось-
ких і трансильванських лісів. Обробку та використання лісу прискорювало формування нової 
інфраструктури, особливо залізничне перевезення, що перебрало на себе роль плотоспуску.

Вода й дерево (ліс) завжди відігравали важливу роль у зв’язку між людиною і природою. 
Саме тому в кінці XIX ст. сформувалися настільки суттєві наслідки перетворення довкілля, 
які стали частиною подальших суспільних змін, що величину зміни способу життя можна, 
либонь, порівнювати лише з масштабом подій ранньої епохи Арпадів.

Численні заняття, які потребували залучення водного простору, припинили своє існування 
чи були повністю занедбані. Щезли люди («чакас»), які жили за рахунок використання щедрої 
рослинності боліт, рибальства та полювання. Швидко зменшилася кількість водних мірошників і 
поромників, а також рибалок. Сюди належить й екстенсивний випас худоби під відкритим небом 
(тобто з весни до зими). Справедливим є заперечення, що цим займалася лише невелика части-
на населення, та з огляду на довірені пастухам цінні стада худоби, значення цієї галузі є досить 
вагомим. Такою ж важливою була й залишилася до сьогодні роль риби в харчуванні людини. Ще 
більшу вагу мало додаткове харчування шляхом рибальства і збирання дарів лісів та полів. Збира-
чі-етнографи з романтичною таємничістю змальовували людину-чакаса, бо в окремих селах лише 
дехто зберіг знання того, як можна найповніше використовувати дари водного світу. Це майже 
цілковито пішло в забуття з плином часу, хоча раніше кожен член сільської общини, яка мешкала 
поблизу рік і боліт, розумівся на цьому. У таких місцевостях, починаючи з поміщицьких повиннос-
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тей і завершуючи платами священику, статті прибутку походили із занять рибальством та збираль-
ництвом. Саме тому ми докладніше спинилися на проблемах урегулювання долини Тиси, бо опи-
сані зміни найбільше торкнулися населення цих регіонів. Спосіб життя, пов’язаний з водою, був 
притаманний районам озера Фертьо і Дунаю в Кішалфьолді, низовинам угорської частини Дунаю, 
а також берегам Балатона. Тису та її більші притоки, за винятком верхів’їв у гірському краї, майже 
повністю оточували області, життя яких періодично чи постійно визначалося водними артеріями.

Однак зміни виявилися по-справжньому значними не в припиненні цих власне віджилих 
занять і діяльності чи у пов’язаних з ними явищах та способі життя, а у впливі на сільське госпо-
дарство країни. Виробничі знання, уміння і відповідний менталітет населення, майже три чет-
верті якого ще в останній третині ХІХ ст. становили аграрії, змінилися, тому що на збільшених 
орних землях стало іншим співвідношення продуктів для обробітку. З’явилося багато нових рос-
лин, які мали задовольнити зрослі потреби населення в продуктах харчування та промислових 
виробах, багато сортів було витіснено чи навіть забуто. Лайош Кішш на основі усної традиції і 
письмових пам’яток за 150 років до осушення в розташованих уздовж боліт селах Реткьоза ко-
мітату Сабольч зафіксував понад 31 вид сільськогосподарських рослин та овочів. Услід за здій-
сненим на початку нашого століття врегулюванням змінилося співвідношення важливих куль-
турних рослин, їх число, згідно з реткьозьким оглядом Лайоша Кішша, зменшилося приблизно 
на 20 одиниць. З-поміж зернових зникли вотер (вид пшениці) та гречка, зменшилися посіви 
проса. У Трансильванії припинили вирощувати алакорна (маловрожайний, невибагливий вид 
пшениці). Скрізь основною стала раніше мало культивована пшениця. У городах перестали ви-
саджувати пряні рослини (наприклад, шафран). Ділянки під капусту, картоплю і коноплю, що 
їх вирощували для власних потреб, значно збільшилися через зріст ринкового промислового 
попиту. Розведення тютюну переважно перейшло від селян до великих поміщиків. Замість лу-
гового сіна на перший план вийшли посівні кормові рослини, люцерна і віка.

Зі значно урізаних рівнинних пасовиськ щезли культивовані століттями види тварин, їхнє 
місце зайняли нові, що відповідали тогочасним вимогам. Угорську сіру корову впродовж серед-
ньовіччя, очевидно, шляхом селекцій зробили м’ясною. Угорську м’ясну породу в XVI–XVII ст. 
переганяли на ярмарки південнонімецьких і східноіталійських міст як найважливіший товар 
угорського експорту. Крім того, ця тварина гарно ходила в ярмі. З кінця XVIII ст. в Угорщині 
вона почала витіснятися, на відміну від різних західноєвропейських порід, що їх тримали зара-
ди молока. Так само деякі грубошерсті породи овець, які протягом століть вважалися найваж-
ливішим джерелом виробництва сукна, з початку ХІХ ст. внаслідок великої кон’юнктури вовни 
почали втрачати свої позиції порівняно з мериносами, які мали м’яку вовну. Зі зміною м’ясних 
порід та збільшенням споживання яловичини перехід на годівлю кукурудзою створив основу 
для масштабного вирощування рослини. Замість колишніх напівдиких порід у цей час поширю-
ється розведення свиней задля сала, а в ХХ ст. – англійських м’ясних порід.

Як бачимо, раніше в Угорщину теж потрапляли нові види рослин і тварин, та не в такій 
кількості, як у XVIII–XIX ст., і ніколи протягом короткого періоду не набували такого зна-
чення. Спробуймо уявити собі наші сільськогосподарські угіддя без кукурудзи і картоплі, 
чи соняшника й тютюну! Однак вони з’явилися у нас у XVII–XVIII ст., а ще пізніше набули 
поширення по всій країні. Зовсім інший вигляд мали б наші городи без помідорів, паприки, 
квасолі, які мали американське походження, чи сади, якби їх не збагачували культивовані 
сорти! Картопля стала дешевим масовим продуктом харчування населення міст і промисло-
вих зон. Овочі і зелень здобули популярність унаслідок зміни смаків у приготуванні страв.

Нововідкриті рослини і породи тварин вимагали від тих, хто їх вирощував, спеціальних 
знань, освоєння нових знарядь праці. Сівозміна, яка замінила полишення землі «під паром», 
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компенсувала родючу силу землі не відпочинком, а добривами, посилено продукуючи над-
мір врожаю. Реорганізація заводів мала на меті ринкове забезпечення. Зміна менталітету, 
до прикладу, може відбуватися саме на цьому ґрунті. Селянин, який турбується про само-
забезпечення, думає та діє інакше, ніж той, хто спрямовує надлишки на продаж задля при-
множення свого багатства чи покращення якості життя.

Угорський край та акація нерозривно пов’язані в сучасній суспільній свідомості, однак 
існування на нашій батьківщині цієї також американського походження рослини нарахо-
вує лише 200–250 років. Згідно з підрахунками, проведеними в 1958 році, на той час 15,8 % 
(201 051 гектар) угорського деревного запасу становила акація. Ця цифра перевершує всю 
обсаджену акацією територію інших країн нашого континенту. Широке насадження акації 
можна пояснити її невибагливістю і витривалістю. Це дерево прекрасно зміцнює піски, що 
було головним мотивом його приживання. Її деревина, хоча й використовується в будівни-
цтві, однак, порівняно з більш благородними сортами, є менш цінною для промисловості.

За нових часів роль лісу суттєво змінилася. У середньовіччі він мав насамперед мислив-
ську цінність. Не враховуючи гірничих районів, де превалювала металургія, із часом ліс поча-
ли використовувати переважно як будівельний матеріал і дрова, систематично збирали при-
датну для кустарних ремесел деревину, дикі ягоди та фрукти, лікарські рослини. Сліди такого 
широкого застосування і пов’язаного з цим пізнання природи у XX ст. перш за все лишилися 
у високогірних районах Трансильванії. У 1970-х роках у селі Кюкюлльокеменьфалва зібрали 
відомості про 229 видів дикорослих рослин. Характерним для поглиблення спеціалізації є те, 
що в той самий період у басейні Чікі було відомо 68 видів рослин, які можуть слугувати при-
родними фарбниками в кустарній промисловості. Про співвідношення культурних та дико-
рослих рослин свідчать дані з Дімешбюкка, що в Карпатах. Тут із 250 видів, зарахованих до 
бази даних видів, 146 репрезентують дику флору, а 104 є культурними рослинами (садові і 
кімнатні квіти, городні та польові рослини, фруктові дерева, чорнильні дуби).

Вивчення наведених прикладів свідчить про те, що в знаннях з недавнього минулого спів-
існують накопичені досвідом традиції і дані писемних джерел. Це, однак, не є новим чи див-
ним. Зміни, з одного боку, проявляються в пропорціях, а з другого – у тому, якою мірою ми 
можемо назвати джерела. Звернімося до досі не згадуваного і досить заплутаного питання. 
Селянин чи пастух у школі майже нічого не вивчає про хід небесних світил. Тож виникає запи-
тання: скільки в нього знань про це, накопичених багатовіковою практикою, так би мовити, 
усного досвіду, і скільки засвоєного з календаря, де подані астрономічні дані. Очевидним є той 
факт, що ще в ХХ ст. траплялися люди, які вірили не в копернікову, а птоломеєву картину сві-
ту: пояснювали погодні зміни положенням зірок та атмосферними явищами, що вважається 
архаїчним. Для нас є суттєвим, що людина, яка розуміється на природі, орієнтується в просто-
рі за зоряним небом, хоч і ненауково, але тлумачить це. Те саме стверджують модні сьогодні 
гомеопати, з досвіду знахарів і травників селянських общин. Частина їхніх знань, безперечно, 
походить з раціональних тверджень, інші потрапили до них шляхом, який сьогодні вже годі 
ідентифікувати, їх можна відшукати у спеціальних книгах часів ще доекспериментальної ме-
дичної науки. З огляду на це немає потреби наголошувати на постійних взаємовпливах.

Розглядаючи зв’язки між людиною і навколишнім середовищем, маємо спинитися ще 
на двох аспектах: один з них – це вода, другий – ґрунт і мінеральні копалини.

Шандор Сюч зазначає, що в середині ХІХ ст. шляхом визначення кольору в Шарреті мож-
на було розрізнювати води Кьорьоша, Калло, Береттьо і Тиси, поки вони не змішувалися в 
болоті. У джерелах окремих місцевостей справді можна було розрізнити кольори річок, де роз-
чинялися певні мінерали. Там, де не було колодязів і прокладених водних артерій, визначення 
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чистоти і придатності води для пиття було життєво необхідним. У поселеннях фіксували захи-
щені від забруднення викопані колодязі з найкращою водою. У гористих та гірських місцевос-
тях ретельно дбали про джерела. У Задунав’ї мінеральні води на діалекті називалися «шава-
нювіз» (кисла вода), у Фелфьолді – «чевіз», в Ердеї – «борвіз» (винна вода). У Ковасні (Гаромсек) 
у дворах окремих житлових будинків містилося понад двісті свердловин з «винною» водою, 
які вирізнялися смаком води й іменем власника. У другій половині ХІХ ст. після будівництва 
угорських купалень і місць відпочинку аж до середини ХХ ст. збереглися такі малопривабливі, 
з незначною подачею води джерела та озера, які називалися «селянськими купальнями» (від 
кола відвідувачів). На цьому ми завершуємо цю тему, бо наші зацікавлення йдуть деінде, до 
магічних вірувань, пов’язаних з лікувальною силою води.

Знання ґрунтів є органічною ознакою досвіду з обробітку землі. Обробка та викорис-
тання гірських порід і мінералів належить до кола занять дрібних промисловців. Спору-
дження кам’яних будинків на селі поширилося і на гористу місцевість у Балатоні, деякі ре-
гіони Фелфьолда і Трансильванії, та вірогідно, що ця традиція не мала значного минулого 
(XVIII ст.). Застосування гірських порід значною мірою залежить від наявних геологічних 
зв’язків і таким чином має локальний характер, у деяких місцевостях, наприклад, у районах 
Дунаканяра і Бьоржьоня, може мати досить багатий досвід (жорна від млина, надмогиль-
ний пам’ятник, будівельна прикраса, поїлка для худоби, надмогильна плита).

У минулому з’явилося багато книг, автори яких висловили думку, що, за винятком су-
часної цивілізації, життя можна уявити за допомогою етнографічних знань (які походять не 
лише з угорського, а й племінних суспільств). Якщо як міраж або нездійсненну мрію ми від-
кидаємо сучасну робінзонаду, то раціональність самої ідеї не можемо заперечити.

Процес, який веде до перебудови довкілля, сьогодні не припиняється. Протягом другої по-
ловини ХХ ст. швидка індустріалізація завдала неабиякої шкоди природі, стрімко змінила кар-
тину краю і поселень, значною мірою є ще не вивченими нові, історично важливі зміни форми 
життя. Ми бачимо, що сільськогосподарський край, характерний для XIX ст., теж витісняється, 
вважається традиційною та екологічною цінністю. Дороги, залізниці, трамвайні лінії, нові посе-
лення та райони міст, значна машинізація й хімізація сільського господарства, поливні канали, 
озерні господарства – усе це може непоправно змінити чи зруйнувати навколишню природу. 
Історичний та етнографічний досвід спонукає до встановлення рівноваги, не повернення до 
давноминулого, а до реалізації гуманної форми, що відповідає сучасним потребам.

Історичний погляд на край
Зв’язок людини і природи полягає не лише у взаємовпливі: коли людина обробляє зем-

лі, використовує край для отримання вигоди, прагне освоїти природні явища, вона тим са-
мим уподібнює його до себе, дає йому ім’я, й унаслідок того, що бере його у власність, вва-
жає своєю батьківщиною. Небезпідставним є здогад, що угорський гонфоглалаш одночасно 
супроводжувався присвоєнням назв, навіть якщо не збереглося писемних свідчень цього. 
Безіменний писар короля Бели Анонім, який жив, вірогідно, на зламі XII–XIII ст., у своїх 
літописах, як це доведено дослідниками, значну частину сучасних йому географічних назв 
пристосовував до часу гонфоглалашу і в багатьох випадках утворював від них вигаданих 
історичних осіб. Очевидно, він був знайомий з первісною угорською практикою присвоєн-
ня місцевих назв, що відбувалося шляхом відкидання закінчення від власного імені, лише 
робив це навпаки в ході історичної проекції.

Мотиви присвоєння назв є дуже різноманітними. Вони відображають географічні 
зв’язки, свідчать про історичне минуле, зниклі народи, зберігають пам’ять про залишки ци-
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вілізацій, привертають увагу до релігійних, суспільних, господарських відмінностей і особ- 
ливостей. У всьому цьому виявляється своєрідність поглядів, тому присвоєння місцевих 
назв є характерним для певного народу, як і формування довкілля та пов’язаний з ним спо-
сіб життя: воно свідчить про своєрідну мовну позицію і спосіб мислення. Особливу увагу 
привертає те, що – як ми не раз будемо бачити з подальших прикладів – у схожих географіч-
них обставинах подібні назви дають ті люди, які через великі відстані, очевидно, не пере-
бували в жодних особистих зв’язках.

На угорському мовному ареалі відомо близько 200–220 таких місцевих назв, які позна-
чали чи позначають здебільшого населені й окультурені місцевості, і водночас окреслюють 
територію, на якій у наш час і в минулому мешкали угорці, а також кордони угорської дер-
жави. Ми показуємо лише кілька характерних прикладів цього. Причиною кількісної неви-
значеності є те, що більшість місцевих назв стійко побутує в мові, однак є вже втрачені чи 
такі, вживання яких нині обмежилося. Водночас останнім часом виникають і нові назви. 
У фонді місцевих назв та назв одиниць місцевостей, з погляду величини позначення, може-
мо виділити три взаємопов’язані рівні.

Більшість назв на сучасній карті є результатом «офіційного» визнання їх топонімікою. 
Учені-ономасти прийняли лише частину усної традиції, бо не все відповідало їхнім своє-
рідним професійним поглядам. Вони були змушені також створити й нові, адже народно-
історична назва краю є не на кожній території, а топоніміка має необхідність у називанні 
всього обширу цих теренів. Не кажучи вже про те, що сама поверхня та адміністративні 
кордони теж мають впливати на це. Проте штучно створені місцеві назви рідко потрапляли 
до усної традиції, бо більшість сформованих упродовж віків назв складаються з коротких, 
лаконічних, виразних слів, а нові, часто багатоскладові, є складними для повсякденного 
вжитку. Однак трапляються й винятки, наприклад: межиріччя Дунаю (Дуна-Тіса кьозе), ко-
ліно Дунаю (Дунаканяр) чи закрут Тиси (Тісазуг).

У назві великих регіонів простежується історичний, централізований погляд. Це пер-
ший рівень присвоєння назв. Його витоків ми точно не знаємо. Якщо не звернемося аж до 
самого гонфоглалашу, зі значною певністю можемо висловити здогад, що він почав форму-
ватися в ранній період Арпадів, час утворення королівства і становлення системи комітатів. 
Очевидно, фіксації назви в документах, передує тривалий період усного вживання. Письмо-
ве свідчення постійності суперрегіональної орієнтації виявляється в другій половині XV ст. 
Державні збирачі податків розділили державу на дві великі території, орієнтуючись на річ-
ки, на області Дунаю й Тиси. Очевидно, з цим пов’язане виникнення виразів «Дунантул» 
(територія на захід від Дунаю) і «Тисантул» (перший край на схід від Тиси). Обидві назви 
з’явилися в писемних пам’ятках XVI ст. Саме тому ми пояснюємо сучасні, для всіх нас одно-
значні поняття, бо в час їх створення це не могло бути само по собі зрозумілим. Тут ідеться 
про певне узгодження, орієнтацію на територію між Дунаєм і Тисою, яку можна розглядати 
як уявну середину Угорщини. Коли в 1608 році парламент був поділений на нижній і верх-
ній, то два столи засідань депутатів формувалися згідно з подібним поділом.

Однак ще давнішою пам’яткою є самі слова, причому про ближчий час їх виникнення ми 
також нічого не знаємо. До найранніших може належати розрізнення Алфьолда і Фелфьол-
да, та не в сучасному значенні, а як позначення південної і північної частини країни (у доку-
ментах обидві можна датувати лише XVI ст.). Від Естергома, Буди, Секешфегервара, центрів 
управління часів Арпадів більшою частиною на південь розкинувся Алфьолд, на північ – Фел-
фьолд. Сучасному поняттю Алфьолда – рівнині вздовж Дунаю-Тиси – заледве нараховується 
250–300 років. У зв’язку з повільною фіксацією й непевністю регіональних кордонів завжди 
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треба враховувати, що до виникнення карти людина орієнтувалася інакше, по-іншому уявля-
ла відстані, слабо оцінювала справжні обшири країни та її географічне положення.

З центральною орієнтацією і великорегіональним поглядом узгоджено назву Ердей – 
Трансильванія, яка в документах згадується з XII ст. Назва території «за лісом», «перед лісом» 
приховує післяприйменниковий зв’язок слів (принцип лісу), адже величезні ліси Бігарських 
гір і гірське пасмо Месеш відділяють басейн Трансильванії від рівнини вздовж Тиси. Навіть 
ідучи далі, оригінальна угорська назва рівнини, що лежить на південь від Південних Карпат, 
Гавашалфьолд, Гавашелве також виникла під впливом регіонального погляду.

Дивним і досі ще не достатньо зрозумілим є те, що трапляються протилежні приклади 
центрального регіонального погляду. З позиції центру, Белшьо (Внутрішній) Шомодь розта-
шований «зовні», а Кюлшьо (Зовнішній) Шомодь – всередині, тобто ближче. Відомий ще один 
схожий середньовічний випадок. Найвіддаленіша частина комітату Солнок, що тягнеться 
довгою смугою, стала Белшьо (Внутрішньою), а ближча, тобто частина на околиці сучасного 
міста Солнока, є Кюлшьо (Зовнішнім) комітатом Солнока. Ці приклади, однак, належать уже 
до другого рівня. На їх формування вплинула не державна, а місцева орієнтація. Георгафічні 
одиниці, які тут можна назвати, є дуже різноманітними, від багатьох за величиною комітату 
до таких, що включають лише кілька населених пунктів. Сама категорія становить гетероген-
ну середню групу, у неї входять як великі регіони, так і окремі поселення.

Шомодь належить до місцевих назв, віднайдених у найдавніших записах (1055 р.). 
Оскільки первісно він означав багате кизилом місце, можна висловити здогад, що раніше 
він позначав меншу область, а згодом отримав назву комітату. Це доволі поширене явище, 
тому, скажімо, сьогодні часто чуємо: «у Барані, Залі, Сатмарі, Толні щось трапилося». Щодо 
багатьох подібних найменувань достеменно невідомо, чи назва комітату виникла з місце-
вої назви, чи навпаки. У цілому назви комітатів є давнішими, приблизно тридцять з-понад 
шістдесяти вживаються як місцеві назви, які не стосуються якогось окремого поселення. 
Наприклад, Веспрем, Дьор чи Комаром позначають лише міста, а не навколишні комітати. 
Однак якщо у випадку Бекеша, Гевеша чи Толни існують населені пункти з такою самою на-
звою, їх відрізняють за допомогою відмінювання: у Бекеші – на Бекеші, у Гевеші – на Гевеші, 
в Толні – на Толні. Окремий тип становлять ті назви місцевостей і комітатів, варіант яких 
містить суфікс і має виключно значення місцевої назви: Бачкашаг, Сепешшег.

Серед давніх, сьогодні вже не існуючих адміністративних одиниць, залишилися не лише 
назви комітатів. Місцевість означають, наприклад, колишні секейські центри Гаромсек, Марош-
сек, Араньошсек, Дьордьо. За часів Арпадів західний кордон від німецької імперії захищали жи-
телі Йоршега. Обов’язком селян Кьоварвідека і Бародшага, які перебували на військовій службі, 
був захист кордонів трансильванського князівства у XVIII ст. Сюди ж належить Гайдушаг, Кіш-
куншаг, Надькуншаг і Ясшаг, які до 1876 року були окремими адміністративними одиницями.

Окремий тип становлять назви, що сьогодні вже звучать архаїчно: Бігарорсаг, Шомо-
дьорсаг, Ердейорсаг («орсаг» – країна). Трансильванія в XVI–XVII ст. як окреме князівство 
заслуговувала на назву країни. Дві інші назви теж мають славне минуле, очевидно, нагада-
ють про інститут «королівства менших» часів Арпада. Існував звичай, за яким коронований 
правитель передавав частину країни дорослому спадкоємцю, аби той навчився керувати і 
цим задовольнив своє прагнення влади.

Саме слово «тай» (край, місцевість) також майже не трапляється в місцевих наймену-
ваннях. Виняток становить забута назва Чаллокьоза з двох частин – північної Фьотай і пів-
денної Алтай. Так само рідкісними є назви, що утворилися за допомогою слів зі спорідне-
ним значенням: фьолд, відек, кьорнєк (земля, область, околиця).
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Найчастіше трапляються слова, пов’язані з природним середовищем. Зміна рослинного 
покрову, як ми бачили, відіграла значну роль у житті людини, вірогідно, тому й набула особ-
ливого значення у творенні топонімів. Суцільні дубові ліси могли вкривати васький Чер, но-
градський Чергат та абауйський Черегат («Черфа» – чорнильний дуб, що належить до ро-
дини букових). Він пов’язувався зі збільшенням і використанням деревини населенням, що 
розмістилося на місцях вирубок. У південній частині давнього комітату Шопрон міститься 
Надьердьо, назва якого поволі відходить у забуття. Слово «ердьо» (ліс) часто вживається в 
парі зі словом «гат»: відомо більше десяти Ердьогатів, що існують зараз чи трапляються 
лише в документах, і розташовані досить далеко одне від одного. «Гат» означає пологу ви-
сочину вздовж річки, підвищення, яке не заливається під час повеней водою, або ж низьку 
горбисту місцевість. У суспільній свідомості найвідомішим є сатмарський Ердьогат. В Ердеї 
є Ердьоайо та Ердьовідек. З назвою дерева пов’язана назва Сіладьшаг. Сіладь спершу була 
назвою невеликої річечки, сливового яру, обсадженої сливами території.

Про брак лісів свідчить назва Баконь і розташована між пагорбами Толни область Ме-
зьофьолд («мезьо» – поле), де росте найменше дерев у Дунантулі, як і середня частина ба-
сейну Трансильванії Мезьошег, що своїми голими пагорбами і глибокими долинами різко 
відрізняється від навколишніх сніжних вершин. Окрім неї, існує ще три рівнини з такою 
самою назвою (у Бігарі, Південному Боршоді і Молдві), що вказує на те, що в угорській мові 
однаково позначені досить віддалені області з однаковими природними властивостями.

Гідрографія річок, як і рослинний покров, також мала значний вплив на формування угор-
ських місцевих топонімів. Характерними є назви, утворені від «кьоз« (між, поміж), наприклад 
Рабакьоз, Чілізкьоз, Чаллокьоз, Шаркьоз, Бодрогкьоз, Тактакьоз, Візкьоз, Муракьоз, Темешкьоз. 
Кожна з них означає частину землі, оточену однією більшою й однією меншою річками. У ство-
ренні найменувань перевага завжди належала меншим водним артеріям, адже так назви будуть 
точнішими. На рівнинах, де протікають річки, і нижчерозташованих територіях, місцеві назви 
трапляються найчастіше. Самошкьоз  між Тисою і Самошем включає сатмарський Ердьогат, 
Тургат, Самошгат, а також сатмарський Тисагат. Тисагатів є всього чотири вздовж верхньої 
течії річки: на характерних берегових узвишшях будувалися села. Області, що їх обрамовували 
річки, часто розрізняли словами «меллек» (поряд) і «менте» (вздовж): Кюкюлльо-менте, Ня-
рад-менте, Ніко-менте (трансильванські річкові долини). Зрідка слово з часткою «кьоз» (меж-
иріччя) входило до повної назви острова (Сігеткьоз). Різними є назви болотистих місцевостей: 
Реткьоз (комітат Сабольч), Шаррет (комітат Бекеш-Бігар і Фейер), Токьоз (комітат Дьор).

Гористість також відобразилася у географічних назвах. Матраая (на північ і на схід від гір-
ського пасма), Бюккая, Медвешая, Резая, Мечекая, Кеменешая, Баконьая, Вертешая, Шокороая – 
це місцевості, що розкинулися біля підніжжя гір, пагорбів («ая» – низ, нижня частина чогось). 
Особливо характерною є назва Гедьая, яка вісім разів трапляється на угорській мовній терито-
рії, на відстані багатьох сотень кілометрів. Вона завжди позначала відому історичну місцевість, 
де виготовляли вино. Найвідомішими є Земплені (Токай)-Гедьая, Ердеї-, Арад- і Пожонь-Гедьая. 
Місцеві орієнтири виражала Гедєнтул, низина вздовж річки Морва, що в тогочасному комітаті 
Пожонь належала до області поза Малими Карпатами, а також Гедькьоз і Гедьгат. Назви двох 
останніх трапляються ще кілька разів. Найменування вибалку в гористій місцевості між Жітвою 
і Гарамом, що виходить на Дунай і тягнеться вздовж кордону кількох населених пунктів, Геть-
фарок (гірський хвіст) є чудовим прикладом втілення місцевих особливостей. Назва яристої, 
грузької, нерівної території Гьочея, яка лежить в серці Зали, має непрозоре значення, хоча її ви-
боїста, розчленована калюжами поверхня дійсно заслуговує на таку назву. Зрештою, толнайську 
Вьолдьшег разом з бараньським Гедьгатом вирізняють як область, що має зовсім іншу поверхню.
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Досить рідко трапляються топоніми з посиланням на ґрунт чи копалини, як-от назва 
межиріччя Дунаю й Тиси Гомокшаг («гомок» – пісок), що зараз вже вийшла з ужитку, чи не-
великої місцини в північній частині комітата Гевеш Гомок. Першу частину згаданого раніше 
Кеменешая виводять від слов’янського слова «камен». Соляними шахтами й горами сла-
виться ердейський Шовідек («шо» – сіль). Неподалік від нього міститься Сіконьорсаг, жар-
тівлива назва якого походить від важкого, глиняного (сіконь) ґрунту. Чаллокьоз у минулому 
столітті згадували як Аранькерт (золотий сад). Ця назва, очевидно, збудила творчу уяву на-
роду, бо за одним з переказів ідеться про те, що з дрібного піску Дунаю, який, уповільнюючи 
течію, простягається до Карпатського басейну, можна намити золотих крупинок. Вірогідно, 
золотарство було популярним заняттям у Чаллокьозі.

Існує кілька угорських назв, тісно пов’язаних з історією поселень і народів. Уже згаду-
вані Куншаг і Ясшаг вказують на колишніх мешканців неугорського походження. Либонь, 
Палоцфьолд, який виник пізніше, теж належить до цього ряду, хоча ми точно не знаємо, ким 
були і від якого народу походять перші палоци. В Угорщині до 1918 року невелику область зі 
словенським населенням на південно-західному кордоні називали Вендвідек. Зважаючи на 
близькість творення слів, згадаємо, що за допомогою залучення назв угорських етнографіч-
них груп утворилися вже згадувані Гайдушаг і Секейфьолд.

Як наслідок історичних переселень і володінь у межиріччі Дунаю й Тиси виділяється Га-
ромварош – Цеглед, Надькьорош, Кечкемет. Ці три поселення («гаром») в період турецького за-
воювання становили справжній союз міст-держав – спільно вели судові справи, оподаткування, 
розгляд прохань. У південно-східній частині Ердея розміщена Гетфалу, яка справді складається 
із семи «гет» – вбудованих одне в одне поселень; тут живуть угорці чанго. Назву Матюшфьолд, 
що на Кішалфьолді, він отримав на честь короля Матяша, який охоче зупинявся в тутешніх око-
лицях. Однак його походження датується сотнею років раніше. На початку 1300-х років у цих 
околицях був центр володінь впливового вельможі Мате Чака (звідси й назва). Згадку про похо-
дження може містити південно-західний задунайський Гетеш, який колись, можливо, складав-
ся з групи сіл, семи одиниць. Острів Чепель, який протягом кількох десятиріч XX ст. вважався 
цитаделлю угорської промисловості, за часів Арпадів був королівською власністю, тому його 
називали Урсігет (Панський), Кірайсігет (Королівський) чи Надьсігет (Великий) острів.

Є цілком специфічні регіональні назви, що мали індивідуальні мотиви виникнення. Два 
Сентфьолда (Свята Земля), що одночасно виділилися на території Секейфьолда, мають певний 
жартівливий відтінок у назві, яку протестантські секеї дали сусіднім католицьким провінціям. 
Так само з гумором був названий секейфьолдський Мурокорсаг – область, де зливаються в одну 
річки Нярад і Марош. Вона славиться вирощуванням овочів, а «мурок» на діалекті трансильван-
ських угорців означає «морква». Цілком поза правилами виник топонім Вігаршарок (бунтівні 
області), який створений порівняно недавно (1937) і містить згадки про суспільні та політичні 
рухи, передусім аграрний соціалізм часів дуалізму в межиріччі Тиса-Мароша.

Зрештою, до однієї групи, згідно із сучасними знаннями, зараховуємо місцеві назви не-
певного й невідомого походження, які ми не здатні достовірно пояснити на основі угорської 
чи будь-якої іншої мови, наприклад Матра, Гортобадь, Барцашаг.

На третьому рівні огляду регіональних назв містяться такі, що становлять не менш ор-
ганічну частину, ніж дві попередні локальні географічні назви земельних ділянок. Самі по 
собі вони становлять дійову систему, яка стосується радше одного поселення і його кор-
донів. Відповідно, вони пов’язані з лексикою певної місцевості й колективним матеріалом 
знань. Вони мають найвагоміше значення для жителів сусідніх поселень. У їх формуванні 
також значну роль відіграв рослинний світ, гідрографія, рельєф та історичні події, а зго-
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дом – їхні наслідки. Нерідко вони були свідками зміни поколінь. У місцевостях з нерівною 
поверхнею, наприклад у горах чи на болотах, на відносно невеликій території розвивалися 
функції, що досить чітко відобразили деталі. У 1963 році у вбудованому в один бік гори по-
селенні Бадь (Удваргейсек) на 1543 голдах я записав 136 географічних назв. У 1966 році в 
південношомодській частині Дараня, на його болотистих, з перелісками кордонах і на вну-
трішній території на 4882 холдах я записав 163 назви.

Розмаїття найменувань земельних ділянок можна простежити на природничо-геогра-
фічних прикладах. У Бадь, що само собою зрозуміло, різняться назви на позначення під-
вищення і поглиблення: Черерегаго, Гедєшгедь, Надьгагоая, Пораспонк, Вар’югьодре. Для 
Дараня характерна сукупність гідрографічних назв: Кішмочіла (болото), Матеберьок (при-
бережні зарослі), Фекетето, Надашфолашо, Тіватава.

Елементам рельєфу, формам поверхні дуже часто дають назви частин людського тіла, на 
які справді схожі деякі обриси кордонів. Наведені нижче антропоморфічні приклади похо-
дять з ердейського Калотасега і датовані першою половиною XX ст. Слово «фьо» (головний) 
може позначати походження долини, початок чогось (Добогофьо, Ердефьо, Чергьофьо). Зі 
словом «фар» (задня частина) пов’язують гірське пасмо, що круто обривається (Кьофар), 
а варіанти слів «мал» («мелл») позначають бік гори, що виходить на південь (Араньмал). 
Вживаними є назви земельних ділянок, утворені за допомогою слів «няк» (шия), «гомлок» 
(лоб), «гат» (спина), «орр» (ніс), «сай» (рот), «торок» (горло).

Відповідно до системи принципів, у випадку більших місцевих одиниць у межах того чи 
іншого поселення чи всередині кордону багатьох поселень з подібною послідовністю можна 
виокремити точки співвіднесення. Часто на позначення нижньої частини чи безпосередньо 
території біля підніжжя гори використовують слова «ай» чи «ельо», які означають передню 
частину якоїсь форми поверхні. Протилежним цьому є «мег» (Кертмег, Гедьмег). Наймену-
вання «за» чи «перед» горою є зрозумілим для місцевих жителів, та, очевидно, мешканці 
сусіднього села орієнтуються від протилежного.

Підсумовуючи, можна сказати, що система місцевих назв має загальнорегіональну орі-
єнтацію і так само є типовою для мови і способу мислення спільноти, а її знання і викорис-
тання безпосередньо характеризує і наповнює змістом зв’язок між людиною і природою.
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БАЛАЖ БАЛОГ

ПЕРЕДУМОВИ, МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  
ДОСЛІДЖЕНЬ СУЧАСНОСТІ 

(міркування щодо діяльності і планів Інституту етнографічних 
досліджень Угорської академії наук)

A cikkben a jelenkutatás előzményeiról, lehetőségeiról és távlatatairól szól a szerző. Elsősorban a Magyar 
Tadományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete keretein belül zajló kutatásokra koncentrál, mintegy 
szemelvényszerűen bemutatva a munka- és tervjelentésekből leszűrhető főbb tapasztalatokat. A főbb tájékozódási 
irányok, átfogó jellegű kutatási témák felvázolása csinál.

The article provides a review of studies from the field of ethnography of society; the question is about the 
preconditions, possibilities and opportunities of the present studies, their methodological analysis, actuality, 
importance for the process of professional updating of science. The author primarily focuses on the researches of 
Institute of ethnographic researches as of the Hungarian Academy of Sciences, lists the main areas of studies 
which consist of complex research of present communities of various levels, among them: nations, ethnic 
minorities, diasporas, religious communities, etc.

Ця стаття є виявом пошани до діяльності Міклоша Сіладі напередодні його сімдесятиріч-
чя. М. Сіладі як завідувач Відділу суспільної етнографії Інституту керував багатьма комплекс-
ними проектами досліджень сучасності, а також був редактором видань з цієї тематики [21; 
17]. Автор цих рядків, свого часу перебуваючи на посаді співробітника відділу, яким керував 
М. Сіладі, а також ученого секретаря Інституту, займався підготовкою численних праць і пла-
нів, що допомогло йому здійснити огляд досліджень сьогодення, які проводяться в Інституті. 
Моя праця передусім зосереджується на розробках Інституту етнографічних досліджень УАН,  
побіжно узагальнюючи основний досвід, що випливає з важливості студій і планів. Я не зупи-
нятимусь детально на кожній темі, що є предметом вивчення окремих науковців, а лише на 
основних орієнтовних напрямах, дослідницьких темах загального характеру 1.
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1. Роль досліджень сучасності в процесі професійного оновлення
Необхідність постійного оновлення окремих наукових дисциплін – аксіома, потрібна 

для будь-якої науки, зокрема й для етнографії. Суспільні трансформації як наслідок змін у 
європейському суспільстві, швидке зменшення чисельності селянства, акультурація й гло-
балізація спонукають до зміни теоретичних поглядів, методологічного оновлення науки за-
для повнішого охоплення й аналізу нових суспільних процесів та явищ [1].

Хоч етнографічні дослідження новітніх явищ за допомогою сучасних поглядів і підходів в 
Угорщині мають свою передісторію [8], безперечно, усі вони спрямовані на вивчення історич-
них процесів. Однак питання зіставлення минулого й сучасності не може бути лише фактичним 
вибором для етнографічної науки. Наявність двох або більше поглядів на проб лему є ключовим 
питанням в оновленні дисципліни. Дослідження сучасності дає багатшу на штрихи та відтінки 
картину, фіксує ті численні елементи, які історичнi студії виявити не в змозі. Водночас історич-
ні дослідження мають свої переваги: погляд із часової віддалі дає можливість ширше оглянути 
пласт джерел, що накопичувалися впродовж історії [9]. Енергія притягування/відштовхуван-
ня [11], впливаючи на орієнтацію етнографії в дослідженні минулого та сучасності, у багатьох 
випадках зливається, адже досліджувана сучасність згодом стає частиною історії. Ідеться про 
так званий історичний сучасний час, у якому вчений використовує перевагу студій сьогодення, 
а саме: час дослідження узгоджується з часом досліджуваного явища (тому спостереження й 
документація багатші на інформацію); наявний необхідний матеріал «тла», накопичений істо-
ричними вченнями. Аналіз сучасних явищ, які можна спостерігати сьогодні, треба спрямову-
вати на пізнання суспільства як контексту, трактувати як органічну частину історичних проце-
сів 2. Вивчення сього дення неодмінно має бути відправним пунктом для подальших історичних 
досліджень. Такий водночас синхронний і діахронний підхід оцінює теперішність як часовий 
розріз, що швидко стає минулим, і є чеснотою, яка належить до трендів європейської етногра-
фічної науки. Його характерна розрізнювальна риса виводиться зі способу підходу до предмета 
дослідження та інших дисциплін (антропологія, соціологія). (Принципи щодо цих питань ще 
раніше сформували вчені Інституту Аттіла Паладі-Ковач [15] і Міклош Сіладі [21]). 

З розпадом селянського суспільства, з одного боку, вивищується роль досліджень сучаснос-
ті; з другого, – сільська й селищна спільноти раніше були суспільно-комплексними, але в сус-
пільній думці лише дослідження населення, яке назива ють просто селянським, що сформували 
впливові методи польової роботи (анкетування, інтерв’ювання, дослідження біографії, сімей-
ної історії, наративів), означають серйозний «капітал» у руках етнографії. Такі «м’які» методи 
нині починають використовувати суспільні науки з історією включно, де історія повсякденного 
життя, погляд на історію «знизу», дослідження життєвого шляху за допомогою аналізу нарати-
вів лише нещодавно стали засобами оновлення історичної науки. Проте етнографічна наука й 
раніше досліджувала суспільні прошарки, які сміливо можна назвати неселянськими (міські, 
дворянські, промислові, торговельні, робітничі). Такі студії необхідно провадити й далі, їх слід 
поширити на групи, що утворилися в результаті переформування суспільної структури, адже за 
допомогою таких методів можна досліджувати формування будь-якого суспільного прошарку, 
групи, пов’язаної з поселенням, робочим місцем, закладом, а також рангу, культурної і вікової 
субгрупи. Отже, завдяки понад двохсотрічному досвідові угорська етнографія, передусім спи-
раючись на історичні дослідження, нагромадила такі численні напрацювання, методологію, 
теоретичні здобутки, що дали можливість аналізувати не лише вузькі аспекти життя, але й уза-
гальнювати те, що традиційно називали селянським суспільст вом і сільською культурою [13]. 
Такою можливістю є суспільно-етнографічне дослідження сьогодення, оновлене деякими еле-
ментами методологічного й теоретичного досвіду соціології, екології та інших дисциплін.
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2. Роль Інституту етнографічних досліджень УАН у дослідженнях сучасності 
(методо логічні міркування)

Найважливішою характерною рисою сус пільно-етнографічних студій Інституту є пог-
либлення сучасних комплексних досліджень локальних спільнот. У цих устремліннях Інсти тут 
може опиратися на власний двадцяти-тридцятирічний досвід, що мав на той час новаторський 
характер, між тим зважаючи на сучасні, відмінні дослідження, що тривають  в інших закладах.  
З погляду вивчення  сучасних локальних суспільств палітра тем  ІЕД з досліджень сучасності є 
найбарвистішою. Окремі університетські кафедри (Сегед, Печ, Клуж, Дебрецен та ін.) досліджу-
ють спеціаль ну тематику (наприклад, народну релігійність, міжкультурну комунікацію [7], угор-
ську етно графічну групу чанго [16]). Інші заклади, робочі групи (наприклад, КАМ, Громадський 
фонд дослідження національностей) здебільшого вивчають обмежені території [див.: 4; 5]. Є та-
кож інституції, які студіюють сучасний стан національних меншин (Інститут вивчення етнічно-
національних меншин, Інститут Ласло Телекі тощо) 3. Для тіснішого співробітництва між закла-
дами з питань документування матеріального світу музейними засобами розроблено програму 
МаДОК, яка спирається на емпіричні дослідження та діє в Етнографічному музеї [18; 8].

Цей короткий огляд дає лише вузько сфокусовану тематичну орієнтацію парт нерських 
закладів. Однак дослідження багатошарової дійсності  пропонує безкінечні можливості, кра-
щому розумінню її зв’язків, завдяки своїм особливим методам, може спри яти етнографія. 
Передусім дослідницькі засоби суспільної етнографії (базова польова робота, спостереження 
учасників, підготовка глибоких інтерв’ю) допомагають ґрунтовно, тобто на рівні особистості, 
вивчити невеликі спільноти, і на основі дослідження та пояснення в такий спосіб виявлених 
суспільних змін мікрорівня зробити зрозумілішими процеси макрорівня. Істотним є очікуван-
ня – досі точно не сформульоване – аби накопичений етнографічною наукою матеріал Інсти-
тут прагнув безпосередньо застосувати на суспільному й економічному рівнях.

3. Основні напрями досліджень сучасності ІЕД
3.1. Дві найновіші праці ІЕД з досліджень сучасності донині мають взірцеву цінність – це мо-

нографії про північноугорські села Варшань 4 і Ноградшіпек [19] та їхній фольклор. Автори обох 
книг настійливо намагалися застосувати нові методи задля розкриття суспільних змін, які від-
бувалися в 1970 роках, та їх культурної проекції [11]. Власне, відтоді починаються дослідження, 
що тривають вже кілька десятиліть і ґрунтуються на польовій роботі; на прикладах поселень з 
різних регіонів країни вивчають реальні наслідки, суспільний вплив на селянський менталітет 
переходу від соціалістичної системи до ринкових відносин, в основі якого лежить громадян-
ська демократія. Особливе значення таких праць полягає в тому, що ці дослідження, здійснені 
20–30 років тому (із застосуванням нової наукової методики й засобів), можна повторити (re-
study), що дозволяє вести мову про глибину суспільно-культурних процесів. Сталість і змінність, 
традиція і модернізація – це ті ключові поняття, якими послуговуються дослідники. Відмінні 
географічно й типологічно місцеві спільноти репрезентують різні моделі економічних і суспіль-
них змін. У центрі досліджень перебувають питання вивчення ролі попередніх економічних 
стратегій у сучасних пошуках шляху угорської периферії, відновлення чи переоцінки місцевих 
традицій, тобто форми наслідування зразків модернізації. Дедалі більше вчених звертаються 
до стратегії суспільного життя і пристосування індивіда й місцевої спільноти до нових типів 
організації суспільства, питань локальної та етнічної ідентифікації, зв’язку місцевої політики і 
влади [1]. Ці дослідження охоплюють процеси трьох часових періодів: соціалізму, перехідного 
періоду та часу після приєднання до Європейського Союзу. Інститут регулярно, кожні 3–4 роки, 
на відкритих конференціях розглядає дослідження, які стосуються сус пільних та економічних 
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процесів, що тривають з часу зміни системи в сільських спільнотах. Матеріал конференцій пу-
блікують у серії спільних із Центром дослідження суспільства УАН видань.

Отже, Інститут за багатьма напрямами провадить дослідження з тематики (пост)селян-
ських традицій, їх стратегій господарюван ня та збереження. Поряд із цими студіями варто 
збагатити свій дослідницький багаж залученням прихованих аспектів суспільної дійснос-
ті в час зміни системи, як, приміром, подальше існування редистрибуції, національні кон-
флікти. Наступне завдання означає знаходження засобами етнографічної польової роботи 
виявів закоріненого в менталітеті душевного пригнічення, спричиненого зміною системи 
(ностальгія, фрустрація, порушення норми).

3.2. Нині очікуємо проведення нового дослідження Ноградшіпека з фольклору з методо-
логічними висновками. Здійснені 30 років тому дослідження, опубліковані в розлогій книзі, 
репрезентують фольклорні скарби типового, «середнього» угорського села 1970-х років. Уна-
слідок глибоких суспільних змін нині можна виявити цілком інший фольклор, і вивчивши від-
мінності, з’ясувати приховані риси трансформації, внутрішню динаміку. Подібне дослідження 
було проведено не так давно у Варшані, його соціоантропологічні висновки можна зіставити з 
результатами планових вивчень Ноградшіпека. Було б непогано, якби в повторних досліджен-
нях разом з Відділом фольклору взяли участь співробітники Відділу суспільної етнографії.

Ця робота спрямована передусім на те, щоб окреслити завдання сучасних студій сус-
пільної етнографії. Однак виокремити сучасні явища доволі складно, тому дослідження іс-
торичних шарів різноманітних фольклорних жанрів разом з філологічним аналізом текстів 
потрібно якомога детальніше описати та розтлумачити. Поряд з добре відомими жанрами 
це фіксація того, у яких наративах, окрім особистих життєвих історій, нині згадують події 
минулого сім’ї, меншої чи більшої спільноти (батьківщина), як трактують те, що бачать із 
часової відстані, і в який контекст уміщають свою та історію спільноти 5.

3.3. Особливе значення внаслідок поси лення впродовж останніх років націоналізму [11] 
має дослідження сьогодення етнічних і національних спільнот різного рівня, зокрема націй, нац- 
меншин, діаспори, конфесійних угрупувань [15]. Інтерес до регіональних і локальних культур, 
як і очікувалося, дедалі зростає, а інформаційний вибух призводить до змішання культур та пев-
них конфронтацій. Неабиякого значення ця проблематика може набувати стосовно географіч-
но й політично роздробленого мадярства, якому властиві подальші роздроблення, роздрібнен-
ня, і водночас інтеграційні явища [11]. Важливість регіональних досліджень мотивує також те, 
що серед центральноєвропейських регіонів значною є нерівномірність модернізації.

З огляду на вищезазначене, суспільно-етнографічні дослідження поза межами країни, що теж 
входять у процес, насамперед стосуються трансильванських спільнот, що збагачує загальне, між-
дисциплінарне дослідження діаспори. У проекті, що розпочато спільно з Інститутом вивчення ет-
нічно-національних меншин УАН, здійснено спробу виробити таку дійову стратегію щодо вряту-
вання й ревіталізації культурних цінностей, яка означатиме конкретну допомогу для прийняття 
рішень на місцях, а також для церкви й освіти. Становище діаспори пов’язане з такою суспільною 
небезпекою, що більше половини трансильванських угорців розсіяні на значній території. Про-
блема розпорошеності не зникає, бо її знову продукують угорці діаспори: спільноти, що живуть 
на периферії і колись належали до території основ ного угорського масиву, зі зменшенням кількос-
ті населення переходять у стан розпорошеності. Важливим досягненням початку XXI ст. є те, що 
в країнах, які беруть участь у різних рівнях європейської інтеграції, частково в сусідніх країнах, 
відкриваються нові перспективи вирішення проблем угорських нацменшин і діаспори. Новими 
можливостями зможемо скористатися лише тоді, коли виробимо наукову теоретично обґрун-
товану концепцію, що спиратиметься на інші галузі науки й спеціалістів економічного сектору. 
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Тому під час розгляду цього питання розраховуємо на підтримку й допомогу керівництва УАН. 
З цієї тематики, зокрема, вже опубліковано видання англійською та угорською мовами [2; 3].

3.4. Дослідження циган, що нині тривають в ІЕД, здійснюють за двома напрямами. З од-
ного боку, вивчають стратегії проживання, господарювання й ціннісні преференції циган, 
які демонструють значні відмінності в кожному регіоні та групі; з другого боку, – аналізують 
окремі фольклорні жанри, а також зв’язки й специфіку усності-писемності. Результати та-
ких досліджень можуть посприяти прискоренню суспільної і ринкової (попит робочої сили) 
інтеграції, а також глибокому розумінню культурної інакшості циган, доконечною умовою 
якого є попередження й вирішення міжетнічних конфліктів 6.

3.5. З окремих праць вимальовується один дослідницький план оцінки становища поколінь і 
реалізації спільно узгоджених поглядів. У його межах учасники досліджень можуть вивчати, тобто 
продовжувати вивчати, опираючись на найґрунтовніші факти, пласти культури дітей, молоді (ди-
тячий фольклор, субкультуру молоді), старших поколінь у локальних спільнотах. Такі праці ма-
ють особливе значення, оскільки суспільство старіє й відсоток літніх людей по всій Європі зростає.

3.6. Завдяки суспільним перетворенням підвищується значущість досліджень міської ет-
нографії, що в наступні десятиліття може стати одним із провідних напрямів [15]. Безсумнів-
но, на цьому терені вся наука країни має великі прогалини, оскільки соціалістична ідеологія 
упродовж століть значно впливала на атмосферу цієї дослідницької галузі [11]. Інститут етно-
графічних досліджень з метою якнайшвидшого виправлення цієї ситуації залучив спеціаліс-
тів, основним завданням яких є вивчення способу життя мегаполісу, спільноти промислового 
робітництва, міської культури 7. Їх коло формує дослідницька тематика, що стосується питань 
молоді, міської етнографії, робітничої та міської громадської культури. Етнографічні методи 
можна принагідно застосовувати до нових занять, моди, повсякдення міста й міських звичаїв, 
про що дізнаємося з численних високого рівня праць міжнародної наукової спільноти.

Примітки
1 Тут я хочу зауважити, що намагався не згадува ти імен у зв’язку з окремими дослідженнями (до-

тримуючись десятирічної традиції повідом лення планів Академією наук). 
2 Cтосовно антропологічного підходу схожу думку висловлює Петер Недермюллер, але з протилеж-

ної до етнографії позиції (див.: Niedermüller  P. Paradigmak és esélyek avagy a kulturális antropológiai 
lehetőségei Kelet-Európában? [Електронний ресурс]. – 1994. – Режим доступу: http://www.c3.hu/scripta/
scripta0/replika/1314/nieder.htm).

3 Кілька показових прикладів: Становище угорських циган на початку 21 ст. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http:www.mtaki.hu/kutatási prográmok/ час завантаження 2008-12-19; Парадоксальна інте-
грація: господарські та суспільні зв’язки вздовж кордону після 1990 р. і Угорщина перед Європейською 
інтеграцією [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:telekiintezet.hu/kozep/kutatas/kutatas03.asp.

4 Відповідно до підназви я це місце не деталізую за окремими дослідженнями вчених, лише подаю 
основні орієнтаційні напрями, загальний опис дослідницької тематики [6].

5 Дякую за корисні консультації щодо цієї теми Агнеш Семеркені та Ілдіко Ландграф.
6 Дякую Петеру Берті за консультацію щодо цієї теми.
7 В Андьолфьолдi вже кілька років триває етнографічний запис, а з 2007-го один стипендіат Моло-

діжної академії досліджує мікроспільноти пештського регіону.
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ГАННА СКРИПНИК 

УКРАЇНА–ФРАНЦІЯ: НОВІ ОБРІЇ НАУКОВОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА

Пропонований увазі читачів розділ підготовлено в рамках реалізації проекту двосто-
роннього українсько-французького наукового співробітництва в царині етнології. Його іні-
ціатором із французької сторони став відомий французький етнолог, професор, головний 
редактор журналу «Ethnologie française» («Французька етнологія»), автор низки фундамен-
тальних праць, що зайняли помітне місце на полицях бібліотек провідних університетів та 
спеціалізованих інститутів цілого світу, Жан Кюїзеньє. 2005 року, виступаючи з доповіддю 
на вченій раді Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль-
ського НАН України, він оприлюднив свої міркування щодо формату співпраці між народо-
знавцями ІМФЕ та Центру французької етнології в Парижі, які були розвинуті й схвалені 
колективом нашого Інституту. Ж. Кюїзеньє став організатором і керівником міжнародного 
українсько-французького проекту – спецвипуску журналу «Французька етнологія» (опублі-
кований 2005 р. в Парижі), приуроченому українській етнології.

Свій науковий шлях Ж. Кюїзеньє розпочав у Туніському університеті, а з кінця 1950-х років 
потрапив до Центру наукових досліджень Реймона Арона, де очолив середземноморську про-
граму студій у горах Таурус у Туреччині. Із 1960-х років він керує Національним музеєм народ-
ного мистецтва і традицій та Центром французької етнології в Парижі. Його цікавить етнокуль-
турна своєрідність не тільки французького, але й інших європейських народів. Він – організатор 
і учасник численних етнографічних досліджень у Румунії, Македонії, Сербії, у країнах Близько-
го Сходу та Середземномор’я. До найвагоміших здобутків Ж. Кюїзеньє належить фундаменталь-
на праця «Архітектура французьких сіл», яка вийшла у 22-х томах і відома далеко за межами 
країни. В основу праці покладено фактологічні відомості (численні малюнки, фотографії, дані 
картографування та соціологічних досліджень, фактографічні описи) обсягом понад 300 томів 
матеріалів тотального експедиційного обстеження регіонів Франції. Праця репрезентувала 
основні різновиди французьких сільських помешкань, місцеві архітектурні форми, локальні 
особливості будівельних традицій, трансформацію народного житла тощо.

Помітним явищем у європейській етнології стала монографія Ж. Кюїзеньє «Пам’ять 
Карпат. Тисячоліття Румунії: погляд ізсередини» як результат численних експедицій авто-
ра до Румунії та його ґрунтовного тривалого студіювання етнокультури населення карпат-
ського регіону, вивчення своєрідності житлобудівної традиції, звичаїв та обрядів, світогляд-
них уявлень і вірувань, народної медицини мешканців краю. Не менший інтерес етнологів 
і мистецтвознавців викликало дослідження Ж. Кюїзеньє «Французьке народне мистецтво», 
яке ознайомлює з культурними традиціями французьких провінцій кінця ХVІІІ – початку 
ХІХ ст., репрезентує розмаїття народномистецьких виробів та розкриває естетику життя че-
рез предмети повсякденного вжитку.

Культуру балканських та інших європейських народів представляють праці вченого 
«Пригоди Марко: обряди та міфи болгарського краю», «Нормандські народні казки та опові-
дання. І. Нормандський бокаж», «Живий вогонь: родинні зв’язки та пов’язані з ними ритуа-
ли в Карпатах» та інші, у яких залучено значний польовий матеріал, записаний Ж. Кюїзеньє. 
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У цих дослідженнях не лише подається авторське осмислення й інтерпретація культурної 
історії народів, але й робляться певні проекції в сьогодення, порушуються питання про зна-
чення етнокультури в контексті сучасних нівеляційних процесів.

У річищі українсько-французької наукової співпраці Інститутом мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології НАН України здійснено переклад та опублікування україн-
ською мовою двох праць Ж. Кюїзеньє: «Етнологія Франції» (у співавторстві з М. Сегален) та 
«Етнологія Європи», остання видавалася великими накладами у Франції та отримала ши-
рокий позитивний резонанс в інших країнах – була перекладена й опублікована в Італії, 
Японії, Сербії, Болгарії. У ній дослідник ознайомлює читача з етнокультурним розмаїттям 
Європи; подає основні концепції походження європейських етносів та авторське бачення 
причин сучасних етнічних відмінностей між європейськими народами; окреслює спільні 
витоки та диференціюючі фактори, що впливали на етноідентифікаційні процеси в минуло-
му і детермінують їх у сьогоденні; висвітлює роль спадщини класичної давнини та її переда-
чу європейським народам через античну Грецію і Рим.

У запропонованому розділі «Антології» вміщено оригінальні розвідки французьких уче-
них з різних наукових центрів, які власне свого часу й склали основу спецвипуску журналу 
«Народна творчість та етнографія», що репрезентував широку панораму етнологічних дис-
курсів сучасної французької гуманітаристики. Ці матеріали було перекладено українською 
мовою і опубліковано в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 2006 року. Проте через невеликий наклад 
журналу нині ці маловідомі Україні публікації французьких колег відсутні навіть у бібліоте-
ках гуманітарних вишів, а надто – на етнологічних кафедрах.

Сформована зусиллями професора Ж. Кюїзеньє добірка статей даного розділу «Анто-
логії» структурована за такими рубриками: «З історії та сучасності французької етнології», 
«Проблеми національної та регіональної специфіки», «Етнологія міста». Кілька студій на-
лежить власне перу Ж. Кюїзеньє, а саме: «Напрями етнології та їх застосування», «Церемо-
нія чи ритуал?», «Вільний діалог про нашу ідентичність та громадянство» (у співавторстві з 
М. Агюлоном). Розвідки вченого, які розкривають методологічні засади поступу французь-
кої етнології, уміщено в першій рубриці. На матеріалах спеціалізованого народознавчого 
часопису «Французька етнологія» автор простежує еволюцію предметної сфери та напрямів 
етнології, їхню детермінацію відмінностями суспільних запитів і кон’юнктури у сфері гу-
манітарних наук і соціології Франції періоду 1990-х років порівняно з 1970-ми. На основі 
аналізу публікаційних матеріалів цього видання визначається місце етнології між антропо-
логією та історією; виявляється співвідношення понять «національна», «громадянська» 
та «етнічна» самобутність, аналізуються фундаментальні поняття «етнос» та «етнічність», 
окреслюється сутність національних рухів і націоналізму.

У статті «Церемонія чи ритуал?» Ж. Кюїзеньє наводить слушні та цікаві для фахівців 
міркування щодо співвідношення понять «обряд» і «ритуал». На думку автора, якщо «об-
ряд» – це кодифікована практика норми поведінки, то «ритуал» є наслідком такої кодифіка-
ції. Церемонія, за Ж. Кюїзеньє, – це зовнішня кодифікована й часто урочиста форма, змо-
дельована з обрядів, а церемоніал – результат кодифікації церемонійної поведінки. «Обряд 
тоді починає відрізнятися від церемоніалу, коли надана йому розроблена система жестів та 
система звуків, регламентована значенням, що сприймається спільнотою, яка використо-
вує єдиний ключ для їх шифрування та дешифрування» 1.

Важливих термінологічних проблем і питань понятійного апарату торкається керівник 
проекту у Вищій школі суспільних наук Жан- Франсуа Госсьйо у статті «Етнос, етнологія, 
етнічність». Автор слушно зазначає, що хоча наявність спільного предметного поля таких 
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понять, як «етнос» та «нація» спричинилася до їх ототожнення й змішування в різних науко-
вих концепціях і практиках упродовж тривалого часу, проте в сучасному науковому дискур-
сі усталилася думка про теоретичну безвихідь такого термінологічного підходу та немож-
ливість об’єктивного аналізу позначуваних ними реалій. Відтак виникла гостра потреба 
концепційного розмежування цих понять, що, на думку дослідника, успішно було зроблено 
Ф. Бартом, Е. Геллнером та Б. Андерсоном.

У полі зору вченого – теорія етносу Ю. Бромлея, розвинута радянською етнографією в 
другій половині ХХ ст. Згідно з нею, етнос «стає родовою одиницею подвійної діахронічної та 
синхронічної типології», а відповідно «плем’я, народність і нація» становлять три послідовні 
історичні форми. Аналізується також відома праця Ф. Барта «Етнічні групи та кордони», на 
думку якого, «етнічність не базується на питаннях культури, а є соціальною організацією, 
межею культурних відмінностей». Як вважає Ж.-Ф. Госсьйо, серед нових і перспективних 
підходів до висвітлення сутності ключових понять етнології є радикальна теорія нації, роз-
роблена Е. Геллнером. Тлумачення поняття «нація» останнім суголосне теорії Ф. Барта щодо 
поняття «етнос» і є похідним від «націоналізму» – руху, метою якого є досягнення ідеалу 
держави -нації.

Ж. Франсуа Госсьйо виокремлює серед класичних дослідників сутності етнічності Мак-
са Вебера, який серйозно поставився до дефініції етнічної групи та її відмінності від поняття 
«нація». За М. Вебером, етнічна група «відрізняється від раси тим, що остання визначається 
спільним походженням, а перша ґрунтується лише на вірі в спільне походження»; «нація є 
таким же утворенням, як і етнічна група, але вона наділена більшою політичною пристрас-
ністю, волею до політичного буття» 2. Історіографічний огляд досліджень з теорії етнічності 
Ж.-Ф. Госсьйо розгортається аналізом поглядів А. ван Геннепа та його «Порівняльного трак-
тату національностей» (зокрема 1-го тому під назвою «Зовнішні складові національності»), 
який отримує високу оцінку як найвичерпніше джерело з визначення відмінностей та роз-
робки класифікації диференційних символів, у тому числі мови.

Підсумовуючи наукові дослідження «етнічності» європейських авторів, Ж.-Ф. Госсьйо 
дійшов слушних висновків щодо розглядуваних понять та інтерпретував етнічність «швид-
ше як соціальну подібність, ніж як суттєву ідентичність, не протиставляючи “трансформо-
ваного” етносу “національному”». На його думку, «автономізація національних рис зі своєю 
етнокультурною оболонкою утворює справжню антропологію нації» 3, що цілком суголос-
не усталеним впродовж останнього десятиріччя підходам інших сучасних учених, окремі з 
яких також репрезентовано в цьому двотомнику.

Стаття відомого сучасного етнолога та фольклориста Жан -Марі Пріва – професора Метць-
кого університету, автора кількох книжок про перекази – присвячена видатному етнологу й 
фольклористу Арнольду ван Геннепу – знаковій постаті французької етнології. Ж.-М. Пріва 
розкриває для українського читача наукову біографію А. ван Геннепа, який присвятив своє 
життя вивченню народної культури. Дослідник стверджує, що вирішальну роль у захопленні 
А. ван Геннепа студіюванням фольклору відіграли Альпи, де він провів частину своєї моло-
дості. Місцевість і культура населення цих гір створили підґрунтя для досліджень та підтвер-
дження його важливих наукових гіпотез (теорія перехідних обрядів або, скажімо, теорія про 
«фольклорні зони»). А. ван Геннеп також опублікував значимі фольклористичні монографії 
з регіоналістики – результати вивчення місцевостей Дофіне та Савойя, праці «Фольклор До-
фіне», «Фольклор Бургундії», «Фольклор Фландрії і Ено», «Фольклор Оверні і Веле». Його перу 
належить комплексна праця про народну культуру всіх районів Франції «Керівництво з до-
слідження сучасного французького фольклору». На відміну від характерної для початку ХХ ст. 
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традиції розглядати фольклор винятково стосовно первісних народів, А. ван Геннеп слушно 
поширює його дослідницьку сферу і на вивчення традицій та життя сучасних народів. Особ-
ливу увагу дослідник приділяв проблемі фіксації та подальшого вивчення народної творчості, 
віддаючи перевагу польовим фіксаціям; він також обґрунтував прогресивний погляд на етно-
графію як науку, яка має сприяти взаєморозумінню між народами.

У своїй статті Ж.-М. Пріва акцентує характерну для А. ван Геннепа пріоритетність досліджен-
ня конкретної місцевості та застосовувані ним оригінальні методи спілкування з респондента-
ми, підкреслює його критичне ставлення до генералізації вузьколокалізованих спос тережень. 
Ж.-М. Пріва слушно стверджує, що енциклопедичні знання А. ван Геннепа вможливили розроб-
ку та додержання ним власних методологічних вимог, однаковою мірою ґрунтовних і новатор-
ських, що актуалізовані сучасними етнологічними школами різних країн.

Представлена в цьому томі стаття професора Марсельського університету, співробітни-
ка Національного центру наукових досліджень (Париж) та Інституту порівняльної етнології 
Середземномор’я (Марсель) доктора Крістіана Бромберже розкриває еволюцію французь-
кої етнології впродовж чверті століття. Автор стверджує, що трансформації, які супрово-
джувалися певними пошуками нових шляхів та зрушеннями в теорії, торкнулися цілої 
етно логічної науки і внесли зміни в її методологію та парадигматику. Суттєві пертурбації 
пов’язані передусім з відходом від вивчення сільських звичаїв та традицій, що остаточно 
лишилися в минулому, до поступового усталення аналізу сучасного стану побутової культу-
ри, не обмеженої рамками маленьких сільських спільнот. Учений робить спробу висвітлити 
розбіжності, що існують між різними науковими поглядами на нові об’єкти дослідження, 
які вивча ються «здалеку», «збоку», «зблизька».

Хоча К. Бромберже і розглядає характерне для сучасності акцентування суб’єктивності й 
надання ваги свідченням носіїв фольклорної традиції, як сам по собі незаперечний методо-
логічний здобуток, проте слушно наголошує на потребі генералізованого спостереження 
вчених за досліджуваними об’єктами з метою з’ясування їхніх узагальнених сутнісних ха-
рактеристик і властивостей. Видається переконливою пропозиція запровадження багато-
рівневого аналізу, що передбачає систематичне застосування компаративістики з метою 
відображення всієї складності й неповторності характеру сучасних етнокультурних реалій. 
Автор розглядає специфічні методологічні проблеми, що постають перед етнологами, котрі 
вивчають сьогоденні, а не віддалені від них у часі та просторі об’єкти.

У цій же рубриці видання вміщено актуальну не лише для Франції, але й для цілого європей-
ського світу статтю Філіппа Меро (директора Музею техніки та культури в Ансьєн Салін) про 
етнокультурну спадщину та способи її музейної репрезентації. Автор розглядає останню чверть 
ХХ століття як період, що нещадно випробовували музеї, прискіпливо з’ясовуючи їхню сутність 
та підстави до існування. Він трактує музей суспільства як уречевлений виклад історії, який має 
відтворити реальність через її матеріальні прояви, орієнтуючись на відвідувача та основний кон-
текст. «У виборі між нав’язливою думкою про забуття та перемагаючою всеприсутністю пам’яті.., 
між створеним предками та нащадками, між вигадуванням традиції та “обов’язком пам’ятати”, 
питання тисячі й одного відтінку стосунків, які група людей установлює зі своїм минулим, пере-
творюється на головне» 4. Саме музеї суспільства серед інших закладів, що займаються спадщи-
ною, і можуть, на думку автора, претендувати на законний зв’язок з минулим. Проте впродовж 
окресленого періоду музеї змінили усталені підходи до своєї діяльності; музейний експонат утра-
тив своє центральне місце на користь публіки та культурного проекту. Проблема відвідувачів 
поступово завоювала пріоритетне місце в музеях, раніше орієнтованих на пам’ятки. Дослідник 
уважає, що несприятливими факторами для музейництва були запровадження адміністратив-
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ного підходу, розпорошення музейних колекцій та спадщини серед різних осередків і відомств, 
їхня децентралізація за умов відсутності великого національного музею. Ф. Меро розглядає еко-
музеологію як актуальний пам’яткоохоронний напрям, з притаманними для нього багатопред-
метністю дослідження, інноваційними підходами до спадщини, урахуванням зв’язків людини з 
оточенням та педагогічним виміром культурної дії. У національному контексті сьогодення му-
зей, його простір та способи представлення стають вагомішими щодо достовірного відтворення 
ідентичностей не лише як першоджерела – «свідків» давніх проявів (змістів, значень та символі-
ки), але і як «дійових осіб» сьогодення, що посідають власне місце в сучасній символічній і сус-
пільній дії. Нові виклики нинішньому музейництву породжують вимоги ринку, які зобов’язують 
використовувати поради з маркетингу, менеджмент -проекти з метою модернізації формату 
спілкування музею з відвідувачем. Ф. Меро також аналізує співвідношення наукової та освітньо -
розважальної функції музейних осередків, слушно зазначаючи, що сучасні музейні дослідження 
«орієнтовані на публіку, збирачів спадщини, колекціонерів, професіоналів», однак бракує студій, 
які розкривають способи, як «користуватися цими зображеннями минулого».

Зауважимо, що окреслені автором парадокси та проблеми французького музейництва, 
як і шляхи їх вирішення, корелюють з аналогічними проявами музейної практики в Україні, 
а його спостереження можуть добре прислужитися пам’яткоохоронній справі в Україні.

Наступний рубрикаційний сегмент видання представляє інтерпретації проблем націо-
нальної та регіональної культурної специфіки; національної та громадянської ідентичнос-
тей, ролі етнічного фактора в історичному бутті народів; у ньому висвітлюються причини 
національних рухів та етнічних конфліктів, передумови загальнонаціональних інтеграцій-
них процесів, асиміляції та маргіналізації певних етнічних груп. Так, у статті -діалозі відомо-
го історика професора Моріса Агюлона та видатного етнолога Жана Кюїзеньє йдеться про 
встановлення колективних ідентичностей народів і громадянства; автори розмірковують з 
позицій конкретних наук про умови, за яких особистість може бути одночасно католиком, 
протестантом, іудеєм чи мусульманином, з одного боку, і французом, з другого. Вони по-
рушують питання і намагаються знайти відповідь щодо множинності ідентичності, впливу 
змінених родинних і суспільних традицій на процес ідентифікації тощо. На їхнє переконан-
ня, людину слід розглядати як особистість у всій її неповторності, а не лише як правовий 
суб’єкт. Дослідники порушують питання про співвідношення ліберальних і гуманістичних 
цінностей глобалізованого світу з етнокультурним розмаїттям конкретних національних 
спільнот; про потребу цивілізованих соціальних домовленостей як надійної запоруки єди-
ного громадянства та миру, механізму уникнення міжетнічних конфліктів.

Ці самі проблеми знаходять своє подальше висвітлення у статті під назвою «Ідея регіо-
налізму в сучасній Франції», викладеній у вигляді інтерв’ю Крістіана Бромберже та Мірея 
Мейє з Морісом Агюлоном. Аналізуючи чверть століття виходу у світ журналу «Французька 
етнологія», М. Агюлон розкриває особливості суспільної ситуації та розвитку науки періоду 
заснування журналу, висвітлює основні етапи його минулого й сьогодення, а також окрес-
лює його перспективи. Дослідник актуалізує питання про Європу як глобальну територію 
для етнологічних студій, про потребу всебічного вивчення культурних взаємовпливів і сто-
сунків між народами, які її історично заселяють. Представлений в інтерв’ю історіографіч-
ний огляд матеріалів журналу, опублікованих за 25-річний період, доповнено аналізом його 
публікаційних перспектив та подальшої ролі в європейському контексті. Зокрема, слушно 
акцентується наукове значення окремих спецвипусків «Французької етнології», присвяче-
них етнографічним студіям в інших країнах, що, безперечно, послуговують загальноінте-
граційним процесам в етнології європейських народів.
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Глибокий аналіз питань культурного й політичного регіоналізму зроблено в статті до-
слідника міжнаціональних відносин та етнічних меншин професора кафедри антропології 
Університету Бордо, доктора П’єра Бідара 5. Цей учений був директором школи докторан-
тів гуманітарних і соціальних наук, організатором Європейського міжнародного літнього 
Університету з антропології, перше заняття в якому відбулося в липні 2006 року у фран-
цузькій Басконії за темою «Нове бачення антропології». Автор ознайомлює читача з фран-
цузькою Басконією, яка вирізняється з- поміж інших регіонів Франції не лише загадковим 
походженням, але й передусім ваганням у виборі людей загальногромадянської інтеграції 
до французького суспільства чи спробами віддалення від нього. Загальновідомим є факт іс-
нування культурної біполярності для мешканців цього регіону, яка проявляється у виокрем-
ленні баскської та французької культур. Стаття наводить фактологічні дані про баскський 
архітектурний стиль і баскський рок, які постають важливими факторами сучасної етнічної 
ідентифікації населення. П. Бідар слушно зазначає, що зростання національної свідомості 
басків передбачає створення умов для відродження їхньої національної культури, що слугу-
ватиме гарантією суспільної стабільності в країні.

Проблеми регіоналізму в культурі стали предметом розгляду в статті професора Брест-
ського університету Бретані та Центру дослідження бретонської та кельтської культур Фан-
ша Постіка та його співавторів (Донатієна Лорана, Жана- Франсуа Сімона, Жана -Ів Вейара), 
уміщеної в цьому томі. Автори розвідки зупиняються на проблемі кельтської та романської 
мовно -культурної спадщини, які є передумовою поділу провінції Бретань на дві частини – 
Нижню Бретань, де спілкуються бретонською (кельтською) мовою, та Верхню Бретань, де 
розмовляють романською мовою. Відродження національної своєрідності краю та засну-
вання Кельтської академії на початку ХІХ ст. (1805) відбувалося в контексті утвердження 
романтичного напряму в науці, пожвавлення інтересів до збирання, вивчення та видання 
пам’яток усної народної творчості. Фактично впродовж усього ХІХ ст. спостерігається по-
жвавлення зацікавленості еліти етнокультурою регіону, що віддзеркалилося в опублікуван-
ні праці ля Вільмарке «Barzaz -Breiz», яка була перекладена багатьма мовами й мала значний 
суспільний резонанс. Метою публікації цієї збірки було не лише ознайомлення загалу бре-
тонців зі своєрідною пісенною традицією, але й намагання відновити етнокультуру краю та 
переписати історію Бретані, яка мала б узасаднюватися на кельтській минувшині. У контек-
сті широких зацікавлень живою народною культурою регіону логічним, на думку авторів 
статті, було створення Галереї бретонського національного одягу в місті Кімпер, що теж 
засвідчило зростання рівня національної самосвідомості еліти. На прикладі окремих реа-
лій культури (виникнення братства бретонських бардів, спроби популяризації технічних 
досягнень бретонців та модернізації національних елементів культури й мови, створення 
експериментальних фольклорно -музичних радіопередач) автори публікації розкривають 
еволюцію етнічної самосвідомості та простежують розвиток регіоналізму й націоналізму у 
світосприйнятті бретонців, які в особі своєї культурницької еліти та творчої інтелігенції до-
шукуються свого автентичного коріння. Загальний рух до національного відродження Бре-
тані виявляється у вражаючих накладах видань, популярності національних музикантів, ор-
ганізації різноманітних кельтських фестивалів і численних пам’яткоохоронних товариств. 
Саме національна культурна спадщина є фактором солідаризації та етноідентифікаційних 
процесів для значної кількості мешканців Бретані – представників різних генерацій.

Бретонська етнокультурна ідентичність розглядається також у статті Ронана ле Коадіка, 
який стверджує, що бретонська культура позначена численними контрастами. На його дум-
ку, вона «двоїста», як географічно (кельтська – на заході, романська – на сході півострова), 
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так і в соціальному плані (для одних вона є способом життя, для інших – об’єктом «підпри-
ємницького патріотизму»). За автором, інша неоднозначність бретонської етнокультурної 
ідентичності пов’язана з тим, що витоки культурного оновлення в суспільній свідомості 
асоціюються з націоналізмом та «постмодерним неотрибалізмом». Про прихильне ставлен-
ня до ідеї незалежності населення регіо ну свідчить статистика: 42 % бретонців відчувають 
«спочатку належність до Бретані, а потім уже до Франції». Більшість із них воліла б, аби 
регіон мав ширші повноваження. Щодо соціальних запитів бретонців, то вони також супер-
ечливі: сепаратистські настрої стримуються побою ваннями населення втратити загально-
національні ринки збуту продукції. Зауважимо, що описані в згаданих публікаціях явища 
культурно-мовної регіоналістики у Франції та пропоновані дослідниками шляхи безкон-
фліктної перспективи співжиття населення регіонів із французькою більшістю є суголос-
ними окремим фактам української дійсності й актуальними з погляду вирішення проблеми 
загальногромадянської інтеграції мешканців східного регіону країни.

У статті Жоржа Раві- Джордані (наукового співробітни ка Центру досліджень Корсики) 
ідеться про сутність регіональної культури та джерела етнокультурної своєрідності населен-
ня Корсики. Аналізуючи витоки етнокультурної своєрідності мешканців краю, автор ствер-
джує, що її краще можна зрозуміти, якщо розглядати як результат процесу асиміляції еле-
ментів, привнесених двома головними країнами – Італією та Францією. Учений стверджує, 
що, починаючи з 1960-х років, «рух за відродження культури, економіки, соціальної сфери», 
незважаючи на його позитивні досягнення (система обласної автономії, самоуправління, 
національний фактор), набуватиме радикальнішого характеру. У статті розглядається пи-
тання мовно -культурної асиміляції, акцентується так званий зворотний лінгвістичний про-
цес, коли «корсиканські слова францизуються і вживаються як свого роду жарт». За авто-
ром, асиміляція на Корсиці відбувається також на рівні «національної кухні, релігійного 
живопису, архітектури будинків». Швидка модернізація сільського господарства, туризму, 
імміграція, широке залучення коштів у сферу соціальних зв’язків значно змінили, незва-
жаючи на острівний характер території, умови існування, відтворення та передачу старо-
давньої культури, що зародилася в межах сільської громади. Однак, на думку дослідника, 
сільська громада сьогодні залишається ненадійним орієнтиром трансляції етнокультурних 
цінностей, основним носієм традиції постає все-таки родина.

Маловивчене в етнологічній науці питання впливу назви населених пунктів (топонімів) на 
економічний та культурний розвиток територій порушує у своїй розвідці, репрезентованій у цьо-
му виданні, Мартен де ля Судьєр – учений Центру дослідження суміжних дисциплін: соціології, 
антропології, історії. Адміністративні втручання щодо назв певних територій і населених пунктів 
у Нижній Бретані спричинилися до втрати культурно- історичної спадкоємності, до певних де-
формацій історичної свідомості місцевої людності. Топонімічне нашарування назв неологізмів – 
найновіші ономастичні утворення, що з’являються внаслідок «територіалізації» сільської місце-
вості, та «територіальний жаргон», що позначає збережені традиційні локальні назви, створює, 
на думку автора, певний дискомфорт для мешканців, оскільки назви мікрорегіонів та країв, що 
з’явилися внаслідок розмежування сільської місцевості, вимагають відповідної нової ідентифіка-
ції. М. де ля Судьєр подає коротку генеалогію розповсюдження груп власних назв.

У цій статті досліджуються різні варіанти значної кількості номінацій і реномінацій; 
розглядаються причини етимологічної плутанини. Автор слушно зазначає, що важлива 
функція назв території полягає в самовизначенні й ідентифікації її, у пошуку задекларова-
ної в само назві різниці між нею та сусідньою територією. На думку М. де ля Судьєра, зрос-
таюча ідентифікаційна значимість цих назв дозволяє прирівняти їх до іменної ідентифікації 
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людини, адже назва місцевості – це «засіб орієнтації, закріплення себе в просторі, пошук 
історичної спадщини».

У рубриці «Етнологія міста» розглядаються деякі аспекти урбанізаційних адаптацій. 
Так, у статті співробітника Центру французької етнології Жерара Колломба йдеться про 
сільських емігрантів – мешканців міста – та про роль земляцтв. Ця розвідка стала частиною 
результатів дослідження сучасних трансформацій сільських громад, проведених Центром 
французької етнології.

Створення в Парижі товариств мігрантів із провінції, що засновані на засадах сільської 
громади, є своєрідною відповіддю на урбанізаційні виклики, на труднощі життя в міському 
середовищі вихідців із села. Адаптаційні функції за цих умов виконують земляцтва. У статті 
мовиться про засновані майже 50 років тому чотири савойські земляцтва (Леваллуа- Перре). 
Різке скорочення еміграції поставило питання про майбутнє цих товариств: роль, що була 
їм відведена, дедалі менше відповідає очікуванням членів цих громад. Автор стверджує, що 
савойські мігранти перебувають на перехідному етапі від селян, якими вони були, до місь-
ких жителів, якими вони стали; і що вони уособлюють конфліктні взаємини, які нерідко 
існують між цими двома групами.

У статті співробітниці Центру французької етнології Анн Монжаре порушується питан-
ня про робочий простір офісних приміщень, який детермінується конкретною діяльністю. 
Наукові підходи до вивчення офісного простору передбачають висвітлення зв’язку між про-
стором, робочим місцем та матеріальною культурою. На думку дослідниці, елементи мате-
ріальної культури співробітника офісу як указують на характер роботи, ієрархію просторів, 
так і дають змогу розглянути можливості використання неробочого часу. Ідеться про спосіб 
«привласнення» робочого простору, розуміння стратегій, що їх застосовують працівники 
для досягнення комфорту, та засоби пристосування, відхилення від існуючих норм і утвер-
дження при необхідності нових.

Представлені в цьому виданні публікації репрезентують розмаїту, актуальну для фран-
цузької етнології тематику, яка стосується як загальнонаціональних проблем етнічної та 
соціонормативної культури, так і її регіональних вимірів (Бретані, Басконії, Корсики та ін.); 
висвітлюють національно- ідентифікаційні процеси й фактори, що впливають на самоусві-
домлення мешканців країни.

Сподіваємося, що ці публікаційні матеріали послуговуватимуть подоланню відстані 
між українською та французькою етнологічною наукою, уводячи до наукового обігу в Укра-
їні нову інформацію про особливості історичних шляхів французької етнологічної науки, 
домінуючі методологічні підходи й концепції,  пріоритетні напрями її сучасного розвитку, 
позаяк, не дивлячись на певну географічну віддаленість України та Франції, чимало з фактів 
етнокультурної історії та національних процесів, регіональної культурної специфіки і між-
етнічних взаємин у наших країнах є схожими, а отже, подібними можуть бути і способи їх 
наукового осмислення й інтерпретації.

Примітки
1 Кюїзеньє Ж. Церемонія чи ритуал? // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 6. – С. 38.
2 Госсьйо Ж.-Ф. Етнос, етнологія, етнічність // Там само. – С. 28.
3 Там само. – С. 32.
4 Меро Ф. Музеї та суспільство // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 6. – С. 40.
5 Бідар П. Спадщина та напрями розвитку французької Басконії // Там само. – С. 93–98.
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ЖАН КЮЇЗЕНЬЄ

НАПРЯМИ ЕТНОЛОГІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Voila un quart de siècle que la revue «Ethnologie française» paraît. L’auteur rappelle à grands traits les 
conditions de la création et les grandes étapes de l’histoire éditoriale de la publication. Il annonce dans quel esprit 
des bilans vont être tentés, puis les perspectives dessinées. L’Europe dans ses rapports avec les nations qui la 
composent historiquement n’émerge-t-elle pas comme domaine global des recherches ethnologiques et comme 
sujet majeur de préoccupation? 

The periodical «Ethnologie Française» has been published for a quarter century. The author retraces in its 
general outlines the conditions of its creation and the main stages of its editorial history. He indicates with which 
intents evaluations will be made and new prospects viewed. Does Europe in its relations with the nations (which 
constitute it historically) not appear as a global field of ethnological research and as a major object of concern?

«У пошуках своєї мети. Французька етнологічна га лузь». Так називалася видавнича стат-
тя, яка розпочинала перше число журналу «Ethnologie française» в 1971 році. Чи пі дійшла б 
така назва тепер для періоду підсумків і перспек тив – через чверть століття (1997) – після 
того, як було видано сотні журналів і опубліковано близько тисячі ста тей? Так, звичайно, 
оскільки ця робота лишилася також ак туальною і перспективною. Та чи буде ця «споруда» 
відпо відати сучасним масштабам? Чи слід розібрати її до осно ви, щоб зміцнити, як зміцню-
ють оті палаци, що перебува ють у вічній перебудові? Теперішні здобутки доводять на шу 
успішність. Але вони також демонструють, що перспек тиви, у яких французька етно логія 
постає перед дослідником, є безкінечні у своєму розмаїтті і що наші етнологічні дос лідження 
більшою мірою слід наблизити до європейської етнологічної науки. Етнологічне розмаїття, 
«численні» ви ди етнології, об’єкти досліджень і «різнобічний» аналіз – ось, що слід урахову-
вати, ось над чим треба працювати.

Двадцять п’ять років «Ethnologie française»
Відмінність ситуації 1970-х років від ситуації 1990-х – оче видна, і тому зупинимося на 

цьому детальніше. У 70-х ро ках ХХ ст. викладання етнології та соціальної антропології було 
рідкісною подією, і осередок вивчення цих дисциплін розташовувався в Парижі. Націо-
нальний музей народних тра дицій і мистецтва виїхав з печер Палацу Шайо і розмістив ся 
в Булонському лісі. «Регіональні музеї», або як їх ще на зивають – «провінційні музеї», не 
могли розвиватися так, як при адміністративній децентралізації. Журнал «Arts et Traditions 
Populairеs» випустив своє останнє число. Треба бу ло проаналізувати причини цієї події і 
чітко їх окреслити: журнал, що ввібрав у себе спадщину, мав би зазначати у сво їй назві, що 
він, як і його попередник, досліджує французьку етнологічну галузь, але так, як її вивчають 
етнологи, а не фольклористи і консерватори музею. Це не означало, що їх ні звички мають 
перейняти ерудити й службовці, які написа ли безцінні статті та зібрали неоціненні колекції. 
Ішлося про те, що слід вести дослідження іншим чином, застосува ти їх у нових площинах, 
зорієнтувати на відомі теоретичні перспективи. Презентація нового макета засвідчила це.
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Такий розрив не міг виникнути сам по собі. Я пригадую здивування Андре Маро, директо-
ра Школи хартій, який то ді був головою Товариства французької етнографії, коли його заново 
ввели до складу дирекції Національно го музею і дослідницької лабораторії, яка розташову-
валася при музеї. Я з ним поділився запланованими змінами і повідо мив про склад нових 
команд. Він ще більше здивував ся, коли прочитав перше число «Ethnologie française».

Я написав вступну статтю після того, як ознайомився з працею Поля Буїссака, виклада-
ча університету Торонто, під назвою «Акробатичний трактат ХVІ ст. Есе про парадигматику 
моделей опису», присвяченою Роману Якобсону. Тематика, яку висвітлювали, була тради-
ційною для Національного музею і Товариства французької етнології, оскільки акробатика 
вважалася одним з найпопулярніших циркових мистецтв. Утім, предмет розглядали, голов-
ним чином, семіотично, а мова написання есе була для біль шості читачів старого журналу 
чужою чи навіть екзотич ною. Інша стаття, Франсіни Лансело, мала назву «Почерк танцю. 
Система Фейє». Авторка представила систему зна ків для запису танцювальних рухів, що 
ґрунтувалася на кодуванні та новому аналізуванні рухів. Цю систему дослідниця застосува-
ла для аналізу двох танців: танцю назагал і та нцю театрального. Як і в попередній роботі, 
розглянуто тематику, відому читачам журналу «Народні традиції та мистецтво», тому що 
йшлося про танець. Але манера ана лізу «народних мистецтв» не була звичною, оскільки тут 
описано наукову систему запису і зроблено спробу аналізу елітарних моделей, які викорис-
товували в біль шості народних танців, що досліджувалися. Згодом з’яви лася стаття Алена 
Шарро, математика, який вивчав топо логію, під назвою «Аналіз презентації періодів життя 
лю дини в популярних гравюрах ХІХ ст.». Автор аналізує цілу групу гравюр колекції музею. 
Це робилося для того, щоб виділити структури за принципом розпізнання протилеж ностей 
від постаті до постаті, а не для того, щоб написати «історію» або зрозуміти гру «впливів» на 
твір. Четвертим був доробок Жільбера Делкруа під назвою «Використання електроосмосу 
для зберігання етнографічних об’єктів». Це означало, що предмет дослідження також може 
бу ти застосований до наукових методів зберігання так само, як і археологічні об’єкти, пред-
мети мистецтва, картини, малюнки, скульптури, які можна часто побачити в музеях обра-
зотворчого мистецтва. Стаття Жоржа-Анрі Рів’єри за вершувала дебютний номер і назива-
лася «Музей Гасконських земель просто неба. Французький досвід природни чого музею». 
Це також була новація, яку згодом підхопили інші дослідники.

Аналізуючи це все, я вирішив зробити повідомлення. Дехто зрозумів його як провокацію 
і відмовився від перед плати, але більшість сприйняла це повідомлення як заохочення люди 
схвалили його і стали нашими читачами. Чи залежить жит тя журналу від співпраці з авто-
рами, які забезпечують його наповнення; від редакції, яка займається змістом і фор мою; від 
читачів, які його отримують, читають та поновлю ють підписку, уносять незначні чи суттєві 
зміни; від видав ця, який займається випуском, розповсюдженням і менедж ментом та вирі-
шує, у разі появи фінансових труднощів, – продовжувати справу чи ні? До речі, за двадцять 
п’ять років свого існування журнал змінив чотири видавничі системи.

Видавництва Ж.-П. Мезоннев та Лароз, котрі випускали журнал «Arts et Traditions 
Populairеs», публікували також журнал «Ethnologie française» в 1971–1974 роках. Зміни в ке-
рівництві (1974) призвели до згортання видавничої діяльності. Рішення бу ло остаточним. 
Мені призначили зустріч у моєму офісі, де пояснили причини і повідомили про припинен-
ня на шого видання. Я мав лише написати статті для двох остан ніх чисел (3, 4) журналу в 
1974 році. Ті, хто хоч щось тямить у видавничій справі, знають, що зміна видавця журналу 
не проходить легко. Вона тягне за собою зміну концепції жур налу, а також зменшення по-
питу на нього.
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Але маю сказати, що наприкінці 1974 року з приходом Жана-Марка Фріделя, директора 
видавництва «Берже-Левро», відбулися позитивні зміни. Він прийняв колишню концеп цію 
журналу, залишив без зміни форму, сприйняв з ентузі азмом оригінальний макет, запропо-
нований у 1971 році Пьєром Фоше. Єдиний номер журналу, випущений у 1975 році, допоміг 
уникнути відтоку читачів. Два звичайних числа журналу й одне подвійне (1976) підсумову-
вали пройде ний етап і засвідчили новий відлік часу. То був початок співпраці, яка тривала 
дванадцять років (до 1987 р.). Але зміни на тому не закінчилися.

Більше того, змінилася кон’юнктура у виданні публіка цій у галузі гуманітарних наук і 
соціо логії. Наукові інтере си змістилися, мода змінилася, якщо вести мову про фран цузьку 
етнологію. Наклад видання зменшувався. Виняток становили історичні книги, біографії, 
оповідний стиль яких вабив нових читачів. А після децентралізації публі кації на тему регіо-
нальної етнології були дуже популярні; на жаль, видання на тему національної та загальної 
ет нології не мали такої популярності ніколи. Отже, для мене не бу ло несподіванкою, коли 
я дізнався від «Берже-Левро» в 1986 році, що це видавництво припиняє публікувати мате-
ріали з етнології і що ми маємо вирішувати, як нам бути надалі. Удруге журнал міг при-
пинити існування, і насправді такий ризик існував, оскільки видавці «Ethnologie française» 
по боювалися, що читачів наш журнал перестане цікавити, на відміну від інших журналів, 
які випускалися і фінансува лися адміністрацією.

Утім, журнал не зник. Знову довелося шукати видав ця, який би прийняв його на тих 
самих умовах: ті ж науко ві традиції, презентації, той же макет П. Фоше, модифі кований у 
1989 році за ініціативою Жерара Колломба, який тоді був головним редактором. Видавця 
знайшли завдяки Мартіні Сегалан, котра на той час працювала директором Центру фран-
цузької етнології. Арман Колен, новий вида вець, публікував журнал протягом дев’яти років 
(з 1988 по 1996 р.), поки цей видавничий дім не ввійшов до складу концерну Коммюнікась-
йон, потужного видавничого об’єднання, яке керується власною стратегією.

Підсумки і перспективи
У першому числі журналу за 1997 рік ішлося про те, як змінилися наші кон трактні від-

носини з А. Коленом і чому ми почали виходити під маркою «Арман Колен», завдяки Това-
риству з пи тань французької етнології. Значна кількість читачів і стала оцінкою на шої 
діяльності. Вони мають право зна ти про наше минуле, сьогодення і май бутнє – і вони ним 
скористаються.

Порядкове число журналу відкрива ють дві статті, у яких іде мова про іс торію етно-
логії. Жак Гуді дає відповідь на загальне запитання: яке місце зай має етнологія між історією 
та антро пологією? Крістіан Бромберже підво дить підсумок за чверть століття, поступо-
во окреслюючи перспективи.

Далі простежуємо три дослідження з нагальних і спірних питань щодо національної само-
бутності, гро мадянства та етнічності. Моріс Агюлон і Жан Кюїзе ньє (один з них – історик, 
інший – етнолог) обгово рюють ці теми у формі діалогу, щоб вільно дискутува ти, базуючись 
на взаєморозумінні. П’єр Бідар згадує те, що вже було сказано, відкриває те, що замовчува лося 
про народ, націоналізм, і пропонує науковцям дос ліджувати теми, які часто вважають ама-
торськими. Жан-Франсуа Госсьйо займається аналізом фундамен тальних концепцій етносу 
та етнічності для того, щоб продемонструвати, як етнологія оперує ними, вивчаючи націю, 
національні рухи і націоналізм сього дення. Як же такий журнал, як «Ethnologie française» мо же 
обійтися без цих досліджень? Навіть якщо не роз бирати всі запропоновані теми, чи не слід 
замисли тися над змістом концептів і лишити місце для віль них дискусій?
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Три наступні праці, кожна на свій лад, викликають одне і те саме запитання: чи підхо-
дить цей метод для французького середовища так само, як і для європейського, щоб охопити 
досягнення етнографічних знань, щоб передати їх та оцінити? Філіпп Меро має на увазі «ре-
гіональні» музеї, їх поширення та концептуальні зміни, однак ніщо не заважає робити саме 
в музеях «національних». Жорж Раві-Жордані аналізує підручни ки з етнології, призначені для 
вищих навчальних закла дів. Окрім матеріалів з етнології, там є і роздуми ант ропологів з 
приводу мінімального місця, що відводить ся їм в етнології європейських суспільств. М. Се-
галан на прикладі кількох останніх публікацій, написа них в основному за межами Франції, 
вивчає європейську сферу в її глобальності, особливо у зв’язку зі спробами, які стосувалися 
середземноморської етнології. Дені Лаборд продовжує аналіз колективних праць, де тема 
«Європа поміж культур та націй» була єдиною. Читачі «Ethnologie française» пам’ятають, 
що журнал вибрав ін ший шлях для поширення в європейській сфері інтере сів, дуже часто 
обмежених Францією через її особли вість, окремі числа журналу методично задавали тон 
етнологам інших країн.

Нарешті, кілька наукових праць підсумовують досяг нення в таких специфічних сферах, 
як музична дисцип ліна (Жак Шейронно), музична сфера та право (Франко Сезетті). Спря-
мування наукової дисципліни не може обмежуватися лише категоріями та гіпотеза ми. Ет-
нологія, яка не має власної історії, стає жер твою писак та дилетантів, а то й інструмен-
том у ру ках політиків і торгівців ілюзіями.

Такий підсумок двадцятип’ятирічної діяльності не претендує ні на вичерпність, ні на 
радикальність. Хто шукав тематично або регіонально пов’язані праці, ні чого не знайшов: 
музична та юридична сфери в дослід женнях згадуються, чого не можна сказати ні про архі-
тектуру, ні про літературу, які були також об’єктами досліджень, численних і фундамен-
тальних. Реєс три подають певну ідею. Тематичні числа журналу згада ють їх пізніше. Цього 
достатньо, щоб порушити ідею про збагачення завершених видань й інтенсивного онов-
лення розпочатих.

Заглиблення в тему викликають нові ідеї та зумов люють нові підходи.
У той час, коли дебати між французькою та євро пейською сферами набирають обер-

тів, етнологія, зна ходячись між антропологією та історією, вимагає дедалі більше точнос-
ті в методах її дослідження її уважності у виборі об’єктів. Чи зможе «Ethnologie française» 
відпо вісти на кинутий їй виклик?
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КРІСТІАН БРОМБЕРЖЕ

ЕТНОЛОГІЯ ФРАНЦІЇ ТА НОВІ ОБ’ЄКТИ ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ.  
КРИЗА, ПЕРШІ ТРУДНОЩІ ТА СТАНОВЛЕННЯ НАУКИ

Pendant les 25 dernières années, l’ethnologie de la France s’est profondément transformée. L’étude de 
pratiques rurales, passées ou résiduelles, a été progressivement relayée par l’analyse de situations vives qui n’ont 
plus pour cadre la petite communauté villageoise. Celle évolution tâtonnante et multiforme, conjointe à des 
changements théoriques qui ont affecté l’ensemble de la discipline, a entraîné un éclatement des méthodes et des 
paradigmes. Après avoir rendu compte des récentes métamorphoses des intérêts disciplinaires, on s’attache à 
mettre en évidence la diversité des points de vue appliqués à ces nouveaux objets; ceux-ci sont appréhendés, selon 
les cas, de loin, de biais, de près, cette dernière posture demeurant la plus fréquente. Les travaux contemporains 
font, par ailleurs, souvent la part belle à la subjectivité et à la parole des acteurs – ce qui constitue une indéniable 
avancée méthodologique mais amène trop fréquemment à négliger l’observation des comportements et les 
propriétés des objets étudiés. Pour rendre compte de la complexité et de la spécificité des phénomènes 
contemporains, on prône une ethnologie à échelles multiples, mettant en oeuvre un comparatisme raisonné. On 
évoque, enfin, les problèmes particuliers de méthode que pose l’abord d’un terrain proche. 

During past 25 years French ethnology has changed considerably. The study of past or residual rural practices 
has been progressively replaced by the analysis of present-day situations which are no longer restricted to small 
village communities. This hesitant and multiform evolution, together with the theoretical changes which have 
affected the whole discipline, led to a scattering of methods and paradigms. After describing the recent 
transformations of the discipline subjects of interest, the diversity of viewpoints on these new subjects is put in 
evidence. They are apprehended, according to the case considered, either from a distance, sideways, or from close 
up, the latter case being most frequent. Moreover, contemporaneous works give a large place to the actors’ 
subjectivity and words – which undoable represents a methodological advance, but leads too often to neglect the 
observation of behaviors and the properties of the objects studied. The describ- tion of the complexity and 
specificity of contemporaneous phenomena, a multiscale ethnology involving a reasoned comparatism is recom-
mended. Lastly, the peculiar methodological problems raised by the approach of a close research field are evoked.

Антропологія, поверхове застосування якої нині набуло значного поширення,  
ризикує деградувати, перетворившись лише на зручний лексичний або риторичний засіб,  
тоді як після повернення до своїх коренів вона має стати досвідченим гідом дослідників сучасного світу

(Balandier, 1985, р. 16).

За 25 років етнологія Франції зазнала кардинальних змін. Коли вперше побачив світ 
журнал, чверть сторіччя з дня народження якого ми відзначаємо, етнологи бу ли малень-
кою спільнотою на кшталт спільностей, функціону вання яких вони так полюбляють опи-
сувати: учені мали вза ємодоповнюючі навики роботи, спільну сферу діяльності й зацікав-
лень, мову. Така узгодженість не виключала ані розмаїття поглядів, ані конф ліктів стосовно 
стилю ро боти, але дебати обмежувалися доволі чітко визначеною конвенційною цариною 
із практично непроникними кордо нами. За тих часів було прийнято або працювати над 
сукуп ністю фактів, що мали матеріальне та документальне під твердження (ішлося про тра-
диційні сільські будівлі, меблі, казки, танці тощо), або вивчати маленькі території, загаль ну 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



807

З історії та сучасності французької етнології

конфігурацію яких легко встановити. Домінував і набу вав дедалі більшої популярності під-
хід, у рамках якого об’єктами дослідження ставали «край» або селище, і лише найсміливіші 
наважувалися вивчати міські квартали 1. Локальний рівень дав поштовх для народження 
численних моногра фій – як узагальнюючих, так і тематичних; як індивідуаль них, так і ко-
лективних, що мають різний рівень опрацюван ня матеріалу. Але якими б не були напрями 
й мета дослід жень, усі ці праці мають між собою щось спільне. Таку схо жість етнологічних 
розвідок зумовлювало вивчення вузького кола питань – традиційних технологій, родинних 
зв’язків, свят і церемоній, усної народної творчості та інших.

Через двадцять п’ять років етнологічна спільнота вигля дає роз’єднаною, знання – роз-
порошеними, а сфера заці кавлення етнології втратила чіткі обриси. Праці, у яких намага-
ються висвітлювати проблеми етнології (а також антропології) Франції, справляють вра-
ження великого безладу, плутанини, браку системного підходу. Об’єкти, методи, одиниці 
дослідження більше не є такими однотип ними, як колись, за часів існування етнологічної 
Gemeinschaft. Дійсно, що спільного між етноісторичним вивчен ням сохи, сільських домі-
вок, головних уборів, які є ембле мами втраченого нами світу, та нинішніми досліджен-
нями ставлення населення до радіоактивної загрози від атомних електростанцій; хірургії 
в шпиталях; телефіль мів; профспілкового руху чи вміння користування праль ними маши-
нами? Що спільного в методології дослід ження між збиранням інформації про провінційне 
селище, яке полегшується завдяки майже ідеальній гармонії між рівнями етнографічного 
осягнення фактів, та інтеграцією індивідуумів у єдиний колектив, ніби посланий ученому 
самим Провидінням, і дослідженням тимчасових та масо вих зібрань (виборчі мітинги, ве-
ликі спортивні змагання, рок-концерти, сукупність відвідувачів супермаркетів та ін.), під 
час яких спостерігач може мати лише часткове ба чення подій? Більше того, що спільного 
між заходами, пов’язаними зі збиранням предметів, текстів, звичаїв то що з метою розробки 
їхньої типології, та етнологічними дослідженнями манери висловлюватися, коли співбесіда 
є не засобом, а об’єктом дослідження, що надає відверто психологічного забарвлення цьому 
підходу? Ситуація ви дається ще заплутанішою, якщо враховувати строка тість дослідниць-
кого корпусу, розмаїття фахових установ й аматорських організацій, що займаються етно-
логією. Серед них є добровільні асоціації, кількість яких зазнала карколомного зростання із 
часів Другої французької рево люції 2 і які пройняті ненаситною цікавістю до етногра фічних 
досліджень культурної спадщини та місцевих музе їв; міждисциплінарні гібридні структури, 
що в пошуку ін терпретації «сучасності» губляться в нетрях антропології; науково-дослід-
ні лабораторії, у яких працюють професійні етнологи, які розриваються між «старими» та 
«новими» об’єктами дослідження або ж, усе ще стомлені від пошуку емпіричних даних, від-
дають перевагу абстрактним мірку ванням чи вивченню історії етнографії...

Ці проблеми набули ще більшого масштабу в 1980-х роках, коли етнологія починає вив-
чати актуальні питання сучасного світу. Про що це свідчить: про глибоку кризу й на віть 
кінець самостійної дисципліни, яка «загрузла» у вивчен ні штучно обраних об’єктів дослі-
дження, яким вона не може дати ладу, чи, навпаки, про потрясіння, що передують повному 
оновленню, яке може дати чималі здобутки? Які уроки можна винести з таких розпороше-
них дослід жень, присвячених вивченню нових об’єктів та нових сфер зацікавлень, роз-
глядом яких ми й обмежи мося в цьому стислому огляді 3? З якими проблемами зіт кнулася 
наука, обираючи такі шляхи? Чи може вона нині задовольнитися своїми колишніми пара-
дигмами, що пройшли випробування часом, чи ж їй слід модернізувати їх? Чи не веде така 
модернізація до її остаточного розколу?
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Бачення етнології реальної Франції
За двадцять п’ять років етнологія Франції змінилася на багато більше, ніж сама Франція. 

Правду кажучи, їй пішло на користь наближення до реалій сучасного суспільства.
Якщо наївний та неосвічений індіанець із комедії Вольтера «Простак» захотів би в 70-х 

роках ХХ ст. дізнатися про спосіб життя наших співгромадян з етнологічних видань, то він би 
зрозумів, що ми є народом, який складається із землеробів, які мешкають у селах, у невели-
ких старих бу диночках, розповідають один одному казки на ніч, вибо рюють один у одного 
землю та привілеї за допомогою хит ромудрих матримоніальних стратегій... Етнологія тих 
ча сів орієнтувалася на вивчення старовини та окремих дета лей суспільного життя, що не 
ввійшли до сфери зацікав лень інших дисциплін: вона, головним чином, досліджува ла особ-
ливості витворів людських рук чи уяви, а також тих традицій, що вже остаточно відійшли  
в минуле, і тих, що збереглися по цей день. Підкреслимо, що такий підхід, хоча й не є єдино 
можливим, залишається цілком легітимним. Звичайно, уже тоді декілька першовідкрива-
чів почали досліджувати місто та його околиці (Моnоd, 1968; Pétonnet, 1968; Gutwirth, 
1970), але ці спроби були нечисленними та не носили системного характеру. Нас правді, 
перехід до етнологічного дослідження реалій су часної Франції був поступовим. Спочатку 
дослідники фо кусували свою увагу на невеликих за обсягом об’єктах, що виокремлювалися 
в наближених до нас часі та просто рі, масштабних середовищах, дозволяли віднайти в цих 
се редовищах аналогії із чимось віддаленим. Таким чином, ішлося про добре відомі етноло-
гії категорії та про мож ливість застосувати арсенал уже випробуваних прийомів і методів 
дослідження. Коли порушувалося питання про вив чення сучасної промисловості, то дослі-
дження обмежува лося заводським цехом. Якщо мова заходила про аналіз технологій у су-
часному світі, то дослідники вишукували ре місницькі майстерні, що ще збереглися й досі, 
або вироб ників предметів розкоші й вивчали специфіку робочих прийомів чи способи, у 
які майстер обробляє сировину. Якщо йшлося про вивчення міських реалій, то досліджува-
лися дуже специфічні квартали, інші культури (в емігрант ському середовищі, в молодіжних 
групах, які наполегли во намагалися продемонструвати свою відмінність від ото чуючих). 
Пересічна людина, яка працює в офісі, телефонує, робить покупки в супермаркеті, дивиться 
телевізор, їздить у відпустку, кохає свою дружину, полюбляє аперитив, зай мається оздоров-
чим бігом та щось колись чула про твори П’єра Бурдьє.., доклала чимало зусиль і подолала 
багато пе репон, щоб нарешті з’явитися в полі зору етнологів.

Наведемо конкретні свідчення цієї недавньої еволюції. Зміст журналів «Ethnologie fran-
çaise», «Terrain», «Monde Alpin» та «Rhodanien», програми досліджень, на які виділя лося фінан-
сування у зв’язку з їхньою перемогою в конкур сах, що проводилися Комісією з питань етно-
логічної спад щини, дозволяють доволі чітко відстежити зміни напря мів досліджень, труднощі 
та опір, з якими стикалися но ватори, намагаючись розширити сферу зацікавлень етно логії 
протягом останніх 20-ти років. Сюжети, наближені в часі та просторі, й актуальні реалії впер-
ше стали масовим явищем у «Ethnologie française» 1977 року, коли було опубліковано номер, 
присвячений робітникам-емігрантам. Однак мова йшла все ще про теми максимально від-
далені, хоча й су часні, від тодішніх типових реалій, проте автори майже всіх статей були со-
ціологами. Значно більшого прориву вдалося досягти в 1982 році завдяки випуску номера, 
присвяченого урбаністичному середовищу. Більшість статей у ньому мала суто етнологічне 
спряму вання. Із цього часу розділи, присвячені сучасній етнології, з кожним випуском журна-
лу ставали дедалі об’ємнішими (у них, зокрема, друкувалися статті про плакати, що ви никли 
під час студентської революції в травні 1968 р.; про ритуали, поширені серед робітників; про 
американ ську боротьбу; про естетичну хірургію; про способи вико ристання телефону; про 
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клуб «Ротарі»...), і нещодавно вийшли навіть декілька номерів, повністю присвячених сучас-
ній етнології (процитуємо лише окремі назви, під якими їх випустили: «Culture matérielle et 
modernité», «La ritualisation du quotidien»...). Журнал «Monde Alpin et Rhodanien» не так швидко 
реагував на виклик часу. Він з’явився в 1973 році під егідою регіонального му зею, поєднавши 
в собі фольклор і діалектологію. У його випусках «Vivre la ville» (1984), «Migrations» (1989), 
«Іndustrie, techniques et patrimoine» (1995) згадані в назвах об’єкти досліджень розглядають-
ся через призму історії та пам’яті. Переорієнтація редакції журналу «Terrain» (ство реного в 
1983 р.) і його перехід до публікації етнологіч них досліджень дуже близьких у часі та про-
сторі об’єктів відбувалися надзвичайно швидко та видовищно: журнал, незалежний від ке-
рівництва музеїв і мало пов’язаний з мистецтво знавством та народними традиціями, майже 
відразу запропонував розгляд тем і реалій, пов’язаних із сучасністю. Свідченням тому є, на-
приклад, зміст чисел 2 та 3, присвячених відповідно «промисловій антропології» та «етнології 
міста». Така «модерністська» тенденція стала ще виразнішою в багатьох подальших випусках, 
у яких розглядалися найрізноманітніші теми: сучасні ри туали, традиції родинного харчуван-
ня, форми націоналіз му, способи, що допомагають збільшити кількість прибічни ків, публічні 
виступи, способи використання грошей, лю бов та сьогодення.

Урешті-решт, чи не найкращими показниками останніх змін інтересів і напрямів етно-
логічних досліджень є 24 конкурси на виділення фінансування на науково-дослід ницьку 
роботу, що проводилися Комісією з питань етноло гічної спадщини, та приблизно 400 до-
сліджень, що було виконано в рамках цих програм. Еволюція «сфер зацікав лень» є ще пока-
зовішою, аніж еволюція тем дослід жень. Хоча перші науково-дослідні програми присвячено 
сучасним реаліям, однак вони вивчалися під більш-менш традиційним кутом («Famille et 
parenté», «Savoirs naturalistes populaires», «Identité culturelle et appartenanсe régionale», «Eth-
nomusicologie», «Minorités ethniquеs », а та кож місто та робота на промислових підприєм-
ствах). Ос танні дві теми ми вже побіжно згадували – вони розгля далися в перших номе-
рах журналу «Terrain». В основному всі ці дослідження проводилися в невеликих сільських 
місцевос тях або в маленьких «нішах» урбаністичного світу. Навіть коли дослідники розпо-
чали вивчення кола питань, пов’язаних із промисловістю (у межах важливої програ ми до-
слідження технічних знань та вмінь, у результаті якої протягом 80-х років ХХ ст. укладено 
90 звітів, що са мо по собі є рекордною цифрою! 4), вони не вивчали ситу ацію на великих 
заводах, а зосереджували увагу на якомусь невеликому підприємстві, що нас правді було 
ближчим до ремісництва, ніж до промисловості. Відтак складається враження, що наших 
етнологів більше цікав лять фабрики ножів, які виробляють елітну та подарункову продук-
цію, салони найкращих дизайнерів модного одягу, фаян сові заводи, виробництво капелю-
хів тощо, ніж автомобіле будування та чорна металургія. З роками предмети та об’єк ти до-
слідження стали значно ближчими до інтересів та по буту наших сучасників. Про це свідчать 
недавні досліджен ня «соціальних зв’язків у міських околицях», «культурних традицій та по-
літики підтримки культурної самобутнос ті», сучасних форм «сімейної споживацької стра-
тегії» сто совно «нових способів використання сільських місцевостей».

Такі зміни пріоритетів є ознакою принципово нового періоду в розвитку науки чи прос-
тої кон’юнктурної адап тації? Чіткої відповіді на це запитання немає. З одного бо ку, пер-
ше враження є оманливим, і тематика досліджень насправді залишилася доволі сталою; а 
з другого, – з огляду на новітні тенденції, останні (або принаймні деякі з ос танніх) дослі-
дження видаються несумісними з усталеною етнографічною методологією. Проілюструє-
мо такі невід повідності кількома простими прикладами. Наведені прик лади дозволять нам 
конкретно продемонструвати декіль ка сфер зацікавлень сучасної етнології.
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Французька етнологія традиційно приділяє значну ува гу вивченню професій та техно-
логій. Дослідження відпо відних сучасних реалій є свідченням незгасаючого інтере су до цієї 
сфери людського досвіду. Однак між аналізом та ких об’єктів, що піддаються безпосередньо-
му спостере женню, зокрема навичок і вмінь (див., напр.: Terrain. – 1991. – N 16); виробни-
чих відносин на середньо му підприємстві (Moulinié, 1993); дебатів, що передують упрова-
дженню інновацій (Latour, 1989), з одного боку, та досліджень еволюції конструкцій літаків 
(Lemonnier, 1996) чи соціально-технологічних мереж планетарного розмаху, типових для 
сучасного глобалізованого виробництва, з другого боку, існують значні методологічні від-
мінності. Зазначимо також, що технологія споживання (зокрема, у тому, що стосується 
житла, пошиття одягу, кухні) традиційно є одним з найпопулярніших об’єктів дослідження 
етнології Франції. На перший погляд здається, що дослідження пральних ма шин (Denèfle, 
1989; Каufmаnn, 1992), морозильних камер (Guillou, Guibert, 1989), меблів у соціальному 
житлі (Chevalier, 1996) нічим принципово не відрізняються від низки поперед ніх дослі-
джень технологій споживання. Але така схожість багато в чому є лише ілюзорною, оскільки 
не враховується семантичний зсув, якого зазнав термін «спо живання». Зокрема, коли цій 
тематиці присвячувалися дослідження, що проводилися в сільських регіонах Фран ції, увага 
зосереджувалася на розмаїтті технологічних опе рацій (пов’язаних зі специфікою зведення 
будинків, пок рою одягу тощо), таким чином, досліджувалося розмаїття методик роботи. 
Нині досліджуються різні способи використання продукції серійного виробництва (Segalen, 
Bromberger, 1996, p. 5).

З подібних міркувань в епоху кардинальних змін в інс титуті сім’ї, ураховуючи тенденцію 
до зменшення кількості зареєстрованих шлюбів, родинні зв’язки більше не можна вивчати 
за допомогою тих самих категорій (таких, як шлюби, потомство, кровні та земельні зв’язки, 
місцева ендогамія та ін.), що використовувалися при дослідженні сільської цивілізації. Доволі 
чітко виражена тенденція до появи від далених у просторі місць реалізації родинних стосун-
ків, нових членів сім’ї, які не мають кровного зв’язку з рештою членів родини (тесть, свекор, 
наз вані брати або брати, які не мають спільного батька чи ма тері...), послаблення сімейних 
зв’язків та почуття сімейної солідарності, що їх почасти замінили дружні стосунки, які форму-
ються за принципом вибірковості, – усе це спону кає дослідника до аналізу скоріше нестійких 
мереж, аніж сталих груп (Segalen, 1992, р. 188–191).

Вивчення діяльності влади також належить до традицій ної сфери зацікавлень етноло-
гії, але цілком очевидна межа, яка відокремлює аналіз місцевої політичної та гро мадської 
еліти або місцевої специфіки «виборності» (Аbélès, 1989) і дослідження Європейського 
парламенту (Аbélès, 1992), сатиричних телепередач (Аbélès, 1990, р. 148, 149) або міських 
перед виборних мітингів (Pourcher, 1990). Насправді, не можна не враховувати нерозрив-
ний зв’язок, що існує між об’єктом і методами дослідження.

Будь-який вид спорту є, зрештою, лише різ новидом змагальних ігор, тому дослідження 
спорту входи ло до традиційної сфери зацікавлень етнології (Caillois, 1958; Boratav, Trémaud, 
1958). Традиційна методика, що використовується авторами монографій, цілком придатна для 
таких цілей, якщо об’єктами досліджень стають фун кціонування та місцеві зв’язки маленького 
регбі-клубу (Darbon, 1995). Але й добре зрозуміло, що етнологія спор ту випустить із поля зору 
найхарактерніші риси сучас них спортивних заходів і видовищ (такі, як різні форми «масової 
мобілізації» вболівальників чи спортсменів-аматорів на рівні столичних міст або регіонів, на-
магання значної кількості глядачів на стадіонах утворити видовищні картини за допомогою  
координованих змін позицій різних частин тіла та ін.), якщо вона обмежуватиметься вивченням 
ли ше маленьких жанрових картин. Як можна претендувати на вивчення бігу, якщо не брати до 
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уваги марафони, що проводяться в Нью-Йорку, Парижі чи інших містах, у яких бере участь не 
одна тисяча осіб (Segalen, 1994)? Як можна претендувати на вивчення футболу, якщо залиши ти 
поза межами дослідження великі міські стадіони (Bromberger, 1995)?

Існує ще одна традиційна сфера зацікавлень загально європейської етнології, до якої вхо-
дить вивчення специфі ки різних способів вираження та народної творчості (ка зок, легенд 
тощо). Чи можливі подібні дослідження сучас ного світу? Перш за все мусимо констатувати, 
що центр ін тересів багато в чому (і дуже логічно) змістився: на зміну аналізу традиційних 
народних казок прийшов аналіз місь ких чуток та легенд (Сampіon-Vincent, Renard, 1992; Reu-
maux, 1990), телесеріалів, у яких основна увага (як і в біль шості популярних жанрів мину-
лого) приділяється родин ним зв’язкам i стосункам (Chalvon-Demersay, 1996). Пара лельно із 
цим «тексти, створені пересічними громадяна ми» (листування, альбоми, що укладаються на 
честь дня народження, особисті щоденники тощо) останнім часом стали привертати неаби-
яку увагу вчених (Fabre, 1993; Fabre, 1997; Lahire, 1993; Fеschеt, 1996), тоді як раніше ни ми 
нехтували в ім’я священного «великого розподілу», згід но з яким етнологія мала присвятити 
себе дослідженню усної народної творчості. Вивчення «сучасного стилю мислення» (Ethnolo-
gie française. – 1983. – N 3), телевізійних рекламних повідомлень (Тouillier-Feyrabend, 1982), 
написів на стінах (Béchy, 1983) поступово приходить на зміну дослідженню лубочних карти-
нок або ілюстрацій в альманахах. Але тут слід чітко зрозуміти, що пристосування до нових 
об’єктів дослідження пов’язане з певними методологічними труд нощами. Так, іноді пробле-
ми виникають від того, що дослід ник обмежується вивченням особистого досвіду окремого 
індивідуума (приміром, під час аналізу особистого щоден ника), а іноді дослідник знову ви-
мушений обмежити зу силля вивченням творів (наприклад, при розгляді сценарі їв телесеріа-
лів), тоді як сучасна риторика рекомендує при діляти особливу увагу механізмам сприйняття 
повідом лень. Виникає загальне питання: як під час розробки мето дології етнологічних дослі-
джень ставитися до співвідно шення між індивідуальним та масовим (серійним)?

Складається враження, що сфера дослідження ритуалів пропонує всі гарантії повної те-
матичної та методологічної безперервності й наступності. Нині в наших суспільс твах спо-
стерігається відродження ритуальних практик, які вважали приреченими на зникнення 
(Boissevain, 1992). Інституційні ритуали, набуваючи дедалі більшої сили й роз маху, зокрема 
дідівщина (має місце навіть у вишах) чи профе сійні посвячення (Blanc, 1987; Cuche, 1988; 
Duval, 1995; Godeau, 1993; Largèze, 1995; Rivière, 1995, р. 97–119), цілком придатні для ет-
нологічного вивчення. Здається, що для цього не потрібно якоїсь особливої методологіч-
ної адапта ції. Але, з поширенням значення категорії ритуалу на най різноманітніші тран-
сгресивні чи стереотипні види пове дінки, набуває особливої гостроти проблема, пов’язана 
з необхідністю визначитися, чи можна використовувати вже випробувані в інших умовах 
концепції для аналізу су часних фактів. Такого роду механічний перенос методів без ураху-
вання специфіки досліджуваного матеріалу й концептуальна інертність є, безумовно, «ахіл-
лесовою п’ятою» антропології сучасного світу, і ми до цього ще по вернемося.

Отже, теми досліджень зазнали значних видозмін. Але досліджувані території також змі-
нюються. Вони більше не мають звичного характеру редфільдівських маленьких спільнот, де 
в одній обмеженій у просторі місцині можна було без значних зусиль відстежити місце прожи-
вання, родинні зв’язки, специфіку виробництва, організацію влади. Поділ на сільські та міські 
місцевості нині втратив актуальність. Поняття соціального прос тору, ме режі й навіть групової 
ідентичності 5 (останнє, щоправда, не загальноприйняте і зазнало серйозної критики) прий шли 
на зміну концепції локальної групи, яка все ще жива в деяких думках. У своєму прагненні до 
вивчення сучас ного суспільства етнологія Франції значно розширила діа пазон соціальних се-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



812

Французька етнологія

редовищ, вивченням яких займається (наприклад, буржуазія стала об’єктом багатьох перспек-
тивних досліджень: Le Wita, 1988). Варто підкреслити, що, доволі нечітко усвідомлюючи тенден-
цію до розпорошення сфери інте ресів і зацікавлень у сучасному світі, ет нологія Франції зробила 
привілейованими об’єктами дос лідження групи та організації, членів яких поєднує одна профе-
сія, хобі, лобі чи схожі біди, що їх спітка ли. Зокрема, в останні роки об’єктом дослідження стали: 
випускники національної школи адміністрації (Bellier, 1993), інженери-атомники (Zonabend, 
1989), вуличні тор говці (Duval, 1981), ентомологи (Delaporte, 1986; Delaporte, 1994), члени клу-
бу «Ротарі» (Camus, 1991), фанати Клода Франсуа (Pouchelle, 1990), власники домашніх тварин 
(Digard, 1990), любителі таїландського боксу (Choron-Baix, 1995), жебраки (Gaboriau, 1993), ко-
лишні алкоголіки (Fainzang, 1996) та ін. Дуже слушно, але із запізненням, якого не до помогли 
уникнути роботи М. Мосса та А. ван Геннепа, що випе редили свій час, етнологи знову почали 
оперувати понят тям держава-нація (або національна держава). Вони дос ліджували цю макро-
структуру через її інституції, що зай маються поширенням суспільних цінностей та культури, 
через ритуали, які «освячують» її, через наявні процедури визначення всього того, що є чужо-
рідним, стороннім (Аgulhon, 1995; L’ethnologue.., 1996). Усе це також ускладнює «ви бір рівнів 
аналізу» (Revel, 1996), на яких має ґрунтуватися етнологія.

У цьому розділі подано стислий огляд основних проб лем, які нині виникають на шляху 
етнології через те, що межі досліджуваних територій є нечіткими та розмитими, а вони (те-
риторії) більше не мають «острівного» характе ру. Зокрема, це проблеми вибору об’єктів дослі-
дження і визначення рівнів аналізу (індивідуум; організація; група осіб, об’єднаних спільним 
інтересом; локальна група, яка ще збереглася; регіональна спільнота, що часто ду же бурхли-
во заявляє про себе; групи осіб, для яких важли ва їхня національна належність або навіть їхні 
інтернаціо нальні орієнтири; так, одним із прикладів останньої тен денції є процеси змішування 
культур, такі типові в музич ному середовищі тощо); проблеми придатності для вив чення оточу-
ючого нас сучасного світу концепцій, розроб лених для дослідження об’єктів, віддалених від нас 
у часі чи просторі; проблеми, пов’язані з тим, наскільки далеко слід заходити у вивченні джерел, 
підвалин, особливос тей кодифікованих практик і знань, а також того, що вини кає внаслідок 
їхнього застосування, зокрема в тому, що стосується специфічних підходів, місцевих аматор-
ських починань, контексту. Наприклад, чи дійсно потрібно опи сувати виробничі процеси, усі 
деталі й особливості яких специфіковано в документації, укладеній інженерами, або ботанічні 
таксономії, що містяться в тисячах наукових праць і статей? Окрім цих проблем, роботу дослід-
ника до датково ускладнюють особливі умови збору та «відтворен ня» інформації, що пов’язані 
зі співпрацею дослідника та інформатора; особливий статус розрізнених даних (статті, хроніки, 
телевізійні передачі, інтернет-сервери: хто тільки не намагався висловитися і дати антрополо-
гічні роз’яс нення стосовно фундаменталізму, громадянства, нових форм бідності, але ж ніхто 
не відважувався розмірковува ти про права на користування деревиною в тій чи іншій сільській 
спільноті, не провівши перед тим серйозного дослідження на місцях), а також складнощі з об-
робкою надто великих масивів даних. Коротко кажучи, конфігурація, фізична й інтелектуальна 
наб лиженість цих нових об’єктів вивчення до дослідника зумовлюють потребу в переоцінці на-
ших методів. Усе це, безсумнівно, вимагає від нас особливої пильності.

У пошуках оптимального підходу
Ще більше, ніж розмаїття тем досліджень та середовищ, де вони проводяться, у ство-

ренні незаперечного враження гносеологічного безладу винне розмаїття підходів, у рамках 
якого об’єкт дослідження аналізується з надто близької чи, навпаки, з надто далекої відста-
ні. Здається, що етнологія су часного світу ще не визначилася, з якої віддалі й під яким кутом 
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розглядати об’єкти своїх досліджень, як це робити: здалеку, збоку, зблизька, із середньої 
дистанції чи водночас із різних дистанцій? Далі ми подаємо стислу характеристи ку таких 
невпевнених маніпуляцій з об’єктом.

«Погляд під широким кутом» і нескінченність
Один із шляхів, на якому вдалося досягти значних успі хів багатьом антропологам, полягає 

в залученні «екзотич ного» досвіду для вивчення актуальних проблем нашого суспільства. При 
цьому акцент робиться не на примітив ному порівнянні, а на виявленні універсалій, що допома-
гають глибше зрозуміти процеси й феномени, що мають місце в нашому суспільстві. На цей 
шлях стали К. Леві-Строс (Lévi-Strauss, 1989) та Ф. Ерітьє (Héritier, 1996, р. 253–275, 278–288) 
у дослідженнях проблем, пов’язаних з новими способами штучного запліднення. Згадані авто-
ри розглядають їх з огляду на досвід вирішення подібних проблем у найвіддаленіших від нас 
суспільствах. «Звичай но, ці суспільства не знають про сучасні технології заплід нення в пробірці, 
екстракції яйцеклітини чи ембріона, пе ресадки, імплантації чи замороження. Але, – продовжує 
К. Леві-Строс (Lévi-Strauss, 1989, р. 11), – вони винайшли метафоричні еквіваленти» цих форм 
дисоціації біологіч них та соціальних родинних зв’язків. Процитуємо лише де які із цих форм: 
уявний шлюб з покійним у племені нюер (коли померлий не залишав по собі дітей, то його 
родич ку пував собі дружину та від імені покійного запліднював її; народженого від неї сина 
він уважав своїм племінником); особливі форми шлюбу в племені йоруба (де заможна жін ка 
може купити собі дружину, яку зводить із чоловіком і претендує на народжених від цієї пари ді-
тей, яких уважає своїми нащадками, а сама грає роль законного батька); ле вірат, що дозволяє 
молодшому брату народжувати дітей від імені померлого старшого брата (цей звичай зафіксо-
вано в багатьох античних та сучасних суспільствах на Близькому Сході). Немає ніяких сумнівів 
у тому, що таке «звертання» до стародавнього та іноземного досвідів є ді євим способом пере-
осмислення сучасних методик штуч ного запліднення і, зокрема, найбільш спірних питань етич-
ного характеру, пов’язаних із цими практиками: чи мають бути послуги сурогатної матері плат-
ними, чи без платними? Чи потрібно приховувати від нерідної дитини її біологічне походження? 
Чи є клонування допустимою практикою? Суспільства, що віддалені від нас у часі та просторі, 
пропонують дуже багатий досвід вирішення цих болючих проблем та уроки, над якими потріб-
но розміркову вати. Наприклад, вони рішуче і стійко наполягають на екс траординарному, на-
віть скандальному характері народ ження повних близнюків, адже в їхньому розумінні «(пов ні) 
близнюки, яких обожнювали, робили королями або вва жали чаклунами, яких вбивали чи яким 
поклонялися, не є простими людьми, бо символічні та соціальні закони спо рідненості вимага-
ють хоча б мінімальних відмінностей; така суттєва несхожість єдинокровних родичів, за допо-
могою якої можна встановлювати їхню особу, необхідна для нормального функціонування ро-
динних зв’язків, шлюбу та суспільства», – коментує Ф. Зонабенд (Zonabend, 1994, р. 180).

Цілком зрозуміло, що такі звернення до антропології дозволяють конкретизувати коло 
питань, які потребують вирішення, однак цей підхід аж ніяк не може витіснити собою інші 
можливі підходи в рамках етнологічних дослід жень французького суспільства. Навіть у разі 
застосування лише цього підходу і екзотичні, і ендогенні факти мають вивчатися з одна-
ковою пильністю. На жаль, на практиці зазнають деталізованого вивчення зазвичай лише 
влас тивості та сфера застосування екзотичних реалій. На нашу думку, ефективнішою і до-
сконалішою є методика дослід жень, що полягає в пошуку однотипних характеристик ре а- 
лій, який базується на аналізі даних, зібраних в екзотич ному й ендогенному середовищі 
для окресленої тематики, за умови, що пошук здійснюється не стільки для того, щоб ви-
явити «сукупність диференційних характеристик», скільки для того, щоб віднайти неочі-
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кувані схожості. Та ким є, наприклад, погляд С. Фензан (Fainzang, 1989), коли вона на базі 
вивчення двох етнокультурних се редовищ, а саме африканської та французької приміських 
зон, намагалася виявити універсальні логічні схеми ін терпретування зла. І тут, і там при 
встановленні першо причини хвороби спочатку звинувачують себе; потім родича; іншу, 
сторонню людину; сус пільство взагалі (останній варіант, гадаємо, притаманний західній 
герменевтиці). Але звернення до екзотичних ци вілізацій може використовуватися не лише 
в межах цього методологічного підходу. Воно застосовується і для ви явлення аналогій, а в 
деяких випадках може призвести до концептуальної плутанини.

«Зациклення» на певних міжкультурних аналогіях і підміна одних «культурних ка-
налів» іншими

Останнім часом спостерігається більш або менш яскра во виражена тенденція до «вико-
ристання понять та кон цептуальних основ, розроблених у рамках етнології відда лених від нас 
цивілізацій, для ідентифікації та аналізу су часних явищ нашої цивілізації» (Vers.., 1992, р. 249, 
250). У таких випадках мова йде не про вироблення «сукупності гіпотез», за висловленням Ле-
руа-Гурана, і не про глибше вивчення оточуючих нас феноменів за допомогою залучення ре-
зультатів аналізу аналогічних феноменів, за фіксованих у віддалених від нас цивілізаціях, а про 
нама гання на базі кількох аналогій довести наявність глибокої відповідності між первісними 
та сучасними суспільствами. У межах цього підходу одні й ті самі концепції вико ристовуються 
для аналізу і первісних, і сучасних сус пільств. Такий підхід, з одного боку, зумовлений бажан-
ням знову здивувати світ, докладаючи для цього мінімум зусиль, за винятком хіба що зусиль 
на красномовство, свідчить про тяжіння до ірраціонального, характерне для кінця минулого 
сторіччя, з другого, – його прихильники часто заявляють про своє прагнення «взяти реванш 
над співцями наукового пізнання (...), які ставлять нас на ко ліна перед епохою Просвіти та 
богинею Розуму» (Rivière, Piette, 1990, р. 79 6). Виходячи з таких засад, вони, наприк лад, ува-
жають ритуалом будь-яку поведінку, яка має на віть щонайменші ознаки стереотипності і яка 
здається не практичною або ірраціональною з погляду суворої логіки. Під цю категорію підпа-
дають технології; стаціонар не навчання; спілкування (а місця, де воно відбувається, є «святи-
лищами») (Rivière, Piette, 1990, р. 81); інформатика, «що створює грандіозну євхаристію за до-
помогою комп’ютера, об’єдну ючи однодумців» (Rivière, Piette, 1990, р. 81); «флірт», мова жестів 
якого «ні в чому не поступається мові жестів найтрадиційніших релігійних церемоній та лі-
тургій» (Ménard, 1990, р. 172); «торгівля тілом, об’ємистий плотський псалтир Сучасно го За- 
ходу» (Ménard, 1990, р. 173); проституція – «суспільні діонісійські оргії» «релігійного походження»  
(Ménard, 1990, р. 173); у тому самому дусі характеризується й телебачення, «що забезпечує без-
перервне стимулювання тіла почуттєвими чи галюциногенними подразниками», яке зводиться 
в ранг «великого божества сучасних робітничих родин» (Schwartz, 1990, р. 94, 95) тощо. Подібні 
зловживання спостерігаються і в тих численних працях, де концепт племені використовується 
(Maffesoli, 1991) для характеристики сучасних форм соці альної консолідації (під час вивчення 
груп молоді, груп ін телектуалів, священиків, студентів, які навчаються в одно му виші, праців-
ників одного підприємства). Усе це може призвести до згубних наслідків.

Безвідповідальне жонглювання цими легкими метафо рами неодноразово піддавалося 
критиці, проте здається, що критика насамперед була свідченням крайнього кон серватизму 
і звичайної корпоративної роздратованості, оскільки обмежувалася засудженням надмірних 
семан тичних вільностей. Насправді такий підхід може призвес ти до серйозніших проблем, 
віддаливши нас від розу міння суті явищ. Дійсно, інтерес моделі, концепту й навіть метафори 
(ритуал, плем’я...) полягає не стільки в тому, щоб використовувати їх як критерій включення 
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досліджу ваних фактів до певної категорії чи виключення з неї, скільки в тому, щоб виявити, 
чим саме зумовлено специфі ку досліджуваних фактів шляхом виділення сукупності їх ніх спе-
цифічних відмінностей від інших фактів. Інакше ка жучи, ці аналогії можуть бути корисними 
лише тоді, коли вони дозволять виявити диференційні характеристики су часних практик і 
реалій. Якщо ж в ім’я якоїсь жанрової схожості адепти зловживання аналогіями занурюються 
в ніч, де всі коти здаються сірими, такий підхід віддаляє нас від нау кової істини. Узагалі, за по-
дібною термінологічною відвагою часто приховується злоякісна концептуальна лінь. Напри-
клад, якщо вважати племенем групи вболівальників (Maffesoli, 1991, р. 61), це призведе до 
нівелювання двох основних характеристик цього масового явища: так, за життя вболівальни-
ка зобов’язання носять добровільний та ефемерний характер (чого не можна сказати про ста-
тус члена племені, що набувається через спорідненість); при цьому не враховується також і 
авангардистське прагнення вболівальників до видовищності на кшталт тієї, що пропагу ється 
ЗМІ (таке прагнення має мало спільного з архаїз мом, у морганівському визначенні племені). 
Таким чи ном, як зауважив Б. Лаір (Lahire, 1996, р. 70), метафо ра, що уподібнює телебачення 
всемогутньому Богу, який воцарився в робітничих домівках, має недолік: у разі тако го уподіб-
нення випускаються з уваги процеси активного сприйняття глядачів.

Як зазначає вищезгаданий автор (Lahire, 1996, р. 71), міжкультурні підміни й засилля 
антропологізму, що збивають з пантелику, найчастіше процвітають у тих дослідників, які не 
опираються на «солідну емпіричну базу».

Погляд збоку
Обережнішою та виваженішою є спроба розглядати проблеми, починаючи з периферії. 

Прихильники такого підходу з повним знанням справи чи лише інтуїтивно ви ходять із цілком 
реалістичного висновку: оскільки сучасні об’єкти досліджень носять масовий характер або є 
завели кими за своїм обсягом, унаслідок чого їх важко вивчати за допомогою класичних ме-
тодів етнографічного досліджен ня, і оскільки вони багато років досліджуються іншими дис-
циплінами (у першу чергу соціологією), єдиним вихо дом для етнології є спроба скористатися 
насамперед специфікою своїх наукових компетенцій, сконцентрувавшись на аспектах, вив-
ченням яких знехтували окремі науки, віддавши перевагу дослідженню інших характеристик 
цих об’єктів вивчення, для яких окреслені аспекти є лише допоміжними й несуттєвими. Із цьо-
го погляду етнологія відіграє роль, так би мовити, «мухи на рогах у вола», що в усе втручаєть-
ся і метушиться, цікавлячись, головним чи ном, чужими «недоїдками» (Caisson, 1995, р. 116). 
В остан ньому номері журналу «L’Homme » (1992. – N 121), присвяче ному «антропології на-
ближених до нас у часі та просторі об’єктів дослідження», М. Абелес постає як адепт такого 
підходу, уважаючи його однією з чудодійних методологій, за допомогою якої етнологія зможе 
досліджувати складні суспільства. Згадуючи улюблену сферу своїх зацікавлень – феномени 
влади, він пише: «Найефективніший підхід у цій галузі полягає в розгляді проблем “починаю-
чи з пери ферії”, коли висвітлюються деякі аспекти політичної ді яльності, які необов’язково 
найголовніші. Прикладом по дібного підходу є дослідження політичних ритуалів та символі-
ки, що ведуться вже декілька років» (Аbélès, 1992, р. 25). М. Абелес тут суперечить сам собі, 
адже в багатьох своїх вдалих роботах (зокрема 1989 і 1990 рр.), він не задо вольняється ви-
вченням периферійних проявів, а береться за вивчення політичних фактів у всій їхній струк-
турній складності, розглядаючи «способи набуття, збереження та передачі влади», «способи 
територіального розподілу влади», «повсякденні аспекти політичної діяльності», а не тільки 
«символіку та ритуали (...), пов’язані зі встанов ленням влади і закріпленням владних позицій 
(...), а та кож з її невизнанням» (Аbélès, 1992, р. 17). Наявні приклади застосування на прак-
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тиці методики, що полягає у вивченні пери ферійних проявів об’єктів дослідження етнології, є 
непере конливими. Так, читач статті Д.-І. Кертцера (Kertzer, 1992), який зосередив усі зусилля 
виключно на політично му символізмі, залишився невдоволеним рівнем розкрит тя досліджу-
ваного питання: криза в рядах Італійської кому ністичної партії розглядається через полеміку, 
яка ведеть ся навколо зміни назви інституції, без аналізу передумов та контексту цієї пробле-
ми із символікою. Якщо дослідник зациклюється на однобокому розгляді, з’являється ризик 
поступу назад, до буколічної етнології, індиферентної до властивостей об’єктів дослідження.

Насправді подібний підхід, що полягає у вивченні пе риферійних проявів об’єктів досліджен-
ня, може бути лише методологічним вивертом, елегантною манерою прихова ти деонто логічні 
та методологічні проблеми, з якими стикається кожне етнографічне дослідження, але він у 
жодно му разі не змусить етнологію відмовитися від її прагнення до узагальнюючого підходу.

Погляд зблизька
Використання «крупного плану», що дозволяє зафіксу вати щонайменші деталі, зали-

шається найулюбленішою технікою дослідження етнологів. Тяжіння до мікросоціального 
дослідження є цілком зрозумілим, адже основою ос нов етнологічних досліджень є певна 
територія і те, що на ній відбувається. Однак проблема полягає в тому, чи може ця точка від-
ліку, без якої неможливо обійтися, привести нас до бажаного кінцевого результату.

Прив’язки, використані в монографіях, найчастіше за лишаються просторовими. Ними 
можуть бути група бу динків чи міський квартал, «трикутник XIV-го округу» в Парижі тощо. 
У рамках таких досліджень прискіпливо вивчають місця, де ще не вмерли сільські традиції 
та міфи, що притягують нових представників середнього класу – інтелектуалів з дещо мар-
гінальними схильностями; декор інтер’єрів та балконів; прояви товариськості в спілкуванні 
зі старожилами будинку (населенням похилого віку сіль ського походження) та місцевими 
торговцями («я заприя телювала із продавщицею сиру»), наявні тенденції до змін тощо. Це 
має на меті показати у всіх деталях «мізансцену щоденного життя» в окремо взятій міській 
зоні (Chalvon-Demersay, 1984). Детальний опис щотижневого базарного дня в Карпантра 
(Lа Pradelle, 1995; Lа Pradelle, 1996), цей ізольо ваний не лише в просторі, але й у часі об’єкт 
дослідження, відкриває цілий світ стосунків та обмінів, який неможливо звести до одних 
лише комерційних аспектів: через нього суспільство регулярно оновлює свої зв’язки в про-
сторі, де нібито панує рівноправ’я, де стираються звичайні ієрар хічні розподіли.

Пані Делавінь та пані Паолуччі, сини яких готуються до вступу у вищі навчальні заклади, 
в один голос скаржаться на суворі вступні іспити (Lа pradelle, 1995, р. 369). Локаль ний аналіз 
також може бути приводом до вивчення насущ них проблем нашого суспільства (наприклад, 
процес «від сторонення», «реадаптації»). У роботі «16 років у Арденнах» Ж.-Ф. Госсьйо (1992) 
розповідає про «розгубленість» моло ді, яка живе в нестабільних умовах. Вони одночасно – і у 
своїх сім’ях, і поза ними, як за висловом «стій там, іди сюди!»; із цього впертого та постійного 
наміру суспільства арданезьких робітників уберегти своїх дітей виникає відкидання ідеї про-
цесу соціальної інтеграції, що підриває сімейну рівновагу.

Найімовірніше місцевість, чи буде вона об’єктом дос лідження (як для С. Шалвона), чи 
приводом для дослід ження (як для М. де ля Праделля та Ж.-Ф. Госсьйо), зали шається пара-
дигматичною одиницею для етимологічного з’ясування. Більшість монографій, написаних 
за останні тридцять років, можна легко поділити на ці два види, не залежно від змісту: чи то 
йдеться про населені пункти (нетрі (Pétonnet, 1979; Pétonnet, 1982); кварта ли Марселя, спо-
творені новими жителями-емігрантами з Північної Африки (Barou, 1986) та ін.), чи то про ро-
бочий простір (майстерні та магазини Віттон, що на авеню Монтень, цілі «світи» довершенос-
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ті (Jeudy, 1990), чи велике автомобільне підприємство, де ієрархія – це справа часу, внесків 
та конкуренції (Guigo, 1992), чи про культові місця (буддійський монастир Лао в паризь кому 
передмісті (Baix, 1986)) або ігри (стадіони перед мість (Selim, 1985)) та ін.

Наголос на локальному характері дослідження стира ється, коли його метою стають такі 
об’єкти, як, приміром, згадані предмети побуту (пральна машина, мо розильна камера, одяг 
панків та рокерів (Delaporte, 1982) або розкидані територіально в сучасному світі конкретні 
групи, які іноді викристалізовуються в окремі інститути (наприклад, об’єднання розпороше-
них мігрантів, такі, як китайські квартали в Парижі (Hassoun, Tan, 1986) або ж різнопрофільні 
асоціації, що свідчать про дедалі більшу цікавість до постякобінської Франції 7).

Який би варіант напряму вчені не вибрали, так чи інакше будуть відчувати себе незручно: 
адже вони ствер джують, що йдеться про колектив, поведінку в групі, про те проводять дослі-
дження на окремих індивідах, про що намагаються вказати лише у виносках або ж у додатках до 
своїх праць 8. Щоб подолати таку невпевненість, індивід ем фатично зображується як «представ-
ник культури» (але про яку ж культуру йде мова?), або в тексті поруч вжива ються однина і мно-
жина, або ж дослідники приходять до стилістичного компромісу (формулювання «учасники» до-
сить-таки популярне, оскільки воно поєднує в собі понят тя колективності й індивідуальності).

Як окреслюються ці «маленькі ділянки», часто викроєні з великого цілого? М. Оже (Augé, 
1994, р. 54) справедливо зауважує, що більшість французьких етнологів зберегла «байдужість 
до постмодернізму американської антропо логії», але водночас методологічні положення по-
мітно розвинулися під впливом більш чи менш нових віянь (інтеракціонізм, етнометодологія, 
методологічний індивідуа лізм тощо), що змінили вагомі парадигми пояснень.

У суспільстві, позначеному прогресивною гомогенізаці єю практичних навичок і реко-
мендацій, у науковому кон тексті, що більш схильний до розмаїття методик 9, аніж до системи 
правил чи норм, аналіз індивідуальних результа тів зробив крок назустріч аналізу кодів. Ми 
цікавимося здатністю щось говорити або робити (вивертами або дис курсивними стратегіями 
більше, ніж структурою технічних дій чи мови). Коли С. Денефль (Denèfle, 1989) опи сує, що 
таке пральна машина, вона повідомляє нам не про форму або функціонування цього пред-
мета (історія якого, до речі, заслуговує на технологічний та естетичний аналіз 10), а про те, як 
він використовується: можна чи ні ра зом прати одяг і білизну. Коли Ж.-Л. Торнатор (Tornatore, 
1991) уявляє процес ремонту в марсельській кора бельні, він, безсумнівно, досліджує ланцюг 
дій металургів та механіків, але й зупиняється, зокрема, на формах прис тосування, на дея-
ких уривках загальних знань, на тому, що робітники називають «вада». Коли Л. Еро (Hérault, 
1996) вивчає «велике віросповідання» у вандейській місце вості, то вона не обмежує себе лише 
виокремленням кан ви ритуального сценарію, але й описує форми, значення варіантів і по-
гляди учасників на мікроструктурні деталі. Ніякого сумніву немає в тому, що в наші дні етно-
логічний погляд затримується на механізмах пристосування та кон текстуальних винаходах, 
які додають пікантності монотонному світові практики і застосування 11. До речі, при розгляді 
такої гри розрізненого привласнення могли б затвердитися етнологічні програми Франції або 
ж сучас ного світу, якби дослідники погодилися вести спільні по рівняльні роботи.

У найсучасніших працях з етнології (взаємодії та вислов лювання) суттєвішим став 
зв’язок між словом і суб’єктив ністю носія інформації (Fabre, 1992, p. 39–55), що вже є методо-
логічною необхідністю. Сконцентрованість на умовах співставлення етнологічних даних та 
на «знаннях, переда них зсередини соціального світу, вихоплених із якогось кон кретного рівня» 
(Аlthabe, 1990, р. 126), дозволила, безсумнів но, поновити глибину цієї дисципліни. «Інте-
грація дослід ницької групи, трактування дослідження та об’єкта дос лідження» (Augé, 1994, 
р. 73), звертання уваги на контексту альні варіації повідомлень, «риторичні стратегії пові-
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домлювачів» (Bensa, 1989, р. 45) – усе це етнологу настільки нав’язується, що він бере участь у 
тій самій соціальній грі, що і його партнери. А ті, хто звик у нашому світі до «ін терв’ю», сповне-
ні стереотипів і відповідають сподіванням, які покладають на того, кому ставлять запитання. 
Інтерв’ю є головним методом дослідження, коли опитуваний відповідає на низку запитань, 
у чому етнолог безпосеред ньо бере участь, так само, як магічний ритуал, проаналізо ваний 
Ж. Фавре-Саадом. Але, як слушно зауважив Д. Фабр (Fаbre, 1992, р. 44), цей тип поведінки 
«найтісніше пов’язаний з особливим предметом такого дослідження».

Якщо добре зрозуміти плюси такого наукового підходу, який вириває етнологію з її дог-
матичних переконань, то можна передбачити і його «підводне каміння» – апорії, що виника-
ють у процесі взаємодії та дискурсів. Найбільший ризик полягає в тому, щоб не загрузнути у 
своєрідному ме тодологічному «нарцисизмі» і такому ставленні до дослід ження, коли «вивча-
ється вже більше антропологія, аніж люди» (Darnell, 1995, р. 3). Інший недолік полягає у ство-
ренні слів, баченні безмовності центральним об’єк том етнології. Ця тенденція відбивається у 
двох протилеж них напрямах: або в ім’я методологічної популяризації, симетрії знань, абсо-
лютного релятивізму відкидається весь «етнографічний авторитет» і утворюється «культ» 
мовлення «іншого»; або ж навпаки рамки вивчення предмета звужуються до перевдягання, 
заперечення стереоти пів. Між цими принципами ангелізації та демонізації іс нує, звичайно, 
безмежна кількість проміжних варіантів, які в усіх випадках мовлення залишаються голов-
ним дже релом інформації та інтерпретації. Обґрунтованість цього положення можна зрозу-
міти, проаналізувавши відчуття ризику, що виникає під час знаходження поблизу атомно го 
реактора (Zonabend, 1989). «Гомін і тиша, ляпсус (...) мовні хитрощі» прикривають страх. 
Проте багато в індиві дуальній та колективній поведінці не вербалізовано й мо же бути зафік-
совано лише за умови терпеливого спосте реження (Bloch, 1995, р. 49). До речі, характерним є 
поси лення інтересу до дискусії, що часто проходить поряд з «дослідженнями, які проводилися 
нашвидкоруч» (Bloch, 1995, р. 47), без реального виїзду на місцевість.

Надмірне зосередження на слові часто поєднується з емфатичним наполяганням на ролі 
теми, що порушується «виробником» суспільного життя (Vers.., 1992, р. 248), то ді як великі 
уніфікуючі парадигми (функціоналізм, мар ксизм, структуралізм) зменшують її до рівня друго-
рядної дрібнички. Рятівним стало те, що тема-діяч та усвідомлю юча були відновлені для вивчен-
ня індивідуалістських сус пільств, у яких намір самореалізації домінує над груповою логікою. 
Винесення цієї теми на передній план нашої дис ципліни настільки природне, що рух до «соціуму 
індивідів» пожвавився в 1980-х роках, частково затіняючи колектив ні вимоги. Унаслідок такої 
еволюції суб’єктивна віддале ність учасників від системи (Dubet, 1994, р. 17) знач но зросла, а 
тому необхідно, щоб етнологи впроваджували цей процес індивідуалізації. Але чи можна піти 
на те, щоб нас тільки зменшити соціальні детермінації, групові належності, що голосно заяв-
ляють про себе в більш м’якому світлі через, наприклад, значну кількість територіальних спад-
кових операцій (Pomian, 1993, р. 59; Brоmbеrgеr, 1996, р. 16–18)? Чи можна, перефразовуючи 
вдалий вислів С. Фензан (Fainzang, 1996, р. 13), піднести те, що було лише «те мою Короля», до 
«теми слова»? Дебати, спрямовані на са мовизначення колективів, дають приклад цього гіпер-
постмодерністського роздування. Для декого ідентичність бу ла лише обставинною та особис-
тою фікцією, що визнача лася винятково у взаємовідношенні, яке встановлюється між дослідни-
ком та інформатором, і позбавленою змісту. Щоб ідентичності були суцільними, пластичними, 
рухо мими, обговорюваними, змінюваними залежно від кон тексту взаємодії, етнологам дово-
дилося впродовж остан ніх років багато разів надавати докази цього (Bоzоn, Thiesse, 1985; Dalla 
Bernardina, 1987; Bromberger, 1993). Проте перемовини, про які йдеться, залежать від звичних 
умов угоди: можна вести перемо вини лише про те, що маєш, що знаєш, що ти є 12. Кожний, 
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звичайно, мав іноді й драматичний досвід обмеже ності перемовин. Але можна заперечити, що 
учасники відмовляються від цих категорій ідентичності (Vers.., 1992, р. 254). Можна вести мову 
про умовність цих визначень (маємо на увазі войовничих корсиканців, басків або ісламістів). 
Потім поміча ють, що ці заперечення або звернення не мусять зупи няти етнолога. Буржуа не 
подобається, щоб їх називали «буржуа», вони, на їхню думку, – «як усі». Чи потрібно тоді заборо-
нити собі розгляд особливостей їхнього стилю життя і вчинків (Le Wіta, 1998)?

Можна було б скоротити ці прості й тривіальні заува ження стосовно важливого місця теми 
й слова в деяких но вих працях. Проте нам здається, що стан розбудови їм під ходить. Ці зрізи, 
насправді, – лише зворотний бік аналізів. Зосередженість, виправдана в цьому кон тексті, у пев-
них ситуаціях заважає помітити закономір ності й особливості феномену, що досліджується, і 
лише порівняння допомагає це виявити. «Спочатку пот рібно досліджувати відмінність, щоб 
відкрити особливості», – зазначає Ж.-Ж. Руссо (Rousseau, 1993, р. 81). Інакше кажучи, етнолог 
має однаково вправно володіти як лупою, так і підзорною трубою. Мікросоціум, безсумнівно, є 
обов’язковою відправною точкою будь-якого досліджен ня, але якщо замкнутися лише на ньо-
му, то це призведе до зацикленості, короткозорості. Урешті-решт, етнологія роз глядається з різ-
них поглядів і в різних масштабах не че рез піклування про компроміс та еклектику (Seignobos, 
Simiand, Lévi-Strauss, Boudon...), а для того, щоб відпові дати подвійній вимозі реальності: відда-
вати належне зап лутаності належностей і визначень у сучасному світі, уточнювати особливості 
об’єктів (функцій техніки, правил гри, структури тексту...) і на цій примусовій базі визначати 
варі анти трактування, що із цього випливають. Постулат, який можна було б назвати «критич-
ним пропрієтаризмом», по яснюється тим, що розглядаються закони та залежності, які фор-
мують феномен (матеріальні закони технології, се міотичні залежності текстології, структурні 
характеристи ки діяльності), й особливості, що в певний момент історії визначають одиничну си-
туацію або об’єкт. Отже, закони й залежності обмежують коло можливих інтерпретацій. «Ін дивід 
іде не на полювання, – писав М. Мосс (Mauss, 1967, р. 58), – він іде полювати на зайця», таким 
чином на гадуючи, що кожний тип мисливства має, залежно від ви ду дичини, свої особливі тех-
нології, цілий набір способів та специфічних адаптацій. Ці властивості не заперечують індивіду-
альні й колективні думки та дії, вони лише окрес люють їхній авторитет. Чи представляють такі 
властивості нездоланну перешкоду? І так, і ні. Так, якщо посилатися, наприклад, на інертність і 
скутість, які ускладнюють про цес нововведень, П. Лемонньє (Lemonnier, 1996, р. 19) по дав нам 
приклад у сфері новітніх технологій: моделі літа ків не мали успіху, якого від них чекали, тому що 
вони не відповідали стереотипу; винахід моделі літака, на якому літав Блеріо, залишався пара-
дигмою посилань для авіа ційних закладів. Такими ж численними прикладами «в’яз ниці» можна 
вважати й літературні жанри, політичні сим воли, канву багатьох ритуалів, стабільність яких не 
зміню ється, а змінюється лише віртуозність, з якою соціум та ін дивіди по-своєму інтерпретують 
їхні форми та значення. Ні, якщо розглядати випадки, коли властивості не мо жуть нічого «сказа-
ти», коли свідомість іде в неправильно му напрямку, коли вичерпуються всі потенційні варіанти 
інтерпретації. Отже, потрібно міняти правила самої гри, робити їх більш відповідними, сумісни-
ми із часом (історія ігрових практик, їхніх обставинних варіацій, залеж но від місця та змін упро-
довж тривалого часу, красно мовно ілюструють постійні процеси змін та реадаптації 13).

Повертаючись до теми, потрібно зазначити, що визнан ня особливостей досліджувано-
го об’єкта («тур по індивіду альності», якщо можна так висловитися) – це завжди не обхідний 
етап, тим більше, якщо потрібно віддати належ не особливості контексту й пластичності ін-
терпретації. Оминувши це, ми ризикуємо переплутати го ловне і неправильно трактувати 
тему. Обмеження рівнів та масштабів аналізу є необхідною засадою достовірності фактів. 
Зупинімося на цій суттєвій евристичній вимозі.
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Пошук потрібної відстані
Дискусії з приводу масштабу дослідження в суспільних науках відродилися під впливом 

італійських «мікроісториків» (С. Ginzburg, G. Lévi) та їхніх послідовників у Франції (Revеl, 
1996). Вони існували й раніше, у загальній етнології, в етнології Франції, але ніколи не прий-
мали форми та кого широкого галузевого протистояння, як нині. Чи пот рібно зауважувати, 
що аналіз за «ступенем дій» є евристич ним фундаментом вивчення методів у Леруа-Гуран 
(Leroi-Gourhan, 1971, р. 19–35)? І чи потрібно нагадува ти про роздуми критиків стосовно оди-
ниць вивчення французької ет нології (зокрема сільської общини та міського кварталу) та їх-
ній захист упродовж десятиліття для аналізу різного масштабу (Bromberger, 1987)?

За останні роки актуальність цієї суперечки зросла че рез кілька суттєвих полемічних епізодів, 
що стосувалися галузі в цілому. Аналіз міфу про чинук (вітер у Північній Америці) – один з таких. 
У своїх дослідженнях двох вер сій міфу про лосося, які розповів інформатор Ф. Боас, Д. Ім (1985) 
наполягав на важливості стилістичних варіан тів, обставин повідомлення, голосу, індивідуально-
го мов лення для розуміння змісту й докоряв К. Леві-Стросу за те, що той зупинився у своїй «Ме-
тодології» на «загальностях» (загальних елементах), пропонуючи застосовувати порів няльний 
і трансформаційний аналіз для виділення основ ного змісту цих текстів у формі висловлювань. 
К. Леві-Строс не заперечує філологічну працю Д. Іма, але заз начає, що у двох різних масштабах 
«кожний по-своєму зна ходить постійну реальність, із якої вже виокремлює якийсь шматочок» 
(Lévi-Strauss, 1987, р. 117). «Один підхід нічим не гірший за інший, – тонко підкреслює він (Lēvi-
Strauss, 1987, р. 132), – гуманітарні науки не наближатимуться до будь-якого рівня розвитку, 
якщо не буде припинено чвари через найправильніший рівень аналізу» (Lévi-Strauss, 1987, р. 117). 
Уже ближче до нашого часу, навіть на сторінках журналу (1996. – N 1. – Р. 22–30), у полеміці зі-
йшлися Б. Латур і П. Лемонньє з приводу «матеріальних протиріч» та «законів тех нічної ефектив-
ності» відносно соціального контексту. Учені відстоювали різні наукові позиції, що унеможлив-
лювало їхнє примирення. Але контрасти в дослідженнях аб солютно заперечуються масштабом: 
«зблизька» технічні факти подаються як плутанина, як клубок фізичних зако нів, соціальних 
зв’язків, особливих уявлень, що неможли во розплутати. «Зверху», з погляду «макроісторії» чи 
по рівняльної антропології, вони виявляються в хронологічних послідовностях, направлених на 
найбільшу ефек тивність. Наукові шляхи П. Лемонньє та К. Леві-Строса перетинаються лише тоді, 
коли вони вважають за необхідне зро зуміти структурні властивості феноменів, що вивчаються, 
коли потрібно щось зауважити до теми локальних зв’язків. «Розуміння технічних феноменів не 
може обійтися без ура хування матеріальних законів, необхідних для досліджен ня, що кожний ін-
дивід або культура «робить» або «не ро бить» із цими законами» (Lemonnier, 1996, р. 23). Так само 
«всепроникаюче мовлення» (згідно з термінологією Д. Іма) мі фу не може виникати з вивчення од-
нієї версії, а з дослід ження серії споріднених текстів, саме на цій основі можна буде пізнати ефекти 
«граматики локального світу» (Lévi-Strauss, 1987, р. 121). Такий прийом принципово обдуманий 
і «повертається спиною» до герменевтики. Але чи не потріб но спочатку знати правила гри, особ-
ливості мови, основну структуру релігійної церемонії, незмінні риси невдоволен ня, побачити,  
які були характеристики особистості в той історичний момент, щоб оцінити безліч інтерпретацій, 
варіантів аналізу цих жанрів чи одиниць, що є об’єктами дослідження? Такі глибинні правила не-
можливо роздиви тися «зблизька», вони складають «клітку для почуттів, де» індивідуум чи група 
можуть «виявляти свою відносну свободу» (Ginzburg, 1980, р. 16).

Ось ми, здається, і відійшли від проблеми масштабу дос лідження та аналізу, що нас ці-
кавила для визначення чіт кої основи сучасної світової етнології. Але це не так. Відхи лення 
від проблеми і справді привертало нашу увагу до ри зику занурення в локальну монографію 
та суто емічний прийом, до демультиплікації рівнів дослідження, суворої необхідності по-
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рівняльних аналізів, виявлення вирізняю чих особливостей та до виокремлення головного 
змісту відносин, що досліджуються.

«Соціальна реальність різна, з огляду на рівень аналізу, або (...) масштаб досліджен-
ня, де можна вибрати, де кожен може знайти се бе» (Revel, 1996, р. 12). Із цього речення 
можна взяти загальну евристичну користь (про це ще піде мова), але та кож дуже ефектив-
ний методологічний принцип для вивчен ня складних соціумів, які вирізняються більшою 
заплутаніс тю, взаємопроникненням, пластичністю належностей та визначень. У такому 
руслі стає зрозумілою програма, спря мована на «організацію значної кількості контекстів, 
які необхідні для розуміння досліджуваних дій» (Revel, 1996, р. 25). У світі, позначеному уні-
формізацією звичаїв через відроджен ня місцевих традицій, різноманітність залучення ін-
дивідів, стрибок колективних вимог, приєднання індивідів до слабких і тимчасових джерел, 
затвердження територі альної свідомості, буде справді парадоксальним зарахування дій лю-
дей та зміст їхніх практичних дій до одного рівня.

Власне принципом множинності, який відмінний від «класифікаторської інертності» 
(Revel, 1996, р. 23), що прив чив нас до вивчення ізолятів – груп людей (соціальних або про-
сторових), які проживають окремо, ми маємо керува тися під час трактування механізмів, 
які розміщують інди відів у сучасному світі. Парадигма обмежень (будинок, квартал, кому-
на) співіснує з парадигмою мережі, що ба зується на відносинах дружби, «фамільярності», у 
клубах спільних інтересів тощо, які частково перекривають, при наймні на практиці, сімей-
ні та місцеві обмеження. Така невизначеність підтримує розвиток значної кількості мож-
ливих траєкторій та напрямів, які можуть прояснити історію життя індивідів і колективів 
(Bertaux, 1976; Peneff, 1990; Dеmazière, Dubar, 1977).

Але етнологія здебільшого займається зіставленням людей з їхніми навичками (працю-
вати, жити, їсти, пити, грати, вірити, керувати...). І вивчення цих взаємозв’язків могло б ви-
явитися спотвореним, якби їх вивчали лише в місцевому масштабі. Де, наприклад, досліди-
ти спосіб територізації, політики та її репрезентації як не в «розвитку від департаменту до 
округу, від общини до регіону» (Аbélès, 1990, р. 111), від місцевого зібрання (pourcher, 1990) 
до пар ламентського з’їзду? «Циркулюючи між різними рівнями колективності, спостерігач 
“політичного соціуму” та ба гатосторонніх відносин, що керують цим світом, – зау важує 
М. Абелес, – лише поступово деконцентруючись, може сподіватися на відбудову ним склад-
ної реальності, яку зблизька проаналізувати неможливо» (Аbélès, 1990, р. 114).

Таке зменшення масштабів не нав’язується; воно впро ваджується у функції простору й ре-
ферентів. У працях про паризьких ентомологів І. Деляпорт (Delaporte, 1984; Delaporte, 1986; 
Delaporte, 1994) чітко описав успішне розширення опе рацій, які приводять до створення ко-
лекції комах. Одне з них спричинює вивчення мереж, специфіки та функціо нування асоціацій 
у великому місті: кожен може з упевне ністю очікувати, що «він знайде собі пару, яка розділить 
його ексклюзивне захоплення стафілінами, довгоносиками або крізомелами» (Delaporte, 1986, 
р. 163), але цієї впевненості вже не буде, якщо йтиметься про маленьке провінційне містеч-
ко; до того ж «ці асоціації збирають достатню кількість учас ників, щоб можна було відчу-
ти елемент анонімності, який характеризує соціальні відносини в місті». Друге розши рення 
спричинить окреслення «способу, за яким цінності із соціуму впливають на ентомологічну 
науку» (Delaporte, 1986, р. 161), інакше кажучи, ідеться про схожість у класифікації комах і 
людей. Третє пропонує проаналізувати механізм оволодіння офіційними знаннями, що вико-
ристані в «ти сячах статей і праць», виражаючись у показовому від стороненні, нестабільних 
відношеннях між письмом та зву чанням, безліччю варіантів тощо (Delaporte, 1986, р. 167).  
І, на решті, четверте допомагає розпізнати різноманіття знань, що сконцентровані поза індиві-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



822

Французька етнологія

дуальним «полюван ням» на віддалених землях (фрагментарна інформація з Парижа, місцеві 
знання – усе це сприяє світовому розвитку).

Це також діє, коли увага приділяється не лише прихиль никам довгоносиків, але й люби-
телям коней. Вони вважа ють, що породи та звички благородних тварин закріплю ються на тих 
територіях, у яких вони символізують іден тичність і тривалість. Етноісторичний аналіз дослі-
дження просторової децентралізації похитує впевненість, яку дає чаруюча та рідна місцева го-
вірка. Чорний кінь Нієвра, як того вимагає емблема, є екзогенною твариною, децентра лізація 
якої відбулася нещодавно (наприкінці ХІХ ст.) (Lіzеt, 1989). Утративши будь-яку цінність для 
сільськогосподар ських робіт, через розвиток нових технологій, та для м’ясопереробки, через 
чутливість тваринолюбів, кінь отримав «підвищення» – став зіркою шоу, змагань, конкурсів, 
які позичили свої сценарії в спектаклів, улаштовували великі пивоварні компанії Північної 
Америки. Там вони втілювали фольклор «по-французьки». На базі порів няльного аналізу 
Б. Лізе (1996) чітко окреслює процеси пивоваріння, їхню акліматизацію, роль у цьому від-
новленні титулованої адміністрації... – такі фундаментальні риси не були помічені на перший 
погляд через те, що місце вий об’єкт розташовувався надзвичайно близько.

Багатосторонній підхід, ткацький човник між «малень ким» і «великим» спрямував дослі-
дження футбольних мат чів у Марселі, Неаполі та Турині (Bromberger, 1995). Дов готривалі бесіди, 
розповіді про життя вболівальників доз волили окреслити відносини, згідно з якими історії окре-
мих людей уплітаються в історію міст, клубів, змагань, матчів... Вивчення внут рішнього функціо- 
нування стадіо нів, груп прихильників, поведінки різних трибун дозволи ли встановити закони 
структурованого натовпу та поле мічне існування гри залежно від національності глядачів (і чи 
потрібно підкреслювати, що таке дос лідження вимагає значної кількості об’єктів вивчення?). 
Аналіз складу команди, стилю гри в масштабі колективу показали механізми апропріації уні-
версальної мови, ство рення особливого від загального. Але зміст цього захоп лення, багато-
сторонній підхід, якому притаманна плута нина в належностях та ідентифікаціях, не може бути 
дос татнім; обґрунтована компаративістика (категорія, яка найчастіше відкидається заради 
непримиримо індивіду ального досвіду) є потужним допоміжним засобом для уникнення по-
милок, знайдення специфік, «виявлення непоказних категорій, безсвідомих зв’язків, нестандар-
тних логік, що непомітні при загальному огляді». Щоб це побачити, потрібно встановити «дис-
танцію, без якої наша наука не обійдеться» (terray, 1990, р. 176). Що можна сказа ти про аналіз 
такого феномену, як футбол? Дослідження відмінностей (порівняльне вивчення трьох клубів) 
вияв ляється через контраст стилістичних варіантів та виокрем лення особливостей. Інакше ка-
жучи, щоб добре зрозуміти «Олімпік» з Марселя, потрібно також дослідити «Ювентус» із Турина. 
Віддалена різниця – у часі та просторі – між футбо лом сьогодення та схожими іграми, що пред-
ставлені в ін ших епохах та цивілізаціях (середньовічний «суль», «тлачтлі» ацтеків), була для цьо-
го використана, щоб пока зати особливу семантичну «арматуру» сучасного спорту: узагальнене 
та систематизоване змагання, посилення зна чення індивіда та колективної солідарності, роль 
удачі, шахрайства та правосуддя на шляху до успіху (Bromberger, 1995, р. 193–204).

Тонкий монографічний аналіз, варіювання масштабів, застосування обґрунтованої 
компаративістики мають дозволити відбудувати індивідуальність соціального досві ду й 
очистити складні практичні значення, приховані в ру тині ефектних подій. Чи не в цьому 
полягає насущна місія, покладена на етнологію?

Різносторонні можливості поглибленого якісного при йому та порівняльної деконцентрації 
вдало проілюстрова ні в нібито тривіальному аналізі продуктів харчування (Vlalles, 1987; Vlalles, 
1988; Vlalles, 1995). Копіткий аналіз технологій у бой нях, які використовуються для того, щоб уби-
вати тварин та перетворювати їх на продукт споживання, спричинив появу запитання: «Чим же 
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є для нашого суспільства м’ясо»? Безперечно, це м’ясо не з трупів тварин, схожих між собою (до-
машні тварини й хижаки) або відмінних (копрофаги або некрофаги) від людей; «так само, як ми 
беремо – на відстані, так ми і їмо – на відстані: ні далеко, ні близь ко» (Vlalles, 1995, р. 345). Ви-
вчення бойні, учорашніх та сьогодніш ніх звичок у нас та у всьому західному світі дозволяє виок-
ремити з консенсусу те, що м’ясо придатне для споживан ня. Протиріччя стосовно цього продукту: 
є так звані зоофаги, які не вагаються, а навіть насолоджуються спожи ванням тварин у їхньому 
натуральнішому вигляді (які мож на без проблем ідентифікувати), цим частинам тварин на віть 
не можна присвоїти будь-яке абстрактне означення (безсоромно ведуть мову про «ноги», «голову», 
«мозок»); але в сучасному світі починають переважати саркофаги – лю бителі сортованого м’яса, 
одної якості, геометрично нарі заного (як гамбургер). Перенесення боєнь за межі міст – процес 
зняття відповідальності за смерть тварини (уже не зрозуміло, хто вбиває: той, хто споживає, чи 
той, хто пус кає кров), евфемізація мовлення м’ясників, неспоживання відходів бойні... свідчать 
про таку собі «детваринізацію» м’яса. Це є проявом чутливості сучасних людей. І лише скрупу-
льозне дослідження та порівняння в часі й просторі могло б це всебічно висвітлити.

Нова наукова практика?
Наведені приклади свідчать про масштаб шляху, прой деного етнологією Франції за 

чверть століття: оновлення тем і просторів дослідження, адаптація методик. Найчасті ше 
проти ставляли два види етнології: однин – чистий, за конний, благородно застосовувався в 
екзотичних соціу мах; другий – етнологія «сусідів по під’їзду» – лише на крайній випадок, що 
може проводити тільки «роботи дру гого ґатунку», або це рішення про відступ для тих, хто 
вто мився від віддаленості. Таке розділення, на нашу думку, штучне, навіть якщо погодитися 
з тим, що концептуальна та методологічна історія етнології «зблизька» набагато бідніша за 
вікову етнологію порівняльної антропології. Але чи є така значна різниця в проб лематиках, 
об’єктах та постулатах? Здається, вони навіть об’єднуються, якщо роз глядати розвиток екзо-
тичних соціумів і виникнення «су часних світів», як це розуміє М. Оже (Augé, 1994), тобто між 
ними існує зв’язок. Чи можна уявити дослідження по літичної антропології, яке б нині вело-
ся де завгодно, незважаючи на відносини з країною, різні мережі та посе редницькі колек-
тиви? До речі, глобалізація техніки, пред метів, телевізійних програм, комунікаційних прак-
тик створює оригінальну ситуацію, яку можна кваліфікувати як «крео лізація у відсутності» 
(об’єкти циркулюють, куль турні змішування незалежно оперують реальним просто ром). Це 
нове знання порушує питання стійкості гетерогенних культурних кодів до процесів під робки, 
реінтерпретації. «Наближена» етнологія може надати «віддаленій» етнології нові напрями, 
приховані за іншими категоріями (технікою, релігією, родинними зв’язками...) через цікаве 
змінення службових відносин або тривале «блукання в темряві», об’єкти переважно створю-
ються завдяки врахуванням місцевого або соціального досвіду. Залишаючись поза встановле-
ним бар’єром, ігно руючи нові форми суспільних та політичних відносин або осередків сучас-
них колективних інтересів, екзотична ет нологія ризикує перетворитися на археологію.

Окрім вивчення «зблизька», потрібно протистояти проблемам специфічної методики, 
які найчастіше нада ють йому невпевненого характеру.

Нині етнолог може використовувати найрізнома нітніші джерела, поєднуючи їх, співстав-
ляючи як завгод но, доки це не приведе до якогось результату. Ризик таких ілюстративних ма-
ніпуляцій, звичайно, існує і в екзотичній етнології, особливо, як наголошує Олів’є де Сардан 
(Olivier de Sardan, 1995, р. 102), якщо спеціаліст приховує квазімонопольність своїх джерел.

Окрім того, умови дослідження, що базується здебіль шого на бесідах, а також на спостере-
женні за поведінками, обмежують практичне розуміння та сприйняття індивіда в множиннос-
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ті його ролей. Чи потрібно відмовлятися від ці єї методологічної неукомплектованості? Є такі 
доречні ар гументи, коли дослідження стає складним через просторо ве розділення ролей та 
віддалення в нашому соціумі при ватної сфери (Delaporte, 1986, р. 165), де етнолог «губиться» 
(Аlthabe, 1990). Чимало авторів змогли через етнографіч ну «впертість» закрити прогалини, 
більш чи менш глибо кі, у таких реальних перешкодах (Pétonnet, 1968; Pétonnet, 1982; Gutwirth, 
1970; Le Wita, 1988; Williams, 1984; Williams, 1993). І нам не здається, що найкращим шляхом 
для подолання цих підводних рифів стане, як це пропонує Альтаб (Аlthabe, 1990, р. 130, 131), по-
долання місцевої склад ності – скорочення діалогів – головного об’єкта досліджень, навіть якщо 
він підкреслений вище й випробуваний на практиці (Bromberger, 1995, р. 16–18).

Вербальна інформація має критикуватися, розчле новуватися за допомогою добре відо-
мих етнологові про цедур (Olivier de Sardan, 1995, р. 92–101). Така робота водночас ускладнена 
надзвичайним розквітом «запасу гото вих ідей», породженим нашим суспільством, досвідом, 
проведеним опитуванням; індивіди або замикаються в собі, або йдуть в опозицію для того, 
щоб відмежувати свій потурбо ваний світ від внутрішніх втручань. Усі ці відповіді можна запо-
зичити в суспільних науках, у випускника На ціональної школи адміністрації, наприклад, при-
хильників К. Леві-Строса та Бурдьє (Bellier, 1992) чи в різноманітних стереотипів, нав’язаних 
медіа та різними інституціями. С. Фензан (Fainzang, 1996, р. 29–39, 43–51) надзвичайно тон-
ко доводить, що колишні алкоголіки, об’єднавшись у асоціації, приписують своїм проблемам 
абсолютно стере отипні причини, що часто звучать у доктринах їхнього руху, іс торіях життя, 
проте «спонтанні дискурси», зібрані протя гом тривалого дослідження, окреслюють шлях до 
алкого лізму набагато складнішим, що не відповідає цим стерео типам.

Продуктивна сила здивування, гострота погляду при туплюються, коли етнолог дослі-
джує власне суспільство. Окрім того, щоденні звички рутинного життя застають йо го знена-
цька. Якби хтось узявся досліджувати процес сні данку (тема, до речі, показова щодо різних 
технологій, ін дивідуальностей і колективів), чи можна було б уявити ет нолога, який «зі- 
тк нувшись» за сніданком із холодним ри сом та яйцями, побіг би до свого записника? У його 
гостей це запитання викличе таке собі легке здивування та поблажливість, а от у колег пи-
тання про те, що краще – бісквіт чи бутерброди з маслом, викличе, безсумнівно, роздрату-
вання. І це є індикатором того, що подібні теми пробивають собі дорогу лише в контексті 
історії, культур ної географії, поезії. Отже, «наближена» етнологія вимагає додаткової гост-
роти, так само як і більшої дистанції для погляду.

Залишається лише уникнути специфічних проблем 14, поставлених «реституцією» та «при-
йняттям» (Zonabend, 1994 а) у дослідженнях близьких соціальних світів. Пара доксальна наука 
етнологія представляє собою об’єктивні дані суб’єктивних досвідів, довіри, зближення, дружби. 
Результати робіт, занурюючись у сфери невидимого, ви окремлюють неочікувані зв’язки, пояс-
нюють значення звичайних відношень.., можуть розчаровувати очікуван ня, яке задовольнить 
текст, що прославляє місцеві особ ливості. Етнологія здатна прояснити з першого разу зна чення 
своїх методів, оберегти себе від деонтологічних ви мог, але й ризикує спровокувати в місцевих 
соціумах без ладдя. І також, згідно зі своєю компетенцією, етнологія має брати участь у публіч-
них дебатах, вирішувати «пробле ми соціуму», тому вона може розчарувати очікування своєї  
аудиторії переформулюванням та зміненням запи тання. Але чи це не є ціною для науки, яка через 
специ фічність своїх методів, натикаючись на «неправильну очевидність», пропонує розміркову-
вати над проблемами у всій їхній сукупності і яка абсолютно заслуговує на своє місце в місті?

Особлива подяка Жану-П’єру Дігару, Жану-Іву Дюрану, Морісу Дювалю, Сільві Фензан, Жа-
ну-Франсуа Госсьйо, Крістіні Лангуа за зауваження та дружні коментарі, які в них з’явилися 
після прочитання тексту.
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Примітки
1 Рух «від більшого до меншого», який розглянутий у статті, відстежує розвиток масштабів аналізу 

етнології у Франції, починаючи з 1930-х до 1980-х років.
2 Згідно з висловлюванням Г. Мендера (1988), який описував за допомогою цих термінів значні 

структурні зміни, що впливали на французьке суспільство, починаючи з 1965 року. Про поширення 
родової ініціативи змін у 1970-х роках і переоцінку поняття країни, яка супроводжує цей рух, див. 
в окремих працях (Bromberger, 1993; Bromberger, 1996).

3 Отже, на противагу цьому огляду залишаються праці, які за останнє двадцятиріччя ввійшли в іс-
торію науки, зайняли помітне місце в етнології Франції та Європи. Ідеться про дослідження Центру 
антропології в Тулузі (див.: Аlbert, 1990; Fabre-Vassas, 1994; Charuty, 1997).

4 Для отримання інформації щодо підсумків цієї програми див. визначені праці (Chevallier, 1989; Chevallier, 
1990; Savoir-faire.., 1991).

5 Про зловживання цією концепцією, яка надто часто використовується як універсальна, ідеться в 
окремих працях (Bromberger, 1993, р. 46–48).

6 Цією і наступними цитатами я в жодному разі не намагаюся дискредитувати двох колег, авторів 
фундаментальних i визначних наукових праць. Але я наполягаю на тому, щоб не надто прагнули реда-
гувати нових ідолів, нові культи, відхилення від сакральності.

7 Про розбіжності інтересів у сучасній Франції див. у різних працях (Mеndras, 1988; Аgulhon, 1995; 
Bromberger, 1996).

8 «Екзотичні» етнологи працюють на користь відстані (від імені холізму). Така методологічна тен-
дітність виявилася менш шокуючою.

9 У цьому контексті див. окремі праці (Dosse, 1995).
10 Тут ідеться про звукову естетику. Я не відмовлю собі в задоволенні процитувати поетичне зак-

линання, яке наводить Ж. Ешеноз у «Малайській витівці»: «Пральна машина виконувала свою функцію 
за допомогою защіпок, вібрацій різноманітного ритму, починаючи з ніжного попереднього прання та 
закінчуючи лютим віджимом, під час якого шалений пристрій гуде і трясеться, підскакуючи на місці, 
ніби хоче налякати: оберт його нутрощів є настільки жахливим, що виникає бажання зникнути, про-
р ватися крізь стелю, залишивши в ній дірки» тощо.

11 Численними є приклади цього типу аналізу, коли виділяються подібні процеси іншого типу при-
в ласнення. У різних працях див. про прийоми споживання (Еthnologie Française, 1996, XXVI); різно-
манітні види спорту (Terrain, 1995, р. 25); оповідання (Fabre, 1992, р. 43, 44) тощо.

12 Я дозволю собі звернутися за детальнішим аргументом із цієї теми до статті, яка вже була опуб-
лікована і в якій наводяться численні приклади подібних обмежень перемовин (Bromberger, 1993, 
р. 59–61).

13 Для цього пункту див. окремі праці (Еlias, Dunning, 1994).
14 Чи справді етнологічні праці швидко перекладаються та стають відомими народам, які були 

об’єктом досліджень у цьому світі, що постійно звужується?
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ЖАН-ФРАНСУА ГОССЬЙО

ЕТНОС, ЕТНОЛОГІЯ, ЕТНІЧНІСТЬ

La pensée ethnologique a longtemps lié les notions d’ethnie et de nation, la seconde étant censée procéder de la 
première tout en lui étant hiérarchiquement supérieure, parce que dotée d’une dimension politique. Le substantialisme 
qui caractérisait la façon dont elles étaient abordées a abouti à une impasse théorique, la multiplication de définitions 
toutes également recevables signifiant au bout du compte l’impossibilité de les définir objectivement. Ceci a amené 
des auteurs comme Barth et Gellner à renouveler totalement l’approche de l’ethnicité et du fait national, et celle des 
rapports de l’une et de l’autre avec la culture, tandis que Benedict Anderson coupait le cordon ombilical rattachant 
conceptuellement la nation à l’ethnie. Ces clarifications théoriques devraient permettre à l’ethnologie française 
d’expliciter désormais sans gêne les problématiques d’une véritable ethnologie de la France.

For a long time the ethnological reflection has joined together the notions of ethnic group and nation, the latter 
supposedly proceeding from the former, while being superior to it, since endowed with a political dimension. 
Substantialism, which characterized the way they were approached, led to a theoretical deadlock, the multiplication of 
definitions, all equally acceptable, signifying the impossibility of defining them objectively. This led authors such as 
Barth and Gellner to completely revise the approach of ethnicity and national fact and of their relation to culture, while 
Benedict Anderson cut the conceptual umbilical cord binding nation with ethnic group. These theoretical clarifications 
should enable French ethnology to explicit unrestrainedly the problematics of a genuine French ethnology.

Чи можна думати про націю, не згадуючи одночасно чи завчасно про етнос? Найімовірні-
ше, відповідь буде ствердною, якщо зважати на відмінність трактування цих двох понять у сус-
пільних науках. Поняття «нація» було зав жди в центрі полеміки й теоретизування та цікавило 
дея ких етнологів поза «великим дисциплінарним поділом». Поняття «ет нос», навпаки, трива-
лий час залишалося поза увагою тео ретиків. До того ж цей термін з’явився значно пізніше, ніж 
терміни етнологія й етнографія. Етнологія виникає наприкінці ХVІІІ ст., а етнографія – на 
початку ХІХ ст. на позначення відповідно расової та мовної класифікації. Ли ше 1896 року по-
няття етнос було «винайдене» Ваше де Лапужем для того, щоб позбавити основоположне для 
ньо го поняття «раса» будь-якого культурного чи лінгвістично го виміру і надати йому виключ-
но фізичного та психоло гічного змісту. Як результат, цей термін ще довго мав до сить непевне 
значення, щось на кшталт залишкового по силання в текстах, присвячених систематичному 
вивчен ню національних рис. Наприклад, А. ван Геннеп, наче мимохідь, згадує «розміщен ня 
річних водойм за етнічними чи, ще краще, за трансверсальними національними зонами» (Van 
Gennep, [1922], 1995, р. 171). Єди ним класичним автором, котрий серйозно (але досить своє-
рідно) поставився до цього поняття і присвятив йому кілька сторінок у праці «Економіка і сус-
пільство», є Макс Вебер. Етнічна група, на його думку, відрізняється від раси тим, що остання 
визначається спільним походженням, а перша ґрунтується лише на вірі в спільне походження 
(на ція є таким же утворенням, як і етнічна група, але вона на ділена більшою політичною при-
страсністю, волею до полі тичного буття). Етнічну ідентичність, головним чином, визначає 
саме усвідомлення відмінності від інших груп. Але соціальна реальність цього типу спільноти 
постає в М. Вебера важковловимою, аж до такої міри, що це поняття, позбавлене теоретичної 
значущості, заслуговує «бути ви кинутим за борт» (Weber, 1971, р. 423).
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Нація та галли
Термін нація не завжди мав особливий статус, який за ним закріплять пізніше суспільні 

науки, тривалий час «потопаючи» разом зі своїми «семантичними сусідами» в так званій 
первинній невизначеності. Утворившись від латин ського natio, він означав народження та 
спільне поход ження і до ХVІІІ ст. вживався як синонім до понять народ і плем’я на позна-
чення жителів відкритих мандрівника ми екзотичних місцин. Так, Ж.-Ж. Руссо згадує нації 
велетнів (наведено словником Petit Robert), а Ж.-Н. Деменьє видає пра цю «Дух традицій і 
звичаїв різних народів» (Demeunier,[1776], 1988). Поняття «етнос» ще не існувало. До того 
ж ці тер міни не мали ні політичної конотації, ні ієрархічної зна чущості.

Саме Велика французька революція надала їм політичної ваги, що, однак, не позбавляло 
поняття багатозначності та навіть до певної міри їх «обігрувало». У праці «Що таке третій 
стан?» Сьєйє стверджує: «Якщо скасувати привілейований клас, то нація від цього не тільки 
б не програла, а навіть виграла». Інакше кажучи, нація визначається через вик лючення з неї 
привілейованого класу, тобто духівництва та знаті. Вона ототожнюється з народом у соціаль-
ному сенсі цього слова. Однак наперекір універсальному обра зу революційних часів, але згід-
но з етимологією, ця кон цепція ґрунтується на прабатьківстві (анцестральності) – нині можна 
було б вести мову про етнічну концепцію – і має бути загальновизнаною за простою логікою 
протис тавлення. У праці «Нарис про французьку знать» (1732) Буленвільє виклав тезу, що 
знайшла послідовників і згід но з якою аристократи походять від франків (прина лежність зна-
ті до раси завойовників виправдовує їхню звер хність). Із цього логічно не доведеного до кінця 
припущен ня бере початок розуміння нації як завойованого народу, а саме – галлів. І справді, 
перші роки ХІХ ст. позначені таким явищем, як кельтоманія, для якого характерний пошук 
відлуння галльських часів у сучасних народних традиціях за вказівкою і під егідою Кельтської 
академії. Заснована 1805 року, вона немов випадково втратила свою роль за часів Реставра-
ції, а в 1817 році перетворилася на Спілку антикварів (Belmont, 1996). Теза Буленвільє буде 
знову в центрі уваги протягом усього ХІХ ст. (Noiriel, 1995), при цьому її супроводжуватимуть 
антагоністичні міркування, аж до визнання святими славетних галль ських пращурів у підруч-
никах ХХ ст. До того ж опозиція навіть у наш час не втратила своєї вагомості, про що свідчить 
по леміка, яка спалахнула 1996 року навколо вшанування хрещення Кловіса.

Це явище нагадує структурне протиставлення можнов ладців і простого люду, заво-
йовників та корінних меш канців, що характерне деяким африканським спільнотам (Іzard, 
1992). Воно ґрунтується на уроках історії, яка, за К. Леві-Стросом, відіграє в сучасних сус-
пільствах роль, зак ріплену колись за міфом. Зараховуючи походження нації до початку 
історичних часів і закладаючи принцип первісної автохтонності, вона вписує національ-
ний факт до пере конливо спокійного субстанціалізму. Однак, на відміну від цієї концепції, 
деякі теоретики ХІХ ст., серед яких Е. Ренану належить «пальма першості» (Renan, [1882], 
1992), бажають відно вити первинний волюнтаризм революції та віддають пе ревагу полі-
тичній реальності нації. Остання бере свій по чаток уже не з трансцендентної анцестраль-
ності, а з «пов сякденного плебісциту».

Як А. ван Геннеп розглядає національності
Іншою є позиція А. Ван Геннепа (Van Gennep, [1922], 1995), який до того ж відверто 

критикує Е. Ренана. Він докоряє останньому за його «передусім психічну» ідею національ-
ності і за припущення існування «національної манери мислення». Незгода А. ван Геннепа 
із самою суттю питання супроводжується та кож плутаниною в термінології. Коли Е. Ренан 
веде мову про націю, то А. ван Геннеп розуміє під цим «національність».
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Так, для нього первинним є поняття національності, а термін «нація» стосується на-
ціональностей, які мають державу. «Національна» реальність, глибоко вкорінена в часі, не 
є первісно політичною, вона не походить від полі тичної волі (хоча й може спонукати до 
такого волевиявлен ня). Таким чином, як стверджує А. ван Геннеп, поняття фран цузька на-
ціональність не є тотожним поняттю Французька Республіка, адже у Французькій Республіці 
співіснує чима ло національностей (провансальська, бретонська та ін.).

Проте програма революції в цьому питанні є, на думку А. ван Геннепа, потворною. Кон-
вент винен у розробці «політики мовного пригнічення і переслідування», яка надалі поро-
дить конкурентів у Європі. «Первородним гріхом» респуб ліки є невизнання розмаїття діа-
лектів та звичаїв, тобто за перечення однієї з найприродніших рис людства. Адже для автора 
«Трактату про національності» першим і універ сальним почуттям є належність до певної 
групи. «На ціональне почуття» є по суті більш раннім, ніж термін, яким його позначають, 
тим самим наділяючи його полі тичною легітимністю. Французькому патріотизму, аби за-
явити про себе, не потрібна була революція.

А. ван Геннеп насправді не заперечує існування фран цузької національності, яка спів-
існує в республіці з інши ми національностями. Приєднуючись у даному випадку до пост-
революційних уявлень, він приписує їй галльську анцестральність. Цю спорідненість до-
слідник відкрито наділяє ідеологічним виміром. А. ван Геннеп стверджує, що нове відкриття 
дороманської Європи, яке передусім завдячує ет нографії, не є чужим для національних ру-
хів ХІХ ст. Націо нальний принцип можна інтерпретувати як повернення «первісного євро-
пейського принципу», тобто принципу рів ності і свободи людей.

Визначаючи національний феномен як первісне й уза гальнююче почуття, А. ван Геннеп 
виводить з нього власне етнографічне поле пошуку. Національність – це ціліс ність, яку можна 
визначити науково (і яка, отже, має виз начену сутність), навіть якщо «на даній стадії дослі-
джень жодна дефініція не є достатньою, бо не враховує всі задіяні елементи». Автор «Трактату...» 
вважає своїм програм ним завданням продовжувати дослідження аж до розроб ки визначення, 
яке б його задовольнило. Із цією метою ма ють бути досліджені зовнішні прояви національнос-
ті, її символи, а також внутрішні елементи і загальні закони її генезису та еволюції. Справді, 
«Порівняльний трактат національностей» відповідає першій частині цієї програ ми. Було ви-
дано перший том під назвою «Зовнішні складо ві національності». Наступні два томи так і не по-
бачили світ. Вищезгадана праця є найвичерпнішим дослідженням з визначення відмінностей, 
розробки класифікації, чітко го географічного і соціального розмежування. Серед «диференцій-
них символів» особлива увага приділяється мовам та різним прийомам і маніпуляціям, що є 
об’єктом дослід ження. Також підкреслено та яскраво проілюстровано важливу роль політики в 
мовній статистиці та перепису населення. Водночас міркуванням А. ван Геннепа властива пев-
на двозначність. Мови є маркерами, якими можна ма ніпулювати, і прикладів цього достатньо 
в «Трактаті...», однак вони складають сутність на ціональності. Іноді, коли автор захоплюється 
доведенням своєї думки, здається що мови повністю визначають наці ональність, зливаються 
з нею («[...] розділ «Мови», тобто «Національності»). До речі, автор свідомо вдається до та кого 
змішування задля побудови політичного проекту: «Потрібна була велика пропагандистська ро-
бота з боку народів, зацікавлених у тому, щоб керівні кола та населен ня Західної Європи зро-
зуміли, що відтепер має існувати прямий і постійний зв’язок між політичними та мовними 
кордонами». А потім А. ван Геннепа охоплює глибокий сму ток з приводу того, що ця «нова орієн-
тація» не була пере несена на колонії, «де мова і національність місцевого на селення не беруть-
ся до уваги» («[...] розділ «Мови», тобто «Національності»). «Трактат...» присвячено передусім 
європейському ареалу, його автор не встановлює жодної якісної різниці між населенням різ них 
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континентів. Тут немає жодного сліду тієї ієрархії (зокрема показаної Моссом), за якої деякі 
спільноти зас луговували б титулу нації, у той час як інші змушені були б залишатися етносом. 
Якщо відчуття належності до певної групи є загальним, то чому б так само універсально не на-
зивати цю групу національністю? Семантична наста нова заслуговує на політичну петицію.

Яким би не було визначення цієї основоположної єд ності, національним чи етнічним, до-
водиться констату вати, що А. ван Геннеп не завершив свій початковий про ект, який полягав 
в об’єктивному визначенні цього по няття, виокремленні його внутрішніх складових та сут-
ності. Автор проаналізував лише його «зовнішні скла дові», символи, маркери. Звісно, існують 
суб’єктивні чи кон’юнктурні причини того, що перший том «Тракта ту...» не мав обіцяного 
продовження. Проте, можливо, справа також у певних теоретичних труднощах, коли йдеться 
про надто очевидний об’єкт дослідження. У цьому випадку, незважаючи на задекларовані ам-
бітні цілі, етнологія А. ван Геннепа не перевершила концепції його сучасників, де національне 
зазвичай веде початок від ет нічного, про що рідко згадують і ніколи не дають визначення.

Нечітке визначення
Що б етнологи постійно не запитували один в одного про сутність, яка складає, при-

наймні етимологічно, предмет їх ньої дисципліни, у цьому немає нічого дивного: для етно-
графії, яка виходить за межі звичного, етнос є, головним чи ном, операційним поняттям, 
що розмежовує поле її спосте реження; для етнографії загалом, як і для Volkskunde зокре-
ма, народ – поняття, яке ще й досі не визначене. І не дивно, що першими, хто спробував 
теоретично опрацювати це пи тання, були росіяни, точніше, радянські вчені. Дані, якими 
вони володіли на той час, не давали їм чіткої відповіді, але безліч різних дрібниць надавали 
інформацію про дійсну реальність. С. Широкогоров (1936), розробляючи «теорію ет носу», 
визначає етнічну одиницю за п’ятьма рисами:

- наявність спільної мови;
- свідомість, здатна утворювати ціле, у якому його чле ни користуються взаєморозумін-

ням (елемент, що містить одразу два поняття: свідомість та інтеркомунікабельність);
- наявність спільної культури;
- існування звичаю ендогамії;
- переконання в спільному походженні.
Проте поняття етнос не зводиться до поняття етнічної одиниці. Етнос не визначає про-

сто групу чи конкретне об’єднання людей, а означає стан рівноваги всередині пос тійного 
«процесу адаптації». Інакше кажучи, етнос визна чає одночасно етнічну єдність і відцентро-
ві та доцентрові сили, від рівноваги яких залежить його стабільність.

Теорія була відновлена і розвинута в другій половині ХХ ст. радянською етнографією 
і динамічно визначила пер спективу розвитку (Bromley, 1983). Отже, етнос стає родо вою 
одиницею подвійної діахронічної та синхронічної типо логії. Виходячи із цього, плем’я, на-
родність і нація складають три послідовні історичні форми: первісна епоха – епоха племе-
ні; часи рабства і феодалізму – часи етносів (або на родів); нація з’являється з капіталізмом 
(і продовжує існува ти в умовах соціалізму). У синхронічному плані виокремлю ємо, від 
менших до більших, етнографічні групи або підетноси (приклад – гуцули); етнос у прямо-
му розумінні (приклад – українці); метаетнічні об’єднання (без прикладу). Ця струк тура 
фактично відповідає спробі опису радянської реальнос ті в телеологічному розумінні (поява 
«радянської людини» – «гомо совєтікуса»). Вона, безумовно, відчула вплив початку розпаду 
СРСР (і радянської школи). Однак вона живе як найзавершеніша модель в обох значеннях 
терміна – основних концепцій етнічності та етнонаціональних теорій.
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На Заході визначення поняття народності не існувало доти, поки вивченням питання не 
почав займатися Ж.-П. Мердок, який хотів усебічно порівняти це поняття, захо пившись ан-
тропологією на рубежі 1950-х років (Murdock, 1958). Необхідність систематизування даних 
по рівняння пов’язана з визначенням серед значної кількості фактів об’єктивних одиниць, 
які треба порівнювати, і таким чином можна отримати універсальне визначення етнічно-
го угру повання. Багато вчених працювало над вивченням цього питання, поєднуючи різні 
критерії, що аналогічні тим, які розробив ще раніше С. Широкогоров. Дослідження вчених 
повторювалися, але кожний пропонував своє бачення меж цих критеріїв.

Мабуть, цим можна пояснити, що за кілька десятиліть до цього А. ван Геннеп обмежує 
свої дослідження «зовніш нім елементом», а саме тим, що він називає національніс тю, та не 
включає у свій проект дослідження «внутрішніх елементів» і не аналізує закони генезису 
та еволюції. До вільне визначення поняття а priori і неможливість харак теристики а poste-
riori – ознаки нездоланних протиріч, що були притаманні цьому підходу, тобто дослідженню 
суті поняття «етнос». Цей метод не властивий етногра фічному підходу, який базується на 
дослідженні суттєвих («культурних») елементів, він відповідає історич ному підходу, який 
визначає етнонаціональну сутність, що зберегла протягом тривалого часу спільну культуру. 
У цьому випадку метод стосується вибору початкового клю чового моменту чи початку дії 
(без яких не існувало б іс торії, а була б метафізика). Не можна шукати коріння французь-
кого етносу (чи «національності») у галлів чи франків часів Кловіса, незалежно навіть від 
згаданої вище конотації, без визначення змісту, який укладають у це пи тання. У першому 
випадку вчені доводять суто французьку рису таких груп, як валонці або романці; у друго-
му – наполягають на думці про скандинавське та християнське походження. 

Нові підходи
Отож, поняття «етнос» та його розширене тлумачення – «етнонаціональний» – можуть 

«завести в глухий кут» чи привести до помилкових теорій, які базувалися на нечіт ких визна-
ченнях поняття культури. Так пояснює свої пе рестороги М. Вебер. Проте розгляд етнічності, з 
одного боку, національного фактора, – з іншого, і нарешті спів відношення першого й другого 
з культурою, – ці нові під ходи були розроблені протягом 1960–1970 років учени ми, які теж у 
своїх працях «заходили в глухий кут». У відомій праці «Етнічні групи та кордони» (1969) Фре-
дрік Барт повністю руйнує попередні стереотипи, бо вважає, що ет нічна група не є культурним 
об’єднанням. На його думку, етнічність не базується на питанні культури, а є соціаль ною ор-
ганізацією, тому що етнічна група не може існува ти ізольовано (сама по собі). Етнічні групи 
вирізняються тільки відносно одна одної, а головний антропологічний факт – це кордон, що 
їх розділяє. Цей кордон визначається показниками, які, головним чином, складають культурні 
риси. Інакше кажучи, етнічні групи визначаються одна стосовно іншої за сукупністю спільнос-
тей і відмінностей культур. Таким чином, у теорію знову включається поняття «культура», що 
було виключене від самого початку при розробці цієї теорії. Усе-таки мова не йде про суттєво 
визначене поняття. Це мають взяти до уваги етнологи, тому що сукупність спільних і відмінних 
культурних рис не є досить об’єктивним поняттям, хоча і є домінантною ознакою.

Менш ніж через десять років після виходу праці «Етніч ні групи та кордони» Е. Геллнер 
(Gellner, 1983) висуває своє тлумачення поняття нація, яке було революційним, на зразок учен-
ня М. Коперника. Це тлумачення співзвучне з тео рією Ф. Барта щодо поняття етнос. Він уважає 
помилкою розглядати національну сутність як предмет вивчення в собі, давати а priori її визна-
чення та характеристику. Най важливіший соціальний факт – на що треба найперше звернути 
увагу – це націоналізм, а поняття нація є лише похідним. Що б там не було визначено історично, 
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але перш за все його треба аналізувати як структурний фено мен, який складає основну мету ан-
тропології. Згідно із цим аналізом, націоналізм з’являється безпосередньо в проце сі переходу від 
«аграрного суспільства» до індустріально го. Дійсно, індустріалізація передбачає атомізацію сус-
пільства й одночасно вимагає всеохоплюючого спілкуван ня (між усіма членами суспільства), а 
також універсально го підходу до культури освіти. Ця потреба породжує намір створення висо-
кої культури, яку сприймуть усі члени сус пільства і яка складатиметься з елементів місцевих 
куль тур. Таку культуру «винайдено» і затверджено полі тичною галуззю. Націоналізм – це не що 
інше, як рух, ме тою якого є досягнення ідеалу – держави-нації.

Е. Геллнер радикально переглядає співвідношення між культурою і національним фак-
тором. Звичайно, питанню культури він надає провідне місце у своїй теорії. У цьому ви-
падку йдеться про наукову, продуману культуру («високу культуру»), а не про народну, яка є 
первинною, тобто трансцендентною. Місцеві культури розглядаються в цьому дослідженні 
та сприймаються як символічний ар сенал націоналізму. Але в жодному разі, як стверджує 
Е. Геллнер, націоналізм не може використовуватися як фактор пробудження давньої сили 
(«культури» або «нації»), що «дрімала» – хоча і таке трапляється.

Якщо Ф. Барт і Е. Геллнер знову поставили під сумнів співвід ношення етносу та культу-
ри, з одного боку, і культури та нації, – з іншого, то це і є «пуповина», що поєднує в культурно-
му плані націю та етнос, які Бенедикт Андерсон у своїй те орії розділив на «умовні общини» 
(Anderson, 1983). Беручи приклад поділу іспаномовної Америки на шляху до незалежності, 
Б. Андерсон доводить, що національна свідо мість різних груп (які конкурують між собою) 
може розви ватися на базі адміністративного поділу. Креольська свідо мість лягла в основу 
європейської моделі нації, що вільна від Volksgeist. Слід зауважити, що теорія Е. Геллнера, 
хоч і зо середжена, головним чином, тільки на центральноєвропей ській парадигмі (про-
ілюстрованій параболою Рюрітані), усе-таки могла б дати визначення поняття етнос, або 
принай мні вона не допускає існування трансцендентного чи до мінуючого етносу. «Етнічна» 
ідентифікація, яка розкриває рюрітанських націоналістів, – це специфіка, яка виникла від 
відчуття утиску та визнання спільних інтересів, що ви ражаються в одній формі.

Французька апорія
Якими б не лишалися резерви в тому чи іншому аспек ті теоретичних розробок, створе-

них такими вченими, як Ф. Барт, Е. Геллнер і Б. Андерсон, а також декількома іншими, як, 
скажімо, історик Ерік Гобсбаум, вони, безсумнівно, зробили вагомий внесок у наукові до-
слідження етнічності та на ціонального фактора, усунувши початкову неточність тлу мачень 
понять «етнос», «культура» і «нація», що дозволяло розв’язати питання апорії (логічних па-
радоксів). Від цієї плутанини й апорії французька етнологія (сприймається як етнологія 
Франції, розроблена французами), безперечно, постраждала більше, ніж інші європейські 
етнології. Кельтизм міг стати основою на зразок екзагонального Volkskunde. Припинення 
існування Кельтської академії (і причини тут були не тільки політичні) позначило також кі-
нець спроби твердження про галло-романську специфі ку, тобто специфіку популяції «кель-
тів», які, не розмовля ючи кельтською мовою, передавали мешканцям дещо па радоксальний 
і не схожий на справжній Volkskundе, основою якого є лінгвістична ідентичність.

Однак щодо Volkskunde, коли ілюзії кельтизму розвія лися, необхідно було зібрати певні ма-
теріали (Sébillot, 1904), щоб увести термін фольклор як назву для дисциплі ни, яка присвячена 
вивченню усної літератури, а також на родних звичаїв та вірувань. В основу цієї дисцип ліни по-
кладено ідеологію. Ідеться про впровадження термінів – народ, народний твір, народна душа – 
у розумінні батьківщи на: «Зразок фольклору, який вчить любові до батьківщини» (Saintyves, 
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1936, р. 9). А термін нація більше не вживався. Під словом «народ» малися на увазі традиції, 
минуле, пережит ки. Цей підхід є консервативним, а не революційним. На віть якщо термін 
«фольклор» уживатиметься в старому тлу маченні і нав’язуватиметься «французькій етнології», 
то дослідження залишаться провінційними, периферійними, носитимуть печать тропізму. Але 
інституціоналізація французької етнології й дослідження народних традицій є явною ознакою 
нації (як і Національний 1 музей мис тецтв і народних традицій), сильні моменти цієї інституціо- 
налізації (кінець 1930-х рр., післявоєнні роки, 60-ті рр. ХХ ст.) – це час становлення нації. Таке 
протиріччя криється більше в полеміці, ніж у розв’язанні конкретних питань.

Наведені вище теоретичні пояснення відтепер мають дозволити етнології без перешкод 
розв’язувати проблемні питання, що стоять перед нею. Розглядаючи етнічність швидше як 
соціальну подібність, ніж як суттєву ідентич ність, уникаємо протиставлення трансформо-
ваного етно су національному, принцип походження яких уважається однаковим. Автоно-
мізація національних рис зі своєю ет нокультурною оболонкою утворює справжню антро-
пологію нації. Такими є підвалини етнології Франції, яка не просто має назву етнології, що 
побутує у Франції, але і є невід’єм ною частиною європейської етнології.

Примітки
1 Визначення національний для Музею мистецтв і народних традицій є, безумовно, адміністратив-

ним терміном.
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ЖАН КЮЇЗЕНЬЄ

ЦЕРЕМОНІЯ ЧИ РИТУАЛ?

Les notions de «rite» et de «cérémonie» ont dans les cultures européennes une longue histoire. Elles gardent 
aujourd’hui la mémoire des discussions théologiques et philosophiques qui les ont précisées. L’auteur retrace cette 
histoire depuis les sources indo-européennes jusqu’aux débats contemporains. Il distingue ainsi le «rite», qui est une 
pratique codifiée, et le «rituel», qui est le produit de la codification des rites; la «cérémonie», qui est la forme extérieure 
codifiée et souvent solennelle donnée au rite, et le «cérémonial», produit de la codification des pratiques cérémonielles. 
La tradition sociologique illustrée par Durkheim et Lévi-Strauss confond «rite» et «cérémonie» parce qu’elle ne retient du 
rite que la forme cérémonielle et rejette la pensée vivante du côté du mythe. Valide peut-être pour les sociétés primitives, 
cette thèse ne l’est pas pour les sociétés historiques. Il y a parfois dans ces dernières sociétés plus de pensée articulée par 
le rite qu’il ne s’en exprime par le discours. C’est le cas en particulier des nouvelles pratiques tendant à célébrer le décès 
par sida. La forme cérémonielle donnée à ces pratiques vise à contrôler la gestuelle et l’émotion. Leur ritualisation tend 
à articuler une pensée appliquée à la mort et au mort par une narrativisation de l’existence.

The notions of «rite» and «ceremony» have a long history in European cultures. They keep the memory of the 
theological or philosophical discussions which have defined them. The author retraces this history, from indo-european 
sources to contemporaneous debates. He differentiates the «rite», which is a codified practice, from the «ritual» which 
is the product of codified ceremonial practices. The sociological tradition as illustrated by Durkheim and Levi-Strauss 
assimilates «rite» and «ceremony», because it only retains the ceremonial form of rite and attributes the living thought 
to myth. These may be valid for primitive societies, but not for historical societies. Sometimes in the movements rites 
articulated them. This is, in particular, the case of the new practices developed in order to celebrate the death from 
AIDS. The ceremonial form given to these practices aims at controlling gestures and emotions. Their performance aims 
at articulating thoughts refering to death and to the dead through the narrativization of life.

A. Чи слід нагадувати про первинне значення слова?
Слово «обряд» («rite») у французькій мові походить від латинського «ritus» – поря-

док, обряд, до контексту якого я повернуся пізніше. Е. Бенвеніст у своєму Словнику індо-
європейських інституцій також в оригіналі прослідкував генеалогію цього терміна наступ-
ним чином: латинське слово ritus виникло від індоєвропейського кореня ar, що є у складі 
ведичного індійського слова rta та давньоіран ського arta. «Це одне з ключових понять юри-
дичного, а та кож морального і релігійного світосприйняття індоєвро пейців. Це “Порядок”, 
що регулює як світобудову, рух сві тил, змінюваність пір року й років, так і стосунки людей 
та богів, нарешті, людей між собою. Ніщо не уникає пану вання “Порядку”, якщо воно стосу-
ється людини чи всесві ту. Отже, це релігійна та моральна основа будь-якого сус пільства; за 
відсутності цього принципу все перетворило ся б на хаос» (Benveniste, 1969, р. 100).

B. Звісно, коли нині згадують про обряди в кон тексті спортивних матчів або ж весілля, від 
первинного значення слова залишаються лише непевні конотації. У науковому стилі в разі зга-
дування «ритуалів» (приміром, обмін побажаннями на Новий рік чи ритуал Дня на родження) 
від первинного значення слова зберігається лише протокольна сторона спілкування учасників 
сус пільних відносин у визначеному часі, місці й стані, а в ґрунтовніших наукових дослідженнях 
уже йде мова про «ритуалізацію» (Rivière, 1996, р. 229–238), наприклад, у дот риманні порядку 
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виконання деяких дій, мається на увазі фіксація технічних процесів, що схожа за формою на об-
ряд, однак має дещо ширше застосування (Moricot, 1996, р. 309–316). Тоді від первинного зна-
чення слова залишається лише поняття «впорядкування» на вищому рівні – у мас штабі всесвіту.

С. Але ми ще не закінчили зі словами. Як і наші інс титуції, індоєвропейську культуру, 
про яку Е. Бенвеніст писав у Словнику, ми успадкували завдяки римському праву. А для рим-
лян обрядова діяльність була дуже чітко визначена. Це система дій, що полягала в якомога 
ретель нішому повторенні непорушних кодифікованих актів, які встановлювалися рішення-
ми колегій, наприклад, тлумачення польоту птахів для отримання передбачення або жертво-
приношення на честь богів (Dumézil, 1966). Однак не слід помилково сприймати обряд, у 
римському зна ченні слова, як машинальне відтворення жорстко вста новлених рухів, оскільки 
значну їх частину залишено на розсуд служителів культу. І навпаки, не треба зводити обряд до 
цинічної маніпуляції двозначними знаменнями з метою досягнення особистих чи групових 
інтересів, ос кільки служитель не може діяти без контролю колегії жреців, до якої належить, і 
без нагляду магістратів, які забез печують одноманітність діяльності інституцій.

Те, як римляни проводили ворожіння за польотом пта хів, дає чітке уявлення про гнуч-
кість і водночас непоруш ність ритуальних дій. Насправді в Римі розрізняли два види ворожін-
ня за польотом птахів: auspicia oblativa – знамення, що з’являються в момент початку важли-
вих дій, та auspicia impetrativa – знамення, за яки ми спеціально спостерігають уповноважені 
служителі, які повністю дотримуються формалізованого протоколу (Bayet, 1979, р. 51–55). 
Знаки першого типу, особливо чис ленні в періоди криз, спостерігаються будь-якими свід ками 
в різних частинах держави: вони класифікуються в консульських службах, потім передаються 
до сенату, що вирішує, чи це дійсно знамення, чи ні. Знаки другого ти пу наявні в чітко окрес-
леному служителями місці в певний час: для цього потрібно визначити час, tempestas, і спосте-
рігати за попередньо визначеною зо ною неба, templum. Служитель може й не брати до уваги 
суперечливі знаки, наприклад політ птахів у нап рямку, протилежному ворожінню. У такому 
випадку йому лише достатньо промовити формулу «non consulto». Той, хто проводить обряд, 
має право скасувати результати ворожінь через невідповідність за формою, vitia, і перенести 
їх в інше місце 1. Він навіть може назва ти і «примусити існувати» непобачене явище, таким чи-
ном створивши його. Отже, головним є не спостережен ня, spectio, а висловлювання, nuntiato 
(Bayet, 1979, р. 54, 55). Лише уявімо, якою політичною стратегією може керува тися авгур під 
час прийняття рішень, коли перетинаються інтереси груп, держав або особисті. Наразі можна 
було бувважати, що всі процедури в обрядах раці ональні, якби не існувало аналогічної про-
цедури – тлумачення святих знамень католицькою церквою (Sallman, 1994).

D. Теологи та спеціалісти з літургії католицької цер кви, наслідуючи римські магістрати, 
ретельно врегулюва ли ритуальні дії служителів та віруючих. У роздумах, кри тичних дослі-
дженнях, дебатах сторіччями створювалися ритуали, а від ритуалів – витончена теоретична 
мова, яку слід було б опанувати багатьом сьогоднішнім недоскона лим есеїстам.

Один з таких спеціалістів з літургії дуже б здивувався, коли б почув про нинішню плу-
танину стосовно «обря ду» та «ритуалу». Точніше кажучи, «Ритуалом» * (від латин. rituale) 
називають книгу літургій, у якій зібрані формули та правила відправ лення таїнств (хре-
щення, миропомазання хворих, вінчан ня) і обрядів, пов’язаних з ними (похорон, благословен-
ня, вигнання диявола), де служителем виступає священик» (Molin, Aussedat-Minvielle, 1984, 
р. 9). Ритуал, створений церковниками для церковників, містить два різновиди дії. Пра-
вила богослужіння, написані червоним шрифтом в однойменній книзі, стосуються рухів, 

* «Ритуал» – требник у католиків [прим. перекладача].
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жестів та поз, що їх має виконати служитель для того, щоб його служба була дійсною. Інші 
позначені терміном «формули» – слова, що промовляються служителем для досягнення по-
зитивного результату під час деяких послідовних ритуальних дій, що уточнені в правилах.

Отже, ритуал установлює сукупність норм, під час ви конання яких обряд стає ефек-
тивним. По-перше, це нор ми, що регулюють рухи, по-друге, – норми, які регулюють слова. 
Немає вищих чи нижчих за силою норм – рухи для пояснення свого прихованого сенсу по-
требують слів, а слова, для ефективності, потребують жестів і рухів.

Окрім цього, теологи та спеціалісти з літургії розрізня ють ритуал і церемоніал. Під 
останнім терміном вони ро зуміють сукупність правил, що детально описують необ хідні 
жести для надання урочистості обряду. Церемоніал передбачає слова лише під час ви-
конання правил. Ритуал характеризується і відрізняється від церемоніалу надан ням слу-
жителю всього необхідного, у тому числі словес них формул, для правильного виконання 
обрядів. Оскіль ки основою ритуалу є сукупність обрядів, здійснювати які має право свя-
щеннослужитель, у цьому збірнику по дається інформація щодо різноманітних жестів та 
слів повсякденного вжитку із часів середньовіччя. Наприклад, обряд вигнання прокаже-
них, промова-екзорцизм проти тих, хто накликає безпліддя на подружжя. Оскільки риту-
али призначені для якнайбільшої кількості служителів, вони містять, залежно від регіону й 
епохи 2, формулюван ня місцевою мовою, приміром, баскською, гасконською, бретонською.

Е. Як же розуміти розвиток ритуалу та церемоніалу за часів існування католицизму: як 
спробу кодифікувати існу ючі до цього обряди чи як вираження волі церкви до вста новлення 
нових обрядів, більш відповідних її поглядам, для їх ширшого розповсюдження? Цей рух, 
напевне, паралель ний з рухом історії права в західноєвропейських суспільс твах: спочатку 
записували звичаї, потім кодифікували су купність звичаєвих правил, нарешті, стирали ці 
правила за рахунок всюдисущого цивільного законодавства (Augustins, 1989). У такій істо-
рії, що привела до виникнення прос вітництва, філософи побачили б прогрес розуму.

Утім, можливо, навпаки – слід сприймати формалізо ване виконання обрядів як обме-
ження свободи внутріш ньої віри грамотними кліриками, як ярмо у формі кален дарних і 
сезонних свят, хресних ходів та паломництв, кла сових узвичаєнь і суспільних звичаїв, що 
стримують живі вираження віри? А відтак – як занепад самого духу хрис тиянства, яке іс-
торично виникло як спротив єврейській ритуалізації, що надає перевагу моральним устоям 
над дотриманням писаного закону (Hegel, 1948)? Філософська традиція дає ствердну від-
повідь і разом з Гегелем віддає перевагу динамічності й «духовній чутливості» обрядів, що 
йдуть від «душі» (Hegel, 1946, р. 371–383), над юридични ми нормами, що їх регулюють.

F. Така філософська традиція живе й нині, знайшовши місце в працях Е. Дюркгейма, у яких 
він відмежовує обряди від інших людських занять. Спочатку автор звертається до вірувань: 
«Обряди можна відокремити від інших людських звичаїв, а саме – від моральних, лише завдяки 
особливій природі їхнього об’єкта. Мораль, як і обряд, нав’язує нам можливу поведінку, але на-
лежить до іншого об’єкта. Отже, щоб описати обряд, потрібно дати характеристику його 
об’єкта. Особлива природа цього об’єкта виражається у вірі. Неможливо дати визначення обря-
ду, не пояснивши поняття віри» (Durkheim, 1925, р. 50). Вірування, у свою чергу, випливають із 
філософії – класифікації речей на два види: звичайні та священні. Між віруваннями й обрядами 
така сама «кардинальна різниця», як «між думкою та рухом» (Durkheim, 1925, р. 50.) Отже, об-
рядами є лише ті звичаї, які певним чином відображають свої вірування та мають зміст.

Саме в цьому місці було б слушно повернутися до різниці між рухами, зумовленими 
правилами, і думкою, висловленою у формулах латинських требників, для того, щоб урешті-
решт відокремити філософію від обряду та залишити її лише у віруваннях.
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G. До філософської течії, що віддає перевагу «думкам» над «рухами», належить і Клод 
Леві-Строс, який у фіналі своєї роботи «Оголена людина» визначив співвідношення обряду 
та міфу. К. Леві-Строс відмежувався від сучасних теорій обряду 3, скритикувавши їх за вклю-
чення до обряду прихованої міфології. Він уважає за потрібне відокремити від нього будь-
яку імпліцитну міфологію, «яка пов’язана з обрядом, не будучи його складовою». Антрополог 
пропонує наступне визначення ритуалу: «він складається із вимовляння слів» – (формули в 
католицьких требниках) – «виконання жестів» – (правила богослужіння в них же) – «перемі-
щення предметів» – (мається на увазі літургійне начиння 4 та речовини, що застосовуються 
за цими требниками під час богослужінь) – «незалежно від дозволеного чи названого тлума-
чення цих трьох видів діяльності обряду, а залежно від внутрішньої міфо логії» (Durkheim, 
1925, р. 600). Оскільки будь-яка власна думка в ритуальній діяльності виключена, не дивно, 
що К. Леві-Строс бачить у ній лише незліченну кількість дрібних дій, безупинну повторю-
ваність рухів та жестів. Як же не дійти висновку, що «протиставлення обряду міфу є про-
тиставленням життя філософії» і що «ритуал є виродженням думки при її закріпаченні 
життям» (Durkheim, 1925, р. 603)?

Якщо така теза прийнятна для культур індіанців, етнографічних відомостей про яких 
зовсім небагато (Lévi-Strauss, 1955), та африканців, культуру яких вивчає В. Тернер, може 
вона є універсальною? К. Леві-Строс наводить роздуми Ж. Дюмезіля та приклади зі старо-
давньої римської релігії для її підтвердження (Lévi-Strauss, 1971, р. 602, 603). Дійсно, тут не-
багато головних богів підтримують порядок у Всесвіті, тоді як цілій плеяді нижчих божеств 
присвячена значна кількість заплутаних ритуалів, що стосуються повсякденного існування. 
Наскільки філософська думка відділена від культу перших, настільки вона прив’язана до 
узвичаєння других. Отже, у цілому теза підтверджується.

H. Оскільки цей погляд більше філософський, ніж антропологічний, він не міг не ви-
кликати, і таки викликав, наукову дискусію стосовно співвідношення ритуальних дій та 
міфо поетики.

Існують етнографічні докази того, що класифікації обрядів базуються на головних струк-
турних принципах організації суспільства та класифікаціях міфів. Так, Люк де Хеш зазначає, 
що за відсутності явної міфології в деяких африканських народностей, зокрема у ндембу, що 
їх вивчає і В. Тернер, ритуальна активність виходить з тих явних протиставлень, на які їхня 
філософія поділяє світ і суспільство (Heusch, 1972). «Три кольори складають класифікаційний 
трикутник, що визначає три семантичні поля: війну та вбивство (червоний), мир, соціальну 
гармонію та родючість (білий), чортівню та безлад (чорний). Отже, магічно-релігійні обря-
ди ндембу продовжують відповідати встановленому цим кодом поділу понять» (Heusch, 1974, 
р. 246). Я, у свою чергу, зазначав, що деякі змістовні ритуали, які мають місце в Карпатах 
при похованні парубка, який помер до одруження, беруть початок із чіткого протиставлення  
в категоріях віку, статі, спорідненості, що мають бути описані під час виконання обряду.  
У словах, піснях під час поховального банкету, що замінює святковий, виражається набагато 
менше, ніж у ході організації церемонії. Його опис, поряд із коментарем учасників, указує, що 
філософська думка втілена саме в ритуалі (Cuisenier, 1994, р. 361–366).

I. Варто зазначити, що слово, промовлене, викрикнуте чи проспіване під час урочистої 
церемонії, регулюється настільки суперечливими нормами висловлювання, що мало сприяє  
імпровізації. Ось чому в ритуалах історичних та писемних цивілізацій завжди містяться 
списки формул. Навіть Мальро в Пантеоні для Жана Мулена не імпровізував, а зачитував. 
Додамо й таке: міфові не властивий запис, він розвивається лише за рахунок значної кіль-
кості варіацій. А гімн Зевсові чи молитва Вірую вимагають установленої форми, запису у 
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формулі. Міфи про Едіпа чи про шлях померлої душі навпаки допускають незліченну чи-
сельність варіацій, лише їх фрагменти потрапляють до тієї чи іншої збірки. Уся складність 
розуміння міфів у історичних та писемних суспільствах полягає в тому, що міф збіднюється 
у процесі закріплення у формулах, а церемонії відроджують і розгортають його та підійма-
ють його до рівня мистецтва, театральної п’єси чи опери.

J. Тут відновлюється різниця між обрядом і ритуалом, яка відсутня у вченні Е. Дюркгей-
ма, оскільки його теорія обряду наголошувала на формалізмі звичаїв, на відміну від теорії 
міфу, що акцентувала на рухливості філософії, яка в ньому (міфі) виражається; наче об-
рядовість позбавлена філософської думки чи прихована в діях, повторах, обтяжена пере-
міщенням предметів і негнучкістю формул; ніби міфопоетика склада ється лише з роздумів  
чи філософська думка діє тільки задля себе, безцільно та без зовнішніх проявів; наче  
спіл кування та жести медіума зводяться лише до промов та діалогів.

Однак з етнологічного погляду церемонійні дійства та їхні різновиди – двобічні. З од-
ного боку, вони розділяють учасників за соціальним становищем, статтю, віком, по садою, 
матеріальними та символічними цінностями. З другого, – зближують цих самих учасників 
і ставлять їх в умови передачі та отримання повідомлень, оскільки во лодіють одним кодом, 
навіть якщо їхні можливості по де кодуванню відрізняються. Згадаймо, наприклад, про це-
ремоніал у суді або церкві й побачимо, що віддалення та наближення відбувається за ре-
тельно розробленим порядком, і цей порядок є невід’ємною частиною спілку вання, він дає 
більше, ніж просто слова. Але не забувай мо й про маленькі церемоніали привітання, зустрі-
чей, догляду за хворими. Ці церемоніали також позначають віддаленість і наближеність, 
установлюють зв’язок, а також відстань між передавачами та приймачами повідомлень.

У розмаїтті етнографічно зафіксованих церемоніалів є й такі, що керують спілкуванням 
людей, людей та богів, які населяють цей світ, а також істот, що живуть на тому світі – сві-
ті пращурів. Монгольський мисливець, ідучи на полювання, удається до такого ритуалу: 
він жестом і словом виявляє свою повагу, відсутність і присутність, спілкується з хазяїном 
звірів у іншому світі до того, як роз почати технічні приготування до ловів, щоб законно за-
володіти здобиччю. Схожу церемонію здійснює римський авгур, коли спостерігає за польо-
том птахів у вибраному ним клаптику неба. Він відділяє інші частини, висловлю ючи повагу 
та очікування на божественне знамення, що буде передане птахами, можливість сприйняти 
його і декодувати за допомогою знань про звички істот, які населяють небеса.

Можна назвати ритуалом церемоніал, протокол яко го спрямований на висловлення 
зв’язку між сторонами процесу, з яких одні люди належать цьому світові, а ін ші – тому світо-
ві, утілюючись на цьому світі в будь-які форми.

K. Не всі церемоніали ритуальні. Перехід влади від попереднього уряду до наступного 
в усіх демократичних суспільствах регулюється церемоніалом. Водночас це не завжди риту-
ал, оскільки учасники такого дійства під час процедури, як правило, не передають ніякого 
повідомлен ня для інших людей. Іноді церемонія набуває рис справ жнього ритуалу, коли в 
конституції держави є звернення до Бога чи засновників, як у США, і коли документ, що за-
повнюється, містить таке посилання.

Недоречно з мовного, а особливо з етнографічного, погляду, вважати деякі цінності чи 
поняття соціаль ними чинниками, що беруть участь в обміні. Коли піло ти сідають у кабіну 
літака, де кожен прилад має своє міс це, вони позначають свою територію жестами, кладуть 
особисті речі, окуляри, щоденник. Пілоти разом вико нують попередню перевірку льотних 
систем, обмінюються з диспетчерською вежею необхідною інформаці єю. Усе відбувається за 
ретельно вивіреним уставом, дотримання якого гарантує результат. Окрім того, усе зрежисо-
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вано: костюми, жести, мова. Це і є церемоніал у чистому вигляді (Moricot, 1996). Проте, чи 
не бу де це також ритуалом? Так, якщо мовчазне приєднання до системи цінностей, у нашому 
випадку – безпеки, надає ритуального виміру протокольній поведінці. Ні, якщо жестикуляція, 
обмін фразами, дії з предметами викону ються лише з кантівської поваги до правил; якщо 
жод ний порух, жодне слово, жодне використання предметів не висловлює щось інше, ніж те,  
що визначено інструк цією; якщо немає медіума, який з’єднує істоти, котрі нале жать і не  
належать цьому технічному всесвіту, що од ночасно їх зближує і тримає на відстані, якщо з-під 
ма сок, обов’язкових для таких обставин, проглядають справжні обличчя.

L. Не кожен ритуал є церемонійним. Православний відлюдник, який молиться в гір-
ському віддаленому скиті 5 загубленого в Егейському морі грецького острова, править 
службу без урочистостей і посередника. Він промовляє слова від серця, використовує власні 
жести – від хрещення до поклоніння, у ритуалі спалює ароматич ні трави та ладан, вирощені 
своїми руками. Під час Ве ликоднього тижня в Карпатах кажуть один одному «Христос во-
скрес!» – «Воістину воскрес!». Вимовляють машинально, ніби слова втратили зміст. Проте 
така фраза в цей період не слугує привітанням. Вона поєднує двох співрозмовників, які вчо-
ра із сім’єю вшановували Воскресіння на богослужінні, куштували спеціально приготовлену 
святкову їжу, одягали нове вбрання, тобто висловлювали жестами і словами своє розуміння 
зв’язку між цим світом і тим, який для них означає Воскресіння Христа. Привітання в такому 
вигляді й за цих обставин є обрядом зустрічання.

Можна назвати безліч різних звичаїв без це ремоніалу як з писемних цивілізацій, так і 
з неписемних. Наприклад, обряди під час будівниц тва, що дотепер навіть у Франції мають 
місце у вузькому колі родичів та будівельників (Cuisenier, 1991), або ж див ний поховальний 
обряд, який після македонської епопеї провів над собою королевич Марко для того, щоб 
його смерть і воскресіння стали знаком для народу: «І поставив Марко шаблю в піхвах, – 
співав рапсод, – і кричав, кри чав. При кожному крику виповзала шабля з піхов. Коли шабля 
повністю з піхов виповзе, устане Марко на ноги, Марко випростається, знайде свої землі, і 
світ його виз нає» (Cuisenier, 1998).

M. Чи лише деяким общинам, історичним та тим, що мають писемність і наділяють слово, 
переважно пи сане, регулюючими функціями, властива уточнена вище різниця між церемоніа-
лом та ритуалом? Звісно, про ри туали стародавнього суспільства нам відомо лише з письмових 
джерел та ікон. Але етнографічних дослід жень неписемних культур достатньо, щоб показати 
розповсюдженість церемонійної поведінки. Чому ж тоді постає запитання: чи не має церемонія 
природних джерел? Може, узагалі тварини або хоча б деякі їх види – «церемонійні»?

N. Біологи стверджують, що «більшість схем поведінки тварин ритуалізована» (Huxley, 
1971, р. 9). Вони вказують на те, що формалізованість поведінки емо ційного характеру спрямо-
вана під тиском природного від бору на: «а) забезпечення більшої ефективності функції поперед-
ження та зменшення її неоднозначності як між ви дами, так і всередині виду; б) надання схем 
поведінки сти мулювання інших індивідів чи схем виклику такої поведін ки; в) зменшення втрат 
усередині виду; г) механізм ста тевих стосунків і соціальних відносин» (Huxley, 1971, р. 9).

Таке визначення, звісно, неприйнятне для антрополо га, оскільки звужує ритуальні дії 
до обміну знаками, ні би людські істоти не мають інших, словесних, засобів спілкування 
(Leach, 1971, р. 241). Але із цим визначенням можна погодитися як із загальним, що стосу-
ється церемонійних дій у цілому, для всіх людських спільнот, не враховуючи принципової 
різноманітності теперішніх церемоніалів.

О. Одного прикладу достатньо для ілюстрації при родних елементів у церемоніях людей. 
Це – опис поєдинку Аякса з Гектором (Гомер. Илиада / пер. М. Минского. – М., 1896. – VII. – 105 –  
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117). Спочатку Аякс здалеку попереджає троянців блискучим щитом та рухами дротика (Ho-
mère, 1947, p. 110) – один з тих одноз начних сигналів, які, за Ж. Хакслі, відтворюють великі при-
мати в жестикуляції та криках перед переходом до відкри того протистояння. Це подіяло: «Видя 
Аякса таким, Аргияне почуяли радость // И содрогнулись троянцы: по чле нам их дрожь про-
бежала. // Даже у Гектора сердце в гру ди застучало сильнее» (Homère, 1947, p. 110). Інша риса, 
про яку го ворить біолог, – церемоніалізація (у нього – «ритуалізація»), яка має стимулювати 
поведінку і, я б додав, пригні тити поведінку іншого учасника. Як і в деяких приматів, церемо-
ніалізація має ще й третій результат: вона «змен шує втрати всередині виду». Тут боротимуться 
не дві ар мії, а лише два герої. Передуватимуть герцю звукові сиг нали: промова Аякса «Близко 
от Гектора стал и назвав его, слово промолвил» і т. д. (Homère, 1947, p. 111), потім відповідь 
Гектора (Homère, 1947, p. 111). Людська мова замінює рик горили чи орангутанга, але залиша-
ється щось тваринне в самому спілкуванні. Від вербального спілкування герої перехо дять до 
збройної сутички: спочатку здалеку, кидаючи дро тики, потім списи, нарешті, каміння. Якби не 
зброя, це був би суто тваринний церемоніал, оскільки герої «налетели еще раз подобно львам 
плотоядным // Или же двум кабанам» (Homère, 1947, p. 110). Битва також тваринна. Оскільки 
герць – не до смерті, утручаються двоє старійшин: «Скипетры они протянули промежду героев» 
(Homère, 1947, p. 110), зно ву даючи можливість словесного обміну. «Пусть Гектор даст знак», – 
мовить Аякс. Гектор дійсно подає знак, і це ремоніальний герць закінчується діями, що знову, 
за Ж. Хакслі, установлюють «соціальний зв’язок». Це обмін дарами. «Меч среброгвоздый [...] и 
ножны и ремень, что отрезан бьл гладко» (Homère, 1947, p. 113) передає Гектор Аяксу, а «пояс 
пурпурно-блестящий» (Homère, 1947, p. 113) – Аякс Гектору.

Це і є церемоніальна зустріч, що піднялася до рівня риту алу. Герої розходяться, і кожен 
повертається до свого та бору (Homère, 1947, p. 303–305).

Закінчуючи тлумачення такого тексту, я підтримую по зицію Л. де Хеша: дійсно, у цере-
моніалі висловлено тваринне начало, а в ритуалі – людське (Homère, 1947, p. 213).

P. Тоді стає зрозумілішим, що життя і смерть, а в ширшому значенні – усе, що стосується тіла, 
– об’єкт церемонії в усіх людських суспільствах. Це стосується як харчування та сексуальності, так 
й індивідуальної гігіє ни та догляду за хворими. Коли в Карпатах помирає ро дич або сусід, уся гро-
мада бере участь у церемонії. Ко жен змінює поведінку й по-різному висловлює співчуття близь-
ким: жінки, родичі кричать; мати, дочка, дружина схвильовані, кричать, плачуть, схлипують, ги-
кають від болю та страху, передаючи як вербальні, так і жестові знаки. Інші жінки, часто ті самі, 
протягом усього цере моніалу похорону промовляють крізь плач і, співзвучно до слів, ритмічно 
дихають. Повторюючи «Тату, тату!», вони наділяють ритмом крик, який, зберігаючи свою сут-
ність сигналу, уже містить закодоване послання, оскіль ки звук для тих, хто отримує і розуміє цей 
сигнал, озна чає, що дочка «оплакує батька», що вона цим плачем висловлює свою спорідненість 
– ось ритуалізована це ремоніальна поведінка. Складнішим є ритмічний плач, який в основі має 
мелодію: крик своїм ритмом поєднуєть ся із плачем, повторює вдихання і видихання, інтонація 
стає ритуальною, декілька вимовлених слів перетворюються на фор мули. Щоб виконати належ-
ним чином плач, дедалі складніший за метрикою, мелодією, тек стом, потрібні обдаровані ви-
конавці. В іншій праці (Cuisenier, 1994, р. 343–412) я показав, як текст іноді відокремлюється від 
традиційної форми, зворушуючи, стаючи поезією серця, мистецтвом мови, а не криком.

Q. Звідси випливає подвійна сутність обряду. Він дійсно допускає церемонійну фор-
му та її вимоги – обов’язкові жести та пози, рухи, весь вигляд, необхідний для урочистос-
тей. А спілкування, до якого змушує цере монія, сприяє незмінності цієї сукупності, воно 
є її усним виразом. Будь-що в церемоніалізованому ритуалі є зна ком (сигналом) і бере з  
природи основу своєї мобілізуючої сили.
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Водночас будь-що є знаком, умовністю, кодуванням і розкодуванням, шифруванням і 
розшифруванням. Деякі поховальні обряди в Карпатах, звісно, супроводжують плачем, сто-
гоном і хвилюванням. Власне через вигуки та піс ні на межі традиційного відспівування це-
ремонія стає справжнім витвором мистецтва.

Поряд із драмою смерті й кінечністю людського існу вання кожен би замикався в собі й 
був би паралізований хвилюванням, якби церемонія не надавала форм і формул для життє-
во важливого спілкування.

Буває, що словесні формули плачу настільки розвинуті, що оповідають міф, про після-
смертну подорож душі 6. Він тоді стає невід’ємною частиною ритуалу як один зі спо собів 
філософського, словесного вираження.

R. Якщо цей аналіз правильний, можна спробувати визна чити нові обряди щодо помер-
лого від СНІДу, не обмежую чись, як зазвичай, поняттям «ритуалу».

На мою думку, в обрядах, що відкрито протистоять смерті, є багато рис церемоній. Так, 
обряд «die-in»: лягають на землю, удаючи померлого, щоб по казати, що відмовляються не по-
мічати його. Те, що така поведінка має результат, не викликає сумнівів. Усі пере конані, що 
частиною обрядів, які відбуваються навколо покійного, мають бути рухи, жести, дії з предме-
тами, тобто тіло мусить рухатися, щоб сенс набув форми. Одно часно мають контро люватися 
і хвилювання та шаленс тво. Отже, згадати про померлого лише на словах, звіс но, необхідно, 
проте зовсім недостатньо. Таким чином, якщо відмовилися забути про смерть, тоді потрібно 
дати м’язам, душі й відчуттям можливість підтримати в нас перевагу людських рис над тва-
ринним єством. Це і є ме тою церемоніалу, системи більш-менш сталих норм, що встановлю-
ють правила рухів, поз та поведінки, шляхи подолання ситуацій, у яких людина опиниться, 
яку роль принаймні вона буде відігравати, яку маску носитиме.

S. Можна мені заперечити: спільноти розробляють «нові ритуали» саме тому, що існу-
ючі їх не вдовольня ють; вони занадто абстрактні, беззмістовні, утрачено їхній сенс та ефек-
тивність. Отже, потрібні більш пристосова ні обряди, менш суперечливі жести, активніша 
участь у самій розробці ритуалу, аж до предметів, що будуть ви користовуватися в ньому. Це 
те, що можна бачити в «Patchwork».

«Нові ритуали» спочатку дійсно імпровізувалися. Во ни набули багатьох форм після по-
вторень, що їх прийня ли різні спільноти. Але сама тема patchwork імен устали лася, утвори-
лася незначна кількість різновидів, виникла сукупність жестів, стало необхідним поіменно 
нази вати померлих, ніби в молитві, промовляючи їхні імена. І швидше, ніж можна було 
гадати, деякі рухи та жести ста ли обов’язковими: сісти тісним колом, тримаючись за ру-
ки; запалити свічки, дати язичкам полум’я згаснути або загасити їх, спалюючи папір. І як 
у багатьох старих сус пільствах, спільний прийом їжі після святкування стає непорушним 
звичаєм, ніби існує внутрішня причина по минального столу.

Усі дії, що я назвав, уходять до складу церемонії.
T. Але щоб соціально й культурно відмежуватися від померлого від СНІДу, часто по-

трібно більше, ніж просто церемонія. Потреба викрикувати своє ім’я – це одне, а запи-
сувати його на шматочках тканини – інше. Притулятися один до одного в колі є тварин-
ним, а зби ратися в коло і співати – звісно є культурним явищем. Шифрування жестів та 
звуків, аби вони означали біль ше, ніж злість чи хвилювання, окреслює поняття обряду, 
однак не вириває його з лона церемоніалу. Обряд тоді починає відрізнятися від церемоні-
алу, коли системи жестів та звуків, якими він відтворюється, регламенто вані значенням, 
що сприймаються слухачами, які використовують єдиний ключ для їх шифрування та 
розшиф рування.
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Не випадково церемоніали, створені цими громада ми, захотіли відокремити від уста-
новлених церквою ри туалів – то було прагнення розробки «нових ритуалів», а не позбавлен-
ня змісту обряду, що звільняється від це ремонії.

Також не випадково так багато спільнот використали в своїх «нових ритуалах» ті самі 
жести, що були формалізо вані церквою, і предмети, наділені складним семантич ним зміс-
том, які використовуються під час літургії: квіти, свічки, вода, що гасить полум’я, папір, 
який горить. Здаєть ся, не вистачає лише олії та бальзаму.

Можливо, існують певні імперативи обряду, хоча б у культурах, де утворювалися «нові 
ритуали»? Спостерігаю чи за сучасними спробами, можна зробити висновок, що члени 
спільнот не далекі від такої думки. Але чи це можна уявити?

U. З етнологічного погляду все складніше.
Проте це не означає, що в «нових ритуалах», які утво рюються із церемоніалів, що від-

значають смерть від СНІДу, немає нічого загального. Я вже згадував номіна цію – промов-
ляння певним чином імен, оскільки вони оз начають унікальність особи.

Скажемо більше. Будь-який ритуал відбувається за сце нарієм, який має початок і кінець. 
«Нові ритуали» – не виня ток. Отже, вони у справжньому зв’язку із плином особис того жит-
тя, що, як і будь-яке тваринне життя, має свій по чаток і кінець. Таким чином, ритуальній дії 
властива індивідуаль на форма вираження, що під час вшанування померлого прагне зібрати 
розрізнені спогади, значущі епізоди, відно вити події, у яких покійний брав участь, написати 
його «Іс торію» (те, що в агіографії називають vita). Ось у чому, на мою думку, полягає обряд.

V.W. Висновок. Життя може бути наділене ба гатьма сенсами. Хіба не часто люди не 
погоджуються з батьками щодо організації похорону та церемонії вшанування пам’яті через 
те, що вони по-різному пережили події, що призвели до захворювання чи смерті?

Я не здивуюся, якщо в процесі вивчення текстів біогра фій померлих від СНІДу будуть 
виявлені ті самі проблеми герменевтики, як і в Житіях святих та міфах про героїв. Смерть 
завжди перетворює на долю те, що до цього було існуванням, і, залежно від розуміння цього 
кінця, надає сенсу прожитому життю.

Але, щоб оповісти історію життя, думці необхідні всі ресурси.
Х. Ось чому філософія смерті потребує обряду й опо віді; мови слів, але окрім неї, і мови 

жестів та предметів; руху людського тіла; переміщення тварин, рослин, кольо рів, запахів і 
смаків, прикрас та костюмів, предметів і форм із метою спілкування; а як підсумок – руху 
плодів природи й витворів культури, про які ми знаємо, а їхнє різноманіття таке велике, що 
в усіх комбінаціях, які зда тен уявити наший розум, воно перевершує людське сприйняття.

Примітки
1 Таке тлумачення римського ритуалізму розглянуто в різних працях (Héran, 1986).
2 Перші ритуали призначалися для монастирських орденів. Приблизно 1280 року з’явився понтифік 

єпископа з Мо, у 1525 році – Liber Sacerdotalis домініканця Альберто Кастелані; упродовж 1670–1840 
років – єпархіальні книги літургій, поки французькі єпископи не були вимушені прийняти римський 
ритуал (Héran, 1986, р. 12–15).

3 К. Леві-Строс в основному підтверджує дослідження В. Тернера (Turner, 1990).
4 З археологічного, а не еклезіастичного погляду (Viollet-Le-Duc, 1858).
5 Так називають відлюдні місця, у яких проживають декілька монахів чи, з дозволу їхнього ігумена, 

самот ні монахи, приписані до головного монастиря.
6 Для різних варіантів див. добірку «Пісня поховального дерева та вранішньої зорі» (1988) Маріани 

Каан, Лючилії Жеоржеску-Станкулеску, Cîntecul Zorilor si Dradului (1988).
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ФІЛІПП МЕРО

МУЗЕЇ ТА СУСПІЛЬСТВО

Très exposés et mis a l’épreuve du réel, obstinement questionnés sur leur nature et leurs motifs à être, au cours de 
ces vingt cinq dernières années, les musées de société ont aussi modifié leurs pratiques et leurs approches. Un 
questionnement s’est fait jour sur la simple possibilité d’une représentation naturelle d’une identité évidente. Ils ont été 
traversés par la question du marché, non pas celui de l’art, mais celui du tourisme. Ils ont été portés, bon gré mal gré, sinon 
instrumentalisés par les problèmatiques de développement local. Au terme d’une sorte de révolution copernicienne, 
l’objet a perdu sa place centrale au profit du public et du projet culturel. Dans un contexte national où les liens avec la 
recherche sont souvent distendus, on assiste à une reconnaissance d’une spécificité du musée, de son espace et de ses 
modes d’expression. Mais la question des modalités de l’appropriation réelle de ce patrimoine demeure irrésolue.

Highly exposed and put to the test of reality, continuously questioned as to their nature and «raisons d’etre», 
society museums have modified their practice and approach during the past twenty-five years. Questioning arose as to 
the possibility of representing their identity. Publiс museums had to face the market problem, not that of art, but that 
of tourism. Willy-nilly they have been supported, if not utilized, by the problematic of local development. According to 
Copernican revolution the object has lost its central place on behalf of the public and of the cultural project. In a national 
context of frequently distended bonds with research, the specificity of the museum, of its space and modes of expression 
is recognized. But the problem of the modalities of the real appropriation of this patrimony remains unresolved.

У річках гераклітової мудрості хранитель 1 виловлю вав предмети, які пропливали повз 
нього: він не зважав на банальні, однак густою сіткою він вилучав із забуття ті, які за своєю 
природою заслуговували на це. Склавши на бере зі в безпечному місці, він сортував їх та 
виставляв на огляд тим, хто з радістю визнавав унікальність і цінність цих ре чей. Проте бе-
реги виявилися хисткими, недосконалі сіті вийшли з ладу, навіть сама думка про вилучення 
пішла за водою. Сумний і розчарований хранитель вагався, чи не краще збудувати греблю.

У виборі між нав’язливою думкою про забуття та пере магаючою всеприсутністю 
пам’яті, між офіційним міфом та зашкарублою історією, дозволеною державним апара-
том, між створеним предками та нащадками, між вигаду ванням традиції та «обов’язком 
пам’ятати», питання тися чі й одного відтінка стосунків, які група людей установлює зі своїм 
минулим, перетворюється на головне.

Ті засоби, до яких вдається певна група людей для виз начення обставини свого буття в часі, 
визначення та роз межування того, що переходить від покоління до поколін ня, від того, що – 
окреслене – потребує особливої опіки, опису або обов’язкового формального перенесення, спо-
нукають до цілісного відтворення та висвітлення форм суспільної організації цієї групи.

У суспільстві, яке вважає, що минуле має вплив на су часність та спрямовує її, символіч-
не опанування цим минулим розглядається як мета влади, елемент визначення та укорінен-
ня нової людини.

Починаючи принаймні з Революції, однією з форм цьо го зв’язку з минулим є політи-
ка збереження спадщини. Це зовсім не означає, що вона (спадщина) знищить усе інше2, 
оскільки вона є матеріальною, видимою, довготривалою, отже – завойовницею; не можна 
також бути впевненим і в тому, що цей зв’язок справді існує3.
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Серед закладів, що займаються спадщиною і претенду ють на законний зв’язок з мину-
лим, тут розглядаються так звані державні музеї. Спробуємо визначити їхні пріори тети. Му-
зеї, які беруть під захист предмети, самі не мо жуть протидіяти впливові часу, тому видається 
своєчас ним простежити, як ці заклади нині, через 26 років 4, вит римують власну «спадщину». 
Відтоді вони перебува ють у кризовому стані, вони втратили свою ідентичність і репрезанта-
тивність, стали більш закритими: музеями за ради музеїв. Крім того, економічні вимоги, що 
впливають на більшість із них і, зокрема, на найбільш уразливі, загро жують їхньому існуван-
ню. Розглянемо, яким чином проблема відвідувачів поступово завоювала пріоритетне місце 
в зак ладах, раніше орієнтованих на предмети, та яким чином після Коперника вималювався 
новий простір. Потім перей демо до стосунків між музеями та дослідниками.

Питання про долю Національного музею народного мистецтва та традицій упродовж 
останніх двадцяти п’яти років тут не порушуватиметься. Адже, щоб аналізувати іс торію цьо-
го унікального для Франції закладу, потрібні більш глибокі знання. Його величезний вплив 
та особис тість засновника певний час беззаперечно спонукали до розвитку подібних музеїв у 
Франції та у світі. Це стосуєть ся і розпочатих ґрунтовних пошукових проектів, і форму вання му-
зейництва. Однак поступову втрату його ролі в суспільстві та серед професіоналів не подолала 
навіть тверда політична воля. Іншим несприятливим фактором для музеїв був адміністратив-
ний підхід, за яким музеї бу ли розпорошені по різних відомствах; музейні колекції та спадщина 
були розподілені серед музеїв одного міністерс тва, пріоритетними були визнані художні музеї 5. 
Децен тралізацію музеїв та вибудовування їхньої структури за відсутності великого національ-
ного музею треба розгля дати саме у світлі цього гнітючого запустіння. Після недав ніх переві-
рок, експертизи, адміністративних призначень, публікацій цих дискусій у журналі «Le Débat» 
(травень-серпень 1991, № 65; травень-серпень, 1992, № 70) та семі нару (який відбувся в берез-
ні 1997 р.) з’явилася можли вість підвести підсумки щодо проектів Національного му зею, і ми 
відсилаємо читача до відповідних матеріалів (див. Бібліографічні довідки).

Музей суспільства – це уречевлений виклад історії, який має відтворити реальність 
через її матеріальні проя ви, орієнтуючись на авторитет слухача та основний контекст 6. 
Мета цього деномінативного акту – виявити іден тичність, підкреслюючи спільні риси, щоб 
об’єднати музеї з різними зібраннями, статусом, відвідувачами та історі єю. Усі вони беруть 
на себе відповідальність за спадщину, яку розглядають одночасно як науково-дослідниць-
кий за сіб (документ) і як можливість доторкнутися до надбань, що насамперед говорять 
про способи буття, притаман ні групі людей, а не про окремого генія чи вільну самот ність 
художника. Ісак Шіва пропонує називати ці музеї «музеями колективних ідентичностей» 7. 
Досліджена та переосмислена спадщина пропонується публіці. Цим му зеям притаманні ба-
гатопредметність досліджень, оновле на музеєграфія, інноваційні підходи до спадщини, у 
тому числі нематеріальної, і такої, що визначається родовими ознаками, оцінка in situ, ура-
хування зв’язків людини з ото ченням, її участі у заходах8, педагогічний вимір культур ної дії. 
Такі концепції, що спершу переважали в екомузеях, поширилися на систему музеїв у Фран-
ції та за кордоном і збагатили їх настільки, що нині «екомузеєлогія» існує в ба гатьох музеях.

Певна річ, це сміливе та волюнтаристське рішення об’єднати музеї, що має багато тактич-
них переваг, не під кріплене науковим обґрунтуванням із чіткими критерія ми. Цілком справед-
ливе здивування може викликати від сутність археологічних музеїв (де об’єктом є етап пізна-
вального процесу, і де віддавна розрізняли дослідження «красивих» предметів та археологічні 
розкопки), музеїв краєзнавчих (місцевих та регіональних), численних бага тофункціональних 
музеїв. Хіба твори мистецтва також не розповідають про суспільство? Що уособлює національ-
ний музей автомобіля в Мюлуз, як не поодинокий прик лад, який важко класифікувати? Іс - 
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торія його виникнення як музею на основі приватної колекції братів Шлюмф є, поза сумнівом, 
«суспільною». Однак демонстрація експона тів тут більше нагадує виставку мистецьких шедев-
рів у картинних галереях, аніж аналіз предметів, очевидно сим волічних для наших суспільств.

Питання кількості
Примноження, швидке розповсюдження 9: ці характе ристики сучасного розвитку екому-

зеїв та музеїв сус пільств швидше нагадують агрономічне визначення бур’яну. У ХІХ ст. гігіє-
ністи інакше і не вислов лювалися, згадуючи про міазми страхітливого міського пролетаріату, 
саме походження якого достатньо говорило про його войовничу природу – природу того, хто 
поши рюється хаотично. Нам відомі нескінченні, можливо не завжди поетичні, переліки зіб-
раних у музеях предметів: спадщина нині перетворилася на таке зібрання, облік яко го про-
вести неможливо – необмежена територія, якій притаманна надмірність 10.

Однак треба пояснити картину такого хаотичного зростання (і такої всевладності). По-
чинаючи від перших наці ональних зустрічей представників екомузеїв в Ісль д’Або у 1986 році, 
було створено лише один підвідомчий екомузей – у Рудулі (район Ніцци). У той же час деякі 
музеї припини ли своє існування (екомузей північної частини Дофіне в Ісль д’Або). Питанням 
поширення музеїв суспільства що річно присвячують декілька фундаментальних установ-
чих заходів11. Це поширення не можна назвати масовим, ос кільки беруться до уваги лише ті 
заклади, які прагнуть визнання та підтримки міністерства культури. Еволюція інших «му-
зеїв» (наприклад, у містечку Бурна) не така ві дома, але вона виявляється важливою. Згідно 
з дослід женням, замовленим Французькою агенцією туристичної інженерії, «більше 20 % 
сучасних музеїв відкрилися після 1990 року, біля 40% – у 80-х роках»12. За даними Федерації 
екомузеїв та музеїв суспільства, отриманими зі спеціалі зованих та туристичних довідників, 
таких музеїв у 1996 році нараховувалося понад 110013.

Врахування спадщини в розширеному визначенні не ставить під сумнів два базові по-
стулати: існує ідентич ність; вона може бути представленою.

Питання ідентичності
Для того, щоб визначити цінність спадщини, часто за прошують експерта музею, так 

само, як на місце події ви їжджав би інший фахівець – радіоекстрасенс або людина з індика-
тором метану, щоб виявити підвищену радіацію чи невидиме інше випромінювання 14.

Після спроб використання музеїв нацистами та націонал-революціонерами [музею 
Heimat – Третім рейхом; французьких сільських музеїв при уряді Національної ре волюції 
(Roth, 1989; Faure, 1989)] питання ідентичності сприяло віддаленню музеїв суспільства від 
їхніх витоків (Mairot, 1997). На початку століття Фредерік Містраль вва жав, що, виставив-
ши у вітрині музею гарні капелюшки, він врятує традиції нації та саму націю від загрози 
асиміляції чужинцями. Музей звертався до особистостей через тра диції, щоб укорінити їх 
у часі та просторі. Ідея створення соціального зв’язку за допомогою передавання древніх 
цінностей стає менш прозорою, коли з’являються ще й ідентичності як постійні розробки, 
що вписуються в тонкі стратегії, на зразок даних про природу, що безперечно зас луговує на 
збереження, догляд, відновлення заради за гального блага та спільного інтересу.

Згідно із сучасними дослідженнями15, музеї існують не лише як мовчазні аналітики, але 
і в якості посередників. Власний досвід, який музеї могли вважати, або робили виг ляд, що 
вважають, об’єктивним, від цього часу стає втіле ним і наближує їх до реальних умов ви-
робництва, до міс цевої влади та науковців – до нових мешканців, чия про фесійна діяльність 
часто проходить у всіх на очах.
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Теза про суттєву якість спадщини виявляється значно слабшою, і, відповідно, менш 
ґрунтовною є законність інс титуцій, що базуються на принципі, за яким предмети-фетиші 
є носіями прихованого сенсу, який треба виявити. Вже недостатньо, щоб експонати були 
лише свідками дав ніх проявів (зміст, значення, вжиток, символіка тощо), чим, власне, і за-
ймається хранитель-посередник. Вимага ється, щоб вони стали дійовими особами сьогоден-
ня та посіли своє місце в сучасній символічній або суспільній дії. Ця дія, ще донедавна не-
помітна, сама стає носієм інфор мації, яка вже не є паразитичною, а навпаки – намагаєть ся 
бути зрозумілою.

Питання репрезентації
Чому простий образ дзеркала16 викликав стільки гала су? Не лише через наївну та 

фетишистську критику, яка хотіла побачити в образі справжню «присутність представ-
леної відсутності», закидаючи представленому, що він та ким не є, що знак – не річ, що цей 
неживий предмет сто їть на місці іншого, відсутнього, померлого давно або не давно ще 
живого: qui pro quo. Не тільки через глуху стри вожену критику, яка вбачає в репрезента-
ції адюльтер та беззаконня. Не тільки тому, що було відкинуто думку про можливий реа-
лізм «дзеркала, що прогулюється вздовж до роги», згідно зі Стендалевим ідеалом, заради 
відображен ня справжньої картини дійсності. Але й тому, що це дзер кало отримує власне 
буття, за висловом Borges стосовно книжок: «книжка – не дзеркало світу, але річ, найбіль-
ше пов’язана зі світом».

Зрікаючись образу дзеркала, музеї відмовляються від натуралістичного зображення 
реальності, ідеально без посереднього та невинного. У самому жесті, який пока зує «штуч-
ність», вони симетрично викривають позитив ність будь-якої репрезентації, чисту матерію 
транскрип ції, її зерно, визнаючи в ній вимір нової галузі, яку тре ба завоювати: світ без ана-
логів. Музей – це дещо інше, зовсім нове. Музей відстоює суть артефакту як найдо рожчого 
надбання, його результативність – його цін ність.

Справді, якщо музей перестає бути тільки сейфом, де предмет-фетиш, що відображає при-
роду реальності, дик тує свій суверенний закон, то його сучасна відповідальність за ту роль, 
яку він відіграє у стані речей, значно збільшується (Heinich, Pollak, 1989; Poulot, 1986).

Якщо вже недостатньо просто дати можливість проя витися, як на чутливому папе-
рі, прихованим слідам «минулого в чистому вигляді», то не йдеться і про пред ставлення в 
якості й реліквій, що впали з неба вічності, випадкових предметів, відверто позбавлених іс-
торичної цінності. Перед тим, хто відтепер вже не тільки скромний носій слова, а й творець 
перед чистим аркушем, відкривається широке поле дії – найвища відповідальність!

Предмет знято з трону, позбавлено постаменту, віднині з’являється місце для одночас-
ного визнання автора, прос тору sui generis та публіки.

Автор
У цьому щойно звільненому просторі новий деміург займається своєю справою, коли аргу-

ментує можливість поєднання предметів, щоб привернути увагу публіки. Від тінити предмети, 
примусити їх грати у вітринах, пред ставляти певну єдність, виявляти зміст: таким є словник му-
зеєзнавців і особлива сила музею. При цьому музей не прагне «спонукати бачити», як казав Поль 
Елюар. Його турбота – про більш загальне та глибинне: про розкрит тя, аналіз структури, проник-
нення в суть. Про створення адаптованої наративної форми та стилю, щоб говорити про те, чого 
інші, непосвячені, не бачать: турбота про по етичне. Поза сумнівом, музей мріє про безпосередню 
ко мунікацію і прагне до цілком вмотивованої форми, яка б зробила його прибутковим.
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Саме в такій перспективі нам належить аналізувати розвиток більш сучасної сценогра-
фії (принаймні наміру, оскільки жоден музей не має для цього достатньо персо налу та ко-
штів), що затвердилася при іншому режимі, аніж довільну відсутність або нейтральність, 
які демонс трує перекладач, щоб вивести на перший план твір: біль ший за нього, який пе-
реживе його, тимчасового слугу творця. Однак критики є категоричними проти такого 
«нахаб ного» вторгнення особистості хранителя на місце твору! «Він – єдиний митець, екс-
понований на виставці», – ка же Бюран.

Простір
Суттєво недооцінюється вплив музею, якщо порівню вати його з книгою, фільмом, дій-

сністю, грубим перевті ленням яких він був би: не такий вишуканий, як книга, не такий 
живий, як фільм, не такий істинний, як світ. Якби ми хоч трохи вірили в специфічність засо-
бів відтворення, у можливість багатозначності простору, питання форми та глибини вже не 
поставало б у звичних зрадницьких тер мінах риторики: Мойсей проти Аарона. Насправді 
ми не відображаємо одну форму через іншу. Слід визнати чис тий, емоційний вплив музею, 
зумовлений випромінюван ням від предметів минулого; їх наблизили, порівняли, ви явили 
нові співвідношення та асоціації, збагнули, що предмети дивовижним чином римуються 
між собою: по чули поетичну гармонію предметів. Тут захоплення вже зовсім інше, ніж від 
читання. Музей справляє враження17.

Публіка
«(... ) музеї створені, насамперед, заради предметів і ли ше потім – заради відвідувачів (...)», – 

каже Леві-Строс 18. Такий погляд широко розповсюджений у музеях та закладах, що займаються 
спадщиною: відвідувачі ни щать, торкаються, бруднять, псують, вони пітніють і погір шують мі-
кроклімат. Найчастіше для стін музеїв обирають білий або чорний колір. Він подає музей як пече-
ру ней трального: нейтралізовані предмети стають рівнозначни ми на цьому зрівнювальному тлі, 
що сприяє споглядан ню, – зрівнювальному та абстрактному, як і потенційна публіка19. Здається, 
ніщо не стоїть між абстрактним тво ром і абстрагованим від будь-яких суспільних визначень оком 
відвідувача. Неначе оптична фізика зі своїми закона ми визначила умови сприйняття твору.

Питання місця публіки надзвичайно важливе, коли у визначенні спадщини реально 
фігурує критерій привлас нення. У послідовних визначеннях Рів’єр відвідувачі екомузею 
займають центральне місце не як публіка, а як пар тнер, якщо не автор або співавтор еко-
музею, у межах яко го застосовується демократичний принцип – експерти на службі в ама-
торів. Нагадаємо славнозвісне визначення Юг де Варін, виголошене 1973 року: «Спільнота 
в усій повноті утворює живий музей, публіка якого постійно опиняється всередині. У музеї 
немає відвідувачів, є мешкан ці» (Varine-Bohan, 1973).

У чітко означеній ситуації опинилися музеї, які зберіга ли та демонстрували переважно 
техніку, народне мистец тво та традиції. Скромні хранителі, які мали виставляти невибагливі 
вироби з дерева або плетиво, на що публіка зазвичай не звертала уваги, були змушені сприй- 
няти ме тоди презентації, які переводили послання з площини езо теричної до площини екзо-
теричної. Звідси – турбота про доступність для широкого загалу, щоб задовольнити педа-
гогічні амбіції молодої Республіки. Таке нове відкриття призводить до розробки музеєгра-
фічних просторів, приз вичаєних до цієї вимоги, спроможних утримувати увагу, заторкнути, 
захопити. Відтоді стосунки з публікою стають не менш важливими, ніж увага до предмета 20.

Схема музею як інституції, що надає інформацію для публіки, зазнала поразки: так 
само, як очевидність крас номовних і надійних предметів-свідків, як безсумнівність прозо-
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рої та доброчесної репрезентації. Бурдьє і Дарбель пояснили нам (Bourdieu, Darbel, 1966), 
що без потрібно го освоєння законів відвідання музею, багаторічного вив чення цих законів 
у школі та в сім’ї інституція виключить публіку, незважаючи на свою удавану відкритість, 
про що наполегливо свідчать, спираючись на багаторічні відомості, відвідування Донна і 
Коньо (Donnat, Cogneau, 1990).

Праці дослідників музейної справи, що з’явилися в 1920-х роках у Сполучених Штатах, 
також були значним внеском у прояснення маловідомого діалогу між тим, хто створю вав 
експозиційний простір, та відвідувачем 21. Якщо роль музею полягає більшою чи меншою 
мірою в тому, щоб звертатися до публіки, то подальшим кроком є збережен ня умов сприй-
няття цього послання й успішності діалогу, що встановлюється в специфічних суспільних, 
матеріаль них і просторових умовах. Таким чином, відвідувач у залах пови нен дізнаватися 
про такі способи заволодіння ним, про які він навіть не підозрював. Інше – у його стінах, а не 
лише у вітринах. Щоби бути зрозумілим відвідувачеві, му зей має перемовлятися з ним, ово-
лодівати прийнятними писемними методами, враховувати його здатність бути уважним та 
вміти сприймати. Споглядаючи його актив ність, ми відмовляємося від схеми лінійного пе-
редавання знань, як це відбувається в школі: відстань між А та Б.

Як і сама спадщина, публіка – це результат певної ро боти, а не дар. Музей вирізняє, від-
бирає та об’єднує не ли ше предмети, але й публіку.

Він висмикує з рідного ґрунту та позбавляє коріння не лише предмет; музей – наступ-
ник Люм’єрів – мріє вир вати відвідувача із середовища звичних думок, обмежень, уперед-
жень, забобонів та набутого досвіду.

Проте недостатньо опанувати закони та оволодіти клю човими позиціями, якщо немає 
бажання відвідувачів. Ба жання, спрага, голод і задоволення. Чи слід казати про зваблення? 
(Muséo-séduction Muséo-reflexion, 1992). Я хочу відвести тебе туди, куди я хочу, вразити тебе за 
допомогою засобів зваблення, притаманних музеєві, зробити тебе посвяченим: саме це йому 
кажуть в етнографічному музеї Neuchâtel, в експози ції «З думкою про природу» (1996)22.

«Мешканці» чи «клієнти»? Образ відвідувача в новій ситуації 23

Човен може бути готовий до відплиття, вітрила підняті: здається, він зараз злетить – 
проте течії, майже непоміт ні, але від того не менш сильні, заважають його рухові. Насправ-
ді, скільки б не вдивлятися в якусь точку на бере зі, скільки б ознак руху не помічати, човен 
не пливе туди, куди хочеться. Як би не хотілося, щоб музеї рухалися в напрямі культури, 
вони є залежними від економіки і досить чітко вказу ють на сильні течії та турбулентні рухи 
місця та часу. Під впливом деяких змін напряму, аналогічних змінам, яким самі музеї під-
дають предмети, вони, у свою чергу, стають учасниками 24 економічних процесів, які їх за-
хоплюють. Дуже сприйнятливі до ідеологічних проблем, вони, таким чином, є предметами, 
вищою мірою придатними для ант ропології.

Для того, щоб зрозуміти долю таких закладів, треба звернутися до матеріальних та еко-
номічних умов їхнього існу вання. Будьмо розсудливими матеріалістами: не останню роль 
у їхній діяльності відіграє фінансування. Переважна більшість французьких музеїв усіх на-
прямів залежить від муніципалітету. Приміщення, колекції, штат та кошти – усе залежить 
від бюджету та муніципальної влади; прибу ток музеїв майже не береться до уваги. Навпа-
ки, більшість екомузеїв, що розповідають про «походження народу та його знаряддя праці», 
цілком природньо вписалася в поло ження закону 1901 року, який гарантує їхню незалеж-
ність та ро боту за призначенням25. Деякі інші були в підпорядкуванні природних парків і 
виключно адміністративно-терито ріального утворення.
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Природньо, що асоціативний статус змусив ці непри буткові заклади загального призначен-
ня до підприєм ницької діяльності, яка повинна врівноважувати обов’яз ки та результати робо-
ти, якщо вони хочуть не те, щоб роз виватися, але хоча б утримуватися на певному рівні. Така 
арифметика не пройшла безслідно у період, коли еконо мічного зростання вже немає; немає 
і значних субсидій, які надавалися для заснування цих закладів. Закон еконо міки жорсткий, 
проте це закон. Крім субсидій, вони повин ні розраховувати на власні прибутки (від лекторів, 
крам ниць, послуг та продажу квитків). Таким чином, музей – цей організм дослідження, пошу-
ку, збереження, відновлення та оцінювання колективної спадщини для прийдешніх по колінь – 
залежить від комерційної політики. Очевидно, що основною діяльністю цих закладів є прийом 
відвідува чів. Вони не є лише сховищем експонатів, і добре, що інте рес публіки відбивається на 
рахунку музеїв та їхньому розвитку. Проте логіку «пошуку клієнта» не можна перенести на ці 
заклади безпосередньо: вони хотіли би передусім при служитися спільноті26. Ми могли би бути 
свідками зміни інституції, незважаючи на наполегливість авторитетів та декларації про наміри!

Починаючи від середини 80-х років, темі культурного туризму27 були присвячені ко-
локвіуми, зібрання, семінари, публікації. Підписано угоди 28 між двома відповідними мі-
ністерствами, які мають сприяти зв’язкам та змусити пра цювати спадщину – головне ба-
гатство Франції: слід пам’ятати, що туризм – це «перше французьке виробниц тво». Риторика 
культурного туризму поступово замінила його нагальність: слід привабити туриста, при-
мусити йо го прийти ще раз та задовольнити його невгамовну жагу автентичності.

Ми не прагнемо затаврувати тут це відкриття «місцевої каси», де давню «антифашист-
ську пильність» замінено на пильність щодо економічних показників. Ми намагаємося опи-
сати, яким чином на породжені епохою музеї суспільс тва та екомузеї впливають вимоги 
нового домінуючого дискурсу та його методів, коли туризм виявляється єди ним засобом 
країни без засобів, далекої від туристичних потоків: розвиток нових робочих місць, тор-
говельні та ін ші послуги, нові види діяльності, укладені угоди, безперечно, великі гроші 29.

Чи це є наслідком оптимістичних дискурсів, типових для 80-х років, які обіцяли негайні 
прибутки на місцях від культурної акції? Запит на місцеву спадщину йде вже не тільки від асо-
ціацій, але й від депутатів, які вбачають у ній передусім засіб місцевого розвитку, рекламуван-
ня само бутності: територіальний маркетинг справді вживає сло во самобутність у цьому зна-
ченні: визначити самобутність на певній території, щоб точніше її кваліфікувати, виділи ти її 
серед конкуруючого світу. Це лише випадкова омоні мія (у французькій мові поняття «іден-
тичність» та «самобут ність» позначаються одним терміном: «identité» – прим. перекладача), 
яка примушує вірити, що йдеться про те саме слово, яким зловживає антропологія.

Зазначимо, що концепція етнічної спадщини – надзви чайно зручний інструмент: уявімо по-
збавлений спадщини регіон, де відсутні робочі місця в промисловості, немає ні чого привабливого 
для туристів. Але хіба він не багатий на власну автентичність, сувору простоту, свою культуру? Чи 
відповідна політика місцевого розвитку не прагнутиме оцінити та кваліфікувати таку спадщи-
ну 30? Як тут не згадати Бувара та Пекюше з їхнім ентузіазмом щодо відкриття в сільському госпо-
дарстві, маячню удобрювання, що врази ла Бувара: «... (він) не терпів, коли втрачалася сеча; він 
зруйнував туалети. Йому у двір приносили трупи тварин, які він спалював і удобрював землю. Роз-
рубані туші були розкидані по селу. Бувар сміявся в оточенні цієї інфекції. Помпа, встановлена на 
тачці, зрошувала майбутній вро жай сечею. Кому це не подобалося, він казав: “Це – справ жнє золо-
то! Це – золото!”» (Flaubert, 1959, p. 52). Отже, перша квазіалхімічна трансмутація – цей резуль-
тат етнографічного відбору, що перетворює звичні, застарілі предмети на об’єкти, гідні музейної 
вічності, носії цінності та сенсу – знаходить, таким чином, у туристичній оцінці суспільне підтвер-
дження свого успіху: друге життя, обіцяне музеєм, тепер дозволене та підтверджене ринком.
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У 1980-х роках формується компетентний персонал. Екомузеї, а з ними й інші найбільш 
пристосовані до ринкових законів або найбільш ініціативні музеї, приймають методи ad hoc, 
щоб ефективніше «експлуатувати це родовище», краще приймати численну публіку, нада-
вати їй послуги та продукцію, на які вона має право розраховувати серед ве ликої кількості 
представлених туристичних товарів. Для відкриття певного регіону31 вони використовують  
резуль тати аналізу економістів туризму, які стежать за еволюці єю існуючих методів та  
очікувань публіки, зокрема, йдеть ся про значне збільшення короткотривалих перебувань 
та про смак, який формується певним «добре забезпеченим прошарком клієнтури».

З’являються поради з маркетингу, менеджмент-проекти, методи fund raising введено до 
модулів підготовки уп равління. На окреме дослідження заслуговує розповсюд ження відпо-
відної літератури.

Завдяки концепції місцевого розвитку, яка є однією з історичних рушійних сил і яка 
робить музеї надзвичай но чутливими до економічних наслідків їхньої активнос ті, завдяки 
відкритості інноваціям, невизначеному ха рактерові спадщини, яку вони намагаються тлу-
мачити, та завдяки відносній полівалентності підготовки керівни ків, факту їхнього юридич-
ного та економічного статусу асоціативні музеї суспільства відкриті до подібних прак тик. 
Деякі з них створені за місцевим проектом турис тичного розвитку, вони стають важливою 
рушійною си лою місцевої туристичної економіки. Прикладом є екомузей у Фурмі-Трелоні.

На думку Домініка Пуло (Poulot, 1986), безсумнівно, ці каво було б дослідити зв’язок між цим 
явищем та соціоло гією музеєзнавців, дипломованих не з класичних дисцип лін, як це склало- 
ся в класичних музеях (найчастіше – не історія мистецтва або археологія, а географія, устрій 
те риторії, Інженерна школа, Вища комерційна школа, еко логія, історія або етнологія). Існує ди-
лема: знайти в цьо му суспільно корисне, вияв демократизму по відношенню до суспільно мар-
гінальних або елітарних верств, що збільшує шанс завойовування численної та соціально різно-
манітної публіки, або навпаки – представити явище тривіальне, таке, що ганьбить музеї, псує 
враження відві дувачеві, не відрізняє духовного спілкування від масового споглядання.

Ось два приклади. Зазначимо відстань, що поділяє су часну долю екомузею «Камарг», 
діяльність якого зведено до прийому (у класичному вигляді) численних інозем них відві-
дувачів, – та первісну мету, згідно з якою корінні мешканці повинні усвідомлювати вартість  
своєї спадщи ни, визначення та можливого вибору розвитку, більш то го, бути «певним  
дзеркалом для іншого, щоб краще порозу мітися» (G. H. Rivière).

Згадаємо також про екомузей в Альзасі – зразок «ринковості» спадщини, за словами не-
другів, та економічно го успіху культурного проекту, за словами прибічників. Виключний за 
кількістю відвідувань випадок (350 000 – 400 000 відвідувачів за рік), але показовий щодо 
внут рішнього напруження, з яким стикаються подібні під приємства. Приклад гарний сам по 
собі, оскільки ось уже років п’ятнадцять у професійних колах постійно відбува ються сутички, 
що не мають ідеологічної підстави. Вони схематично протиставляють представників екому-
зейної ортодоксії, – які, з точки зору етимології та історії, ма ють рацію, – та «реалістів» або 
«сучасних», які вважа ють, що або показником успіху є висока відвідуваність, що автоматично 
заперечує безрезультатність проекту, або що вибору немає. На думку його засновника Марка 
Гродвола, «туризм незабаром пошириться як економічно та морально невідворотна реаль-
ність. (...) Отже, ту ристична цінність, виявлення місцевої ідентичності та економіка проектів 
водночас представлені як тісно взає мопов’язані цілі та засоби» (Grodwohl, 1987).

Розглянувши логіку та внутрішнє сприйняття екомузеями туризму, обміркуймо наслід-
ки рішень існуючих адмі ністративно-територіальних утворень через 15 років після опри-
люднення законів про децентралізацію, за менш сприятливої кон’юнктури: зменшення 
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оподаткованого прибутку, збільшення економічного та соціального тиску і зростаюча за-
боргованість. Можливість надання дотацій ни ні розглядається з точки зору комунікаційної 
політики – наскільки музей є корисним для заснування підприємства чи популярним серед 
туристів. Тобто, чи музей додає при вабливості населеному пункту? Досить часто адміністра-
тивно-територіальні утворення дбають також про най кращу юридичну форму, яка б спри-
яла безперешкодно му розвиткові, раціональному використанню населеного пункту або 
колекції, оскільки вони вважають пряме уп равління не завжди доцільним при такому зрос-
танні. Тут і там (маяк музею-порту в Дуарнене, меморіаль ний комплекс миру у Каєн, цита-
дель Безансон із двома музеями та природознавчим музеєм) із більшим чи мен шим успіхом 
прийнято статус змішаного товариства. Зрозуміло, що змінилася й ієрархія функцій музею. 
Те пер меншу роль відіграють наукова частина та зберіган ня, а більшу – експлуатація.

Переходячи від поняття мешканець екомузею або клі єнт і вписуючись в іміджеву політи-
ку міст або департамен тів, чи відмовляться вони беззастережно від функції дос лідницької?

Музей в контексті наукового вивчення
На це питання відразу відповімо, що сьогодні має бути встановлений тісніший зв’язок 

із дослідженнями, щоб ці заклади могли стояти на обох ногах: їхнє призначення – зби рати, 
зберігати – з одного боку, та культурний вплив на місто через професіоналів, які уважно 
ставляться до своєї посередницької функції, до діалогу з найрізноманітнішою публікою, що 
сприяє всіляким зустрічам та дискусіям між професіоналами, – з другого.

Помітним є сенс поширення наук про людину: при розпо рошенні надспеціалізованих 
знань цілком передбачено інтерес до збирання, нехай ефемерного, цих розрізнених фраг-
ментів у публічному просторі, покликаному «ділити ся знаннями».

За ці роки етнологічні дослідження зовсім не наблизи лися до музеїв: у Франції, поза 
сумнівом, бачимо значне стримування розвитку музеїв, так само, як і надання біль шого зна-
чення пошуковим роботам, зокрема, в галузі ет нографії, ще недавно генетично пов’язаної з 
колекціями музею, бажанням примирити чуттєве з розумовим. Сьо годні віддають перевагу 
дослідженням музеїв та оціню ванню спадщини як предмета досліджень, – де поняття спад-
щини стає об’єктом суворої критики, – а не тим, що роблять реальний внесок разом з музея- 
ми у вивчення їх ніх колекцій. Мартін Сегалан називає головні технічні перешкоди, які ще 
більш ускладнюють сучасні умови від бору на роботу хранителів: демографічна вразливість 
французької етнології, невизнання при кар’єрному рості культурної, точніше, музеєграфіч-
ної роботи дослідника – «вищою мірою уса мітненого»; роз’єднаність тем досліджень, які 
лише в окремих випадках стосуються му зеїв (Segalen, 1991).

Часто згадувалося, що сьогодні етнологія більше пов’язана з практиками, відтворен-
ням, способами діяти або говорити, стилями, перформансами, ніж із самими предмета-
ми. Колишній розподіл (сільське господарство, тваринництво, родина, народне благочестя 
тощо) здається застарілим 32. Про регіональний розподіл вже навіть не йдеться. Науковий 
підхід протидіє простому накопиченню без орієнтації на проблематику, єдиному аргумен-
тові про нагальне збереження, або переважно лише туристичному значенню 33.

Етнологія перетворила питання про відтворення на ха рактеристику свого способу дії та на 
момент дослідження. Про труднощі згадує Франсуаза Зонабенд (Zonabend, 1994): етнограф го-
ворить неприпустиму правду. Він не потребує схвалення, не ставить за мету бути речником або 
публічним письменником, він не задовольняється місце вими ідеями, оголошеними беззапере-
чними. Він «стає своєрідним передавачем імітаційних перешкод суспільно го» (Zonabend, 1994, 
р. 10). Загальновідомо, що вчені не визнають підмальовану спадщину, яка оспівує щасливе ми-
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нуле та міфи, посилається на місцеві уявлення, які має публіка, щаслива своїм походженням 
та приналежністю, автентифікована як член тієї чи іншої спільноти. Які стосунки іс нують між 
місцевими уявленнями про експоновані пред мети та уявленнями, сформованими вченими, що 
виво дять на перший план більш цінне, з точки зору музею. Чи не будуть суперечити передані 
музею результати наукових досліджень про людину, – навіть якщо вони сприйняті, оцінені, ви-
знані групами фахівців, – існуючій традиції епістемології, базованій на протиставленні «зна-
ння – віра», яка дотепер негативно впливає на науки про людину 34, та заклади, що займаються 
спадщиною, зокрема музеї. Про цес успадкування дискримінує сам спадок. Він намагаєть ся від-
ділити хибне від істинного, будівельне сміття від справжніх знахідок, людей, про яких музеї роз-
повідають, – від тих, для кого вони працюють, те, що має залишитися справою внутрішньою, – 
від того, що буде тією чи іншою мі рою оприлюднене.

Чи така спадщина, розчиняючись у соціальному, обу мовлює зміни напряму, викривле-
не чи ні повторне засто сування, гіпотетично уможливлюючи нові реальні зв’язки з історі-
єю, країною, предками? Це розчинення стирає від мінність вченого від дикуна.

Звичайно протиставляють гнучку, винахідливу й під ступну пам’ять in vivo пам’яті музеїв 
та спадщини – in vit ro, відому як зашкарублу, наказову, що завжди чинить опір і позбавлена 
життя й тепла. Точніше – одна група в ній звертається до іншої заради істини. За Марком 
Гійомом: хіба обидві пам’яті не зустрічаються, хіба пам’ять, названа символічною, не транс-
формує на свій кшталт пам’ять, названу гетеротопічною, щоб створити «вигадку про спільне 
минуле», «політику спадщини, яка є лише по рожньою формою»? (Guillaume, 1990, р. 18).

Сьогодні ми маємо у своєму розпорядженні досліджен ня, орієнтовані на публіку, зби-
рачів спадщини, колекціо нерів, професіоналів, але нам бракує підходу до способів користу-
вання цими зображеннями минулого, коли зустрі чаються незастиглі форми та рухливість 
живої пам’яті, яка ними тішиться.

Примітки
1 Корисним є попереднє зауваження: роздуми, що йдуть далі, випливають із практики хранителя 

спадщини. Він дякує Жерару Колломбу, Жану Кюїзеньє, Жану-Франсуа Госсьйо та Евелін Белль  за 
уважне прочитання та поради.

2 «Це вб’є те», – казав Гюго про друкарню навпроти скульптури Кам’яна книга (у «Соборі Паризь-
кої Богоматері»).

3 Мюзіль казав про пам’ятники, що вони заслуговують на увагу саме тому, що на них не звертають уваги.
4 Історіографи вважають, що слово «екомузей» вперше було вимовлене міністром навколишнього 

середовища Робертом Пужадом у 1971 р., див.: Hubert François. Historique des écomusées / La muséolo-
gie selon Georges Henri Rivière. – Paris, Dunod, Bordas. – 1989. – 402 p.

5 Про це красномовно свідчить інтерв’ю Жака Саллуа журналу Pour (GREP, №153, березень 1997. – 
Р. 73–80), наприклад, сторінки 74–75: що стосується руху музеїв суспільства, «я зробив спробу його 
підтримати, зокрема, на початку вісімдесятих років, коли був директором кабінету Jack Lang, але 
не знайшов достатньої підтримки в адміністрації. (...) Нову спробу я зробив за директивою Музеїв 
Франції у 1990–1994 роках, але програми, вже задіяні в галузі образотворчих мистецтв, не дозволяли 
запропонувати нові великі проекти».

6 Див.: Austin J. L. Quand dire, c’est faire. – Paris: Le Seuil, 1970 (1962 – перше видання) – 184 р. Вжи-
вання терміна, запропонованого Емілією Вайан (уповноважена Генеральної Інспекції Музеїв) на робо-
чих зборах в Мюлузі у 1991 році офіційно затвердив Жак Саллуа, на той час директор Музеїв Франції.

7 Під час колоквіуму в Мюлузі, 1991 р. Див.: Musées et sociétés.
8 Але й участь населення – магічна формула – також наявна тоді, наприклад, у спектаклях Puy du Fou.
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9 Приклад: Pommier E. Prolifération du musée // Le Débat. – Paris: Gallimard, 1991. – № 65. – 144–149.
10 Зауважимо, що музеї – лише елемент накопичення «цінностей». Зокрема відмітимо: Hou-

nieu J.-P. La syntaxe juridique de la notion de patrimoine // L’alchimie du patrimoine, discours et poli-
tiques / sous la dir. de Lamy Yon. – Talence: Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, 1996. – 532 
p.): закон від 9 січня 1985 року, що захищає цінності гірських районів; закон від 3 січня 1986 року, 
що захищає узбережжя; закон від 3 січня 1992 року про воду («стаття 1: вода становить частину 
спільного надбання нації»); закон від 4 серпня 1994 року про використання французької мови; за-
кон від 2 лютого 1995 року про посилення захисту довкілля, що уточнюється в статті 2 [«простори, 
ресурси та природне середовище, ландшафти, види тваринта рослин, різноманітність та біоло-
гічний баланс, у якому вони беруть участь, становлять частину спільного надбання нації», поряд 
зі спадщиною надр, тваринним та рослинним світом (закон від 8 січня 1993 р.)]. Пошлемося також 
на спеціальний випуск Ethnologie française (№ 1/1995) під редакцією Henri Pierre Jeudy («Levertige 
des traces / Patrimoine en question»).

11 Ми дякуємо E. Vaillan за надану інформацію.
12 Espaces. – Paris, 1996. – № 142 (nоvembre-décembre).
13 Перелік можна знайти, зокрема, у Musées et sociétés, у путівниках по музеях; найбільш повно – у 

Le guide du patrimoine rural та в Le guide du patrimoine industriel (обидва видані Manufacture); також у 
Les musées du patrimoine rural, AFIT, 1996; Le guide Renault des 8000 musées et collections en France. Le 
cherche midi, décembre, 1996. – 615 p.

14 Алхімія також постулює субстанцію вогню та її субстанційну перманентність у вапні, попелі, 
диму, вугіллі (див., наприклад, Gaston Bachelard, La psychanalyse du feu: 111–114).

15 Див. історичне розслідування Lieux de mémoire, керівник П’єр Нора, етнологічне опитування щодо 
авторів, груп та логіки взаємин з минулим та тим, що ідентифікує, на зразок опитування Марка Гійома, 
Анрі-П’єра Жеді, А. Міку, Івона Ламі, або досліджень, проведених під час етнографічної експедиції.

16 Згідно з визначенням Жоржа Анрі Рів’єра (січень, 1980 р.), екомузей – це «дзеркало, у яке населення 
дивиться, щоб пізнати там себе (...). Дзеркало, яке воно пропонує гостям, аби краще порозумітися (...)».

17 «Митець – це той, хто спроможний справляти враження. Це не означає прагнути сенсаційного, 
як роблять телевізійні шарлатани, але у справжньому сенсі цього слова – схвилювати тими результа-
тами своєї діяльності, які самі по собі через холодну суворість концепції та демонстрації залишають 
читача чи глядача байдужим» (Bourdieu P., Haaсke H. Libre-échange. – Paris: Le Seuil, Les presses du 
réel. – 1994, janvier. – 147 p. – Р. 36.

18 Інтерв’ю з Isac Chiva. – Le Débat. – Paris: Gaillimard. – Mai-août, 1992. – № 70. – P. 169.
19 Див.: L’oeuvre et son accrochage // Cahiers du Musée National d’art moderne. – 1986. – 17–18. – 215 p.
20 Тут треба відзначити безпосередній або опосередкований вплив радше північноамериканських та 

квебекських, аніж маловідомих французам американських музеїв. Інтерес до Квебекського музею циві-
лізації та його публікацій досить значний завдяки друкованим статтям, засобам інформації, місцевому 
відвідуванню. Саме цій команді директор музеїв Франції французького Міністерства Культури довірив 
перевірку свого Національного музею народного мистецтва та традицій.

21 Відзначимо новаторські й довгий час невідомі праці : Eliseon Veron, Martine Leasseur, Ethnographie 
de l’exposition: l’espace, le corps et le sens. – Paris: Bibliothèque publique d’information. – 1983. – 220 p. 
(навчання і дослідження), та останній часопис Publics et Musées, який зробив свій внесок у розвиток 
цієї ділянки досліджень у Франції та розповсюдження результатів. Саме в цьому – плідне поєднання 
досліджень та музеїв, що стосується маловідомої донедавна частини експедиції.

22 Музей, до якого прибуває стільки професіоналів, щоб долучитися до методів та новаторських думок, 
який займає також тотемічне місце, яким було місце екомузею «Крезо» на зламі 70–80-х років.Тоді там 
вимальовувалася професія хранителя, проходили стажування, відбувалися міжнародні зустрічі та обміни.
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23 Така думка виникла під час колоквіуму спадщинного підприємства в Європейському інституті при Фло-
рентійському університеті, що проходив з ініціативи Домініка Пуло 10–11 квітня 1992 року (публікацій немає).

24 За влучним висловом Ж. А. Рів’єра: «Треба залучати предмети до систем вираження».
25 Сьогодні асоціативна форма не є правилом у галузі музеїв суспільства. За даними Федерації еко-

музеїв та музеїв суспільства, у 1997 році їхні однодумці становили 30 %.
26 Згідно з визначенням ICOM.
27 Декілька прикладів: Нім (європейський колоквіум з культурного туризму та шовкових шляхів, 26, 

27, 28 жовтня 1989 р.), Шамбері (зустрічі Антропологічної асоціації Рона-Альпи, Етнологічна спадщи-
на та туризм, 24, 25 травня 1988), Екзінкур (Національний колоквіум із промислового туризму, 1985, 
за участю Державного секретаря з туризму, М. Бокель, засновника асоціації «Відкрий іншу Францію», 
завданням якої є заохочення та розвиток промислового туризму).

Організація (з нагоди проведення Міжнародного Салону музеїв та виставок у Великому палаці Па-
рижа, січень, 1992 р.) міжнародного конкурсу під назвою «Турмузе», проведеного компетентними єв-
ропейськими та британськими інстанціями із врученням грошових нагород музеям за динамізм, якість 
та оригінальність туристичної політики.

28 Наприклад, з нагоди Форуму зі спадщини, організованого Франсуа Леотаром, міністром культури спі-
віснування у 1986 році, пізніше – міністром культури Жаком Ланжом та міністром туризму Олів’є Стірном.

29 Згідно з інформацією служби навчання та досліджень французького міністерства культури, потік з 
10 000 відвідувачів обумовлює створення одного прямого робочого місця та двох непрямих. Уже ці цифри 
є підставою для одержання очікуваних надходжень, наприклад, для створення робочих місць, місцевого 
розвитку або розподілених з місцевої ініціативи по регіонах фондів для використання робочих місць.

30 Професіоналам туризму подобається наводити приклад Ісландії – такої донедавна віддаленої, 
дороговартісної, північної, без особливої розкоші, багатої на відкриті, холодні та зелені простори, яку 
політика туристичного маркетингу зробила привабливою для любителів незайманих земель.

31 Можна послатися на: Хavier Greffe, La demande et l’offre de monument. – Paris: Anthropos. – 1990. – 
249 p.; Jean-Louis Guу, La valeur économique du patrimoine // L’alchimie du patrimoine / Editions de la 
maison des sciences de l’homme d’Aquitaine / sous la dir. d’Yvon Lamy. – Talence, 1996. – P. 137–149; Jean-
Pierre Brizio, La science économique face au patrimoine: attraction ou répulsion // Ibid. – Р. 151–155. Не слід 
забувати й про праці, ініційовані керівництвом культури: Musée et économie / DMF. – 1992. – 254 p.; 
Musée et tourisme / sous la dir. de Christine Quentin. – Paris, DMF. – 1994. – 240 p.

32 Данієль Фабр викриває плутанину в переліку емпіричних предметів та предметів етнології в Ethnologie du 
présent (Editions de la maison des sciences de l’homme  / sous la dir. d’Althabe, Fabre, Lenclud. – Paris, 1992 – Р. 41).

33 До речі, таке ставлення не притаманне етнології Франції, але історично пов’язане з екзотичною 
етнологією. Так, Жан Дювінйо згадує про нещасну долю мешканців Chebika: вони стають екзотичними 
об’єктами туристичної індустрії. Якщо Tijani «пританцьовує та тримає беззубих гадюк, щоб злякати 
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ЖАН-МАРІ ПРІВА

АРНОЛЬД ВАН ГЕННЕП: ТЕОРІЯ  
ТА ПРАКТИКА ЕТНОГРАФІЇ

Les Alpes ont joué un rôle précoce et décisif dans l’intérêt de Van Gennep pour la recherche folklorique. Ces 
montagnes où il a passé une partie de sa jeunesse ont constitué un fécond terrain d’exploration et d’expérimentation 
pour l’élaboration et la validation d’hypothèses scientifiques fortes (théorie des rites de passage ou théorie des 
«zones folkloriques» par exemple). Van Gennep a aussi publié de grandes monographies folkloriques issues 
d’enquêtes directes ou indirectes, en particulier sur le Dauphiné et la Savoie. Notre article met l’accent sur 
l’enquête de terrain et les problèmes de communication avec les «témoins» interrogés. Van Gennep critique 
vivement les recherches qui généralisent à partir d’observations très localisées ou qui s’aveuglent sur la qualité des 
informations recueillies dans des situations d’échanges souvent très inégaux. Mais l’ambition encyclopédique de 
Van Gennep le conduira en fait à transiger avec ses propres exigences méthodologiques à la fois fortes et pionnières.

The Alps played a crucial role in Van Gennep’s interest in folklore research. Mountains were he spent a part of his 
youth, became a fruitful basis of his theoretical research and experiments for putting into shape and supporting 
important hypotheses such as the «theory of the passing rituals» or the theory of the «folk zone». Van Gennep published 
fundamental folkloristic books which were the result of his direct and indirect research, of Dauphiné and Savoy in 
particular. In this article the importance of regional studies and the problems of communicating with the respondents 
are pointed out. He actively criticized the studies in which the results of the local research are gene ralized as well as 
studies in which the quality of the received information is ignored, or is interpreted incorrectly. His encyclopedic 
ambitions led him to creation of his own research methods which were fundamental and pioneering at the same time.

«Коли мені було шістнадцять років, я їздив із друзями з Шамбері (Chambéry) та Шаля 
(Challes) на ярмарок в Аспремон (Aspremont); на той самий ярмарок приїжджали хлопці із 
Шапареяна (Chаpareillan). І вони, і ми запрошу вали місцевих дівчат танцювати; деякі з них 
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погоджували ся, добре знаючи, чим все скінчиться: звичайнісінькою бійкою, з якої зазвичай 
виходять із підбитим оком та ґу лею на лобі. Але врешті-решт і ми, і хлопці зі Шапареяна по-
чали глузувати з дівчат з Аспремона!» 1

Напевно, міряючись силою зі своїми суперниками, мо лодий Арнольд визначав таким чи-
ном силу місцевих соці альних звичаїв. І можна побитися об заклад, що це грубе і водночас 
веселе посвячення в дійсність савойської фоль клорної культури змусило його замислитися.

І. «Зародження любові до науки»
За його словами, вирішальну роль у тому, що він захо пився дослідженням фольклору, 

відіграли Альпи:
«Усі обставини мого життя сприяли тому, щоб я почав вивчати фольклор Дофіне. За 

кілька років до мого народ ження моя бабуся по материнській лінії вийшла заміж вдруге 
за Чарльза Форньє, сина Естелли, подруги Берліоза. Подружжя Форньє було знатного роду 
і мало багато шлюбних союзів у країні; у дитинстві, та й пізніше, під час кані кул, я жив у 
справжньому дофінському середовищі на ста рій скелі. Мій двоюрідний дядько був нота-
ріусом у Сент- Симфор’єні (St. Symphorien) в Озоні. Я часто прогулював ся з його сином, 
моїм кузеном Фердинандом, котрого по тім було вбито в Тонкіні. Разом зі своєю тіткою 
Кітті Форньє я об’їздив усі землі Морестелю, де вона побудувала бу динок із терасою і ве-
личезною майстернею.

Мої батьки жили в Шалі, недалеко від Шамбері, і підліт ком я досліджував Картезіан-
ський масив та Бельдон (Belledonne), спускався до Уази через долину Віяр (Villards). Але в 
той час я ще не замислювався про існування фольклору. Захоплення наукою (яке й зараз 
досить сильне) виникло в мене під час спілкування із селянами з рівнин та гір».

Його донька Кітті підтвердить, що батько почав цікави тися альпійським фольклором 2 
у підлітковому віці:

«Там він був щасливий. Його вітчим, з яким у нього бу ли хороші стосунки, давав йому 
достатньо свободи, і він часто сам ходив у гори у пошуках старовинних монет, но чуючи на 
фермах; він приносив також італійський і савой ський посуд для своїх батьків (...)» 3.

У своїх іноді аж занадто особистісних статтях у «Mercure de France» Арнольд ван Геннеп 
неодноразово висловлю вав свою відданість альпійським землям та місцевим мешканцям:

«Цієї зими, провівши вісім днів у Савойї, я зробив де кілька відкриттів. Найперше я по-
глянув дорослими очи ма на чудовий зимовий пейзаж долини Шамбері, з якою я знайомий з 
юності і красу якої я не мав змоги оцінити. Жодне інше місце французьких та швейцарських 
Альп не має нічого подібного до цього куточка, особливо в порів нянні з Шармет (Charmette) 
або виноградниками Савойї. Найбільше вражає хребет Бельдон: він знаходиться в гли-
бині застави, оточеної гірськими хребтами. У цьому місці дуже гармонійно поєднуються 
плоскогір’я з високогір’ями, рівнини з гостроверхими скелями. Тепер я розумію, що Руссо 
створив саме цей пейзаж – брутальний і водночас м’який, сильний і слабкий (...).

Також я відкрив для себе савойський музей і музей в Аннесі (...). І, нарешті, я позна-
йомився з молодим учите лем, котрий займався живописом, гончарством, виробляв різні 
предмети з дерева, і почав займатися керамікою, вивчаючи ази цієї справи за межами шко-
ли. Серед гончар них виробів пана Поля Жаке найбільше мені подобаються ілюстрації місце-
вої флори і фауни, а після них – танок прекрасних дам у сучасних сукнях (...). Його кераміка 
без посередньо пов’язана з традиційними гончарними виро бами Савойї; це щось на зразок 
індивідуального винаходу окремо від колективного, усталеного і обмеженого вироб ництва 
(...). Це рідкісна нагода осягнути життєвість місце вих змін» 4.
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* * *
Ця «жага до науки» принесла чудові наслідки. Альпій ська бібліографія Арнольда ван 

Геннепа з фольклористи ки охоплює півстоліття, починаючи з короткої публікації на тему 
«ознак власності» у Савойї, у 1902 році в журналі «Народні традиції»5, і аж до його «Критич-
ного огляду на родного мистецтва в Альпах»6, який з’явився в 1947 році. Доробок Арнольда 
ван Геннепа, присвячений західній альпійській етнографії і франкофонії, від Дофіне і аж до 
Савойї (не кажучи вже про декілька наукових праць із швейцарського7 фольклору), налічує 
близько 60 видань. Найбільша частина цих праць міститься в «Manuel de fol klore françаis 
contemporain»8 в адаптованій формі. Деякі з цих праць є не тільки об’ємними, а й важли-
вими з точки зору новаторства: «Савойя була terra incognita для фоль клористики, поки я 
не розпочав там свої дослідження, кот рі з плином часу ставали більш систематизованими 
(...). Завдяки відданим друзям, а також вивченню різноманіт них малодосліджених місць, 
загалом я назбирав 554 фак ти, що представляють близько тисячі місцевостей. Вели чезна 
кількість цих матеріалів представлена в 12-ти томах, до яких додається атлас зі ста картами, 
що були опубліко вані іншими авторами» 9.

Уявімо також, що «найбільші» монографії з фолькло ристики Франції є результатом до-
сліджень Арнольда ван Геннепа і можуть дати відповіді на запитання, які він ста вив своїм 
кореспондентам, та включають два комбіновані методи» 10. Проведення систематизованого 
дослідження і безпосередній архаїзм спостереження дають Арнольду ван Геннепу змогу ви-
світлити «альпійські порівняння» і таким чином сприяти розвитку «порівняльного вивчен-
ня французького фольклору» 11 як єдиного цілого.

ІІ. Дослідження альпійських земель
Для Арнольда ван Геннепа Альпи є не лише улюбленим місцем. Це місце досліджень, 

місце випробувань, а також можливість підтвердження деяких наукових гіпотез, що ста-
новлять основу його праць. Це, насамперед, його слав нозвісна теорія про перехідність об-
рядів 12, покладена в ос нову його найважливішого дослідження:

«Мої дослідження – як у Дофіне та Савойї, так і в інших місцевостях – можна вважати 
своєрідним контролем, під який я хочу взяти загальну теорію моїх перехідних обря дів. Для 
виведення цієї загальної теорії я застосував порів няльний метод. Але пізніше (дослідивши 
різноманітні міс цевості) я зробив висновок, що ця теорія не може ґрунту ватися тільки на двох 
елементах, які я обрав раніше, – ге ографії та історії. Отже, – додає Арнольд ван Геннеп, – я 
зробив вибір на користь монографічного дослідження те риторій, що є чітко обмеженими і 
мають загальновідому історію. Савойя стала ідеальним місцем для цього, так са мо, як і До-
фіне; і цього разу факти змушують мене визна ти існування схеми перехідних обрядів (...)» 13.

Тут також ідеться про розуміння фольклору як наукової дисципліни (з його різноманіт-
ними поняттями, як, нап риклад, «фольклорні зони»), а не лише як дослідження, пов’язаного 
з історією (переважно після ХІХ ст.) або соціоло гією (на шляху узаконення)14: «Ретельне 
дослідження фольклору в гірських місцевостях (...) показало, що різна висота їхнього роз-
ташування не створює перешкод для поши рення звичаїв. У Савойї найбільш показовим є 
поділ північ-південь, починаючи з верхів’їв гір та річок. У Високих Альпах так само, як і на 
решті території Франції та Європи, фольклор розвинувся і продовжує розвиватися з огляду 
на його унікальність і незалежність від умов орографії, гід рографії та економіки, хоча ці 
умови обов’язково перети наються з умовами психічними та соціальними...»15.

Зрештою це стосується визначення власної методології фольклориста, а саме – дослі-
дження місцевості з визначе ною метою.
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На противагу компіляційним працям чи описам, що бе руть початок із розгорнутих дослі-
джень, Арнольд ван Геннеп виступає на захист динамічного, глобального та лока лізованого 
дослідження: «Лише після війни я зміг застосу вати до Дофіне метод дослідження “община за 
общиною”, котрий через сорок років відкрив мені 540 общин у двох савойських департамен-
тах. Це суттєвий показник, якого рідко досягали у французьких фольклорних монографіях. 
Класифікація фактів, окреслена певними рамками, я спо діваюся, стане в пригоді іншим для 
завершення праць, що донесуть до регіоналістів та вчених величезну кількість нового мате-
ріалу, який стане для них справжньою знахід кою»16. Цей вид дослідження, основою якого є 
вивчення культури народу, має на меті розуміння «внутрішнього», яке Арнольд ван Геннеп 
інакше називає «народна психо логія». «Вангеннепіанство» прагне зрозуміти на внутріш ньому 
рівні логіку народної культури за допомогою «об робки» певної місцевості і виходить з того, 
що «кожна со ціальна одиниця постає з безмежною кількістю різнома нітних граней, котрі  
залежать одна від одної, і поєднання яких має особливий характер»17.

Така методологічна (а отже, й теоретична) орієнтація спрямована на схрещення на-
укових, установчих та ідео логічних питань. Насправді, після Першого міжнародного з’їзду 
фольклористів (Париж, 1937), наукові праці Арнольда ван Геннепа були «жорстоко недооці-
нені», і ця «маргіналізація» пояснюється акцентом на різноманіт ність, яка завжди вносить 
новизну в «народні вчення» (а не є завжди однорідною, як в офіційних вченнях). З того часу, 
на відміну від більш сьєнтистських і пасеїстських, або позитивістських і соціоцентричних 
проектів, за дум Арнольда ван Геннепа змушує замислитися «не про загальне, а про кон-
кретне, з метою визначення сутності місця, а не класу» 18.

ІІІ. «Розмовляти “на рівних” із пастухом»
Арнольд ван Геннеп жваво відреагував на таке публічне «відкидання» у вирішальний 

період для майбутнього нау ки. У своїй етнографічній хроніці у «Mercure de France» від 15 
лютого 1938 року він написав: «Завжди одне й те ж: син буржуа спочатку отримує середню 
освіту, потім – вищу, провівши свої дитячі роки поза сільським чи робітничим середови-
щем свого села чи міста. Він неспроможний роз мовляти “на рівних” з пастухом, ковалем, 
фермером і “страждає” (згідно з дослідженнями) через тих, чиї мову і звичаї він ігнорував 
з дитинства. Він постає перед цим “диким” світом зі знаннями, яких достатньо лише для 
складання іспитів»19.

Подібні явища описує й П. Бурдьє як «навички, отримані зі школи». Проте вони є зо-
всім протилежними 20, на дум ку Арнольда ван Геннепа, професійним принципам сучас ного 
фольклориста.

Метою праці «Розмова “на рівних” із пастухом» є дос лідження пізнання, а отже, і кому-
нікації. Для досягнен ня наукової цілі необхідні численні умови, котрі запропоновано в ідіо-
лектальному формулюванні, через те що складність предмета – у відображенні його експре-
сії. Насамперед він погоджується з тим, що треба залишити свій кабінет, щоб не застрягти 
в «рутині колекціонера старовини і дивацтв», цікавитися «живими» усними дже релами і не 
присвячувати себе «історичним дивацтвам» архівних джерел 21. Під час дослідження місце-
вості фоль клорист хоча б один раз повинен контактувати зі «свід ками», а не вдовольнятися 
вибраними інформаторами та інформацією з «других» рук (викладачів, священиків, лікарів 
тощо). Безсумнівно, професійний жаргон нади хає на налагодження «безпосередніх відно-
син між дос лідником і носієм інформації» і на те, щоб «розмовляти однією мовою» 22 (а не 
якимись вибраними соцілектами та технолектами). Кращим є метод (і це має сенс) викла ду 
інформатору суті роботи «простою та конкретною мо вою», а не звернення до «абстрактних 
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понять та глобаль них питань» 23. Тут ідеться про те, що дослідник і дослід жуваний мають 
спільну мовну і культурну традиції і на віть можуть мати спільні інтереси. Отже, під «розмо-
вою “на рівних” із пастухом» розуміють не використання спільної мови (національної мови 
чи діалекту або місце вого говору), а опис стосунків у логічній бесіді, котрі ма ють на меті 
становлення симетричних позицій під час обміну інформацією.

Ось як Арнольд ван Геннеп розповідає читачам «Mercure de France» про розчарування, 
яке добре ілюструє труднощі (зазвичай пов’язані з культурою), що виникають під час ді а-
логу з жителями гір:

«Проходячи повз велику ферму, де починається під йом на Брізон (Brison) i Мон Сак-
сонне (Mont Saxonnex), я побачив щось на зразок маленьких хатинок з дерева, дошки яких 
було пофарбовано переважно в червоний та жовтий кольори, на яких стояли дві висушені 
ялинки, але все ще прикрашені зів’ялими букетами і вицвілими стрічками. На мої запи-
тання фермер відповідав, що одну з цих ялинок поставили перед жнивами, а іншу – після 
косовиці; нею було прикрашено верхівку останнього во зу. Також я запитав, як називається 
та хатинка (...). “Ось це – cabustral”, – відповів чоловік. Я записав це слово, але не знайшов 
його в савойському словнику, повернув шись у Боневіль. Я поговорив на цю тему з багатьма 
боневільцями, але ніхто не знав цього слова. Через кілька днів, приїхавши на те ж саме міс-
це з моїм приятелем Га єм та паном Дюмоном, мировим суддею, я показав їм ха тинку. Ми 
покликали фермера, і пан Дюмон запитав: «Як ви це називаєте?» – «Ось це – стара комора 
шляхо вого робітника; тут тримають інструменти», – сказав фермер і пішов.

Ось ми піднімаємося на Брізон (Brison). Розмова з міс цевим жителем: «Шановний, – 
каже мировий суддя, – ви не могли б сказати мені, що таке cabustral? – «Так, зви чайно, пане 
суддя, якби ви не знали цього, то не питали б». І наш супутник віддалився великими крока-
ми, голосно сміючись (...). Ми здогадалися, що тут ідеться про слово і про деякий об’єкт, як, 
наприклад, хатинка, що виконує роль робочої кімнати.

Ось ми й зупинилися. Питаємо ще одного брізонця, чи не знає він, що таке cabustral. 
«Cabustral? Заждіть, та он же він – у полі». Цього разу йшлося про людське прізвись ко. Отже, 
підводимо підсумок: протягом дня нам сказали, що так називають людину, що продає кам-
лот, мандрівного лудильника, потім, що це місце в домі, куди складають усі лякий мотлох, 
щось на зразок комірчини (...). Повернули ся ми з незначними досягненнями (...)» 24.

Таким чином, розмова з пастухом для фольклориста (з точки зору «розмови однією 
мовою») не має великого значення, у порівнянні з його співрозмовниками, що про водять 
над ним подвійну авторефлексивну роботу. Тут, звичайно, йдеться про те, щоб тримати на 
відстані етнотипічні ознаки чи то народного образу хорошого пастуха, чи то жалюгідний 
образ пастуха в береті, що сповзає на очі. Тут ідеться про найбільш фундаментальний для 
фолькло риста спосіб «розшифровки стратегій для тих, хто його приймає або відкидає, ви-
значається по відношенню до нього» 25. Така сучасна «етнографія взаємодії» в Арнольда ван 
Геннепа, безсумнівно, визначалася б як «етнографія бесіди», у якій фольклорист намагати-
меться бути нарівні з пастухом. Чи можемо ми після цього всього припусти ти, що визнання  
різноманітності та складності культури є основою етнографічних досліджень? Із цього  
випливає подвійне етимологічне значення слова «фольклор», яке, з одного боку, означає 
«науку про людей», а з іншого – «на уку про цю науку».

Відомо, що ця критична і пізнавальна фольклористика може залишитися в програмно-
му або ж у віртуальному вигляді 26. Арнольд ван Геннеп може чесно констатувати цей факт:

«Я нагадую, що я сам не можу застосувати власний метод до всіх общин Франції (...). 
Якщо я спробую визначити мен ше ніж 600 комун із 630 у старовинній Савойї (...), то для 
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ін ших провінцій доведеться визначати лише обмежені регіо ни (...). Я перший визнаю той 
факт, що між моїми бажання ми та досягненнями існує значна прірва; і що застосування 
різноманітних методів дослідження та тлумачення є досить віддаленим від досконалості, 
яка визначена наукою» 27.

Прощавайте, телята, корови, свині й пастухи. Насправ ді, фольклорист не має уподібню-
ватися псові, що охороняє численне стадо (я маю на увазі «місцеві жителі»). Отже, потрібно 
досліджувати місцевість «община за общиною і село за селом» 28.

Залишається зазначити «необхідний метод» для тих, хто цікавиться регіональною етно-
графією: «Я ставлюся до савойців, – пояснює Арнольд ван Геннеп, – так, ніби во ни дикуни, 
і їхня країна розташована в центрі Африки»29. Цей віддалений погляд насамперед залежа-
тиме не ли ше від історії дисципліни, а й від рівноправної гри. Саме про це мріє Арнольд 
ван Геннеп, а також про те, що фоль клорист погодиться бути в одному часовому вимірі із 
са войськими дикунами, що є найбільш ідеальним станови щем для етнології.

Відтак дослідницьке захоплення фольклориста набе ре більшої інтелектуальної та по-
етичної сили: «Певно, найбільшою принадою етнології є те, що перші здобутки і соціально 
застосовані методи змінюють повсякденне життя... » 30.
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МОРІС АГЮЛОН, ЖАН КЮЇЗЕНЬЄ

ВІЛЬНИЙ ДІАЛОГ ПРО НАШУ ІДЕНТИЧНІСТЬ  
ТА ГРОМАДЯНСТВО

Un historien et un ethnologue dialoguent librement, chacun selon la démarche propre à sa discipline, 
sur la formation des identités et sur la citoyenneté. A quelles conditions peut-on être, pleinement et sans 
réserves, à la fois catholique, protestant, juif ou musulman, d’une part et Fran çais d’autre part? Le 
cérémonial de la vie privée et celui de la vie publique changent. N’expriment-ils point une nouvelle 
attention donnée à la personne, dans sa singularité, et non plus seulement à la personne comme sujet de 
droits? Comment se mettent en place, sur le territoire français, des cercles d’appartenance de mieux en 
mieux distingués, ceux de la ville, du «pays», de la région, de la nation, de l’Europe? Comment articuler, 
dans la conjoncture actuelle de mondialisation, les valeurs que l’Occident libéral et humaniste tend à 
universaliser, d’une part, et les valeurs culturelles différentes des communautés installées sur le territoire 
national, d’autre part? Comment comprendre l’instrumentalisation des signes qui marquent les territoires 
et les lieux, et qui génèrent du mythe?

A historian and an ethnologist dialog freely with each other, each speaking according to a process 
proper to his own discipline, on the formation of identites and citizenship. Under which conditions can one 
be both a Catholic, Protestant, Jew or Mohammedan and a Frenchman? The ceremonials of private and 
public life are changing. Do they not reveal the new attention paid to the individual in his singularity 
rather than to the person subject of rights? How do the more and more specific spheres of belonging to 
town, «land», region, nation, Europe develop on the French territory? Under the present circumstances of 
globalization, how can one articulate the values that the liberal and humanist West tries to universalize 
with the different cultural values of communities settled on the national territory? How to understand 
instrumentalization of signs which marks territories and places and generates myth?

Моріс Агюлон 1. Проблема національної ідентич ності може виникнути раптово у зв’язку з 
конкрет ними вимогами релігійних громад (чи окремих вірую чих). Наприклад, ізраїльський 
студент відмовляється за хищати диплом в одну із субот (це є повсякденним яви щем), бо щосу-
боти він вшановує Шаббат – день, коли йо го релігія вимагає відмови від усякої діяльності.

Очевидно, ця вимога є неприйнятною, бо вона не базу ється на принципі, що піддаєть-
ся узагальненню: насправ ді зовсім неможливо уявити суспільство, яке визнавало б стільки 
вихідних щотижня, скільки воно має релігійних конфесій. Тоді необхідно було би визна-
ти право на відпочи нок у Франції щонеділі, щосуботи чи щоп’ятниці, не врахо вуючи вже 
четверга, бо незабаром обов’язково мала б з’явитися «релігія» прихильників Сонця, яка ви-
магала б святкування Дня Юпітера. Так можна дійти до абсурду! Ке рівники опинилися б у 
складній ситуації, коли б дозволи ли своїм працівникам і клієнтам відпочивати впродовж 
трьох-чотирьох днів. У зв’язку з цим зрозуміло, що зак ріплення за неділею статусу законно-
го 2 щотижневого дня відпочинку у Франції дає перевагу нашим громадянам християнсько-
го віросповідання – як реальну, так і симво лічну. Якби ж ми хотіли, безумовно, від імені ега-
літаризму чи непримиримого руху за світський характер, ставитися однаково до християн, 
мусульман, іудеїв, буддистів та інших (та атеїстів, про яких завжди забувають), потрібно 
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було б знову вигадати вже існуючий «республіканський кален дар», ретельно продуманий, 
на зразок того, яким користу вались наші пращури від II до XIV ст. Але малоймовірно, що ми 
повернемося до нього, бо вищезгаданий календар пов’язаний зі спогадами про драматичні 
конфліктні події. Влада знайшла правильне вирішення цієї проблеми, зберігши status quo. 
Відповідно регламентується недільний відпочинок: 1) неділя набуває законного державно-
го ста тусу, а не конфесійного; 2) це дозволяє працювати тим християнам, чия професійна 
діяльність цього вимагає. Так, машиніст, який має вести потяг у «сьомий день» тиж ня, мож-
ливо, є правовірним католиком і краще б пішов до церкви зі своїми рідними, аніж сидів за 
кермом свого ло комотива. Він так само залежний від суспільства, як ізра їльський студент, 
який у суботу має навчатися в Сорбонні. Сучасне багатоконфесійне суспільство може іс-
нувати ли ше за умов, коли прихильники усіх релігій і філософій до даватимуть до своєї віри 
певну долю терпимості, основою якої є підкорення громадському порядку, що досить часто 
є порядком більшості чи порядком, обумовленим історич ною традицією. Якщо б віруючі 
різних конфесій дотриму вались усіх релігійних правил, то чи могло б тоді в сучасному світі 
існувати толерантне суспільство, що характери зується співіснуванням різних культур.

Я не стану, однак, заглиблюватись у цю проблему, розв’язання якої вимагає норматив-
ного підходу і, безпе речно, політичного. Але я вже не раз наводив приклади, що пояснюють 
теоретичний бік цієї проблеми: як характери зується самобутність нації? Франція – це давня 
християн ська держава чи світська республіка? Чи може вона бути і тим, і другим одночасно 
(як у прикладі з неділею, статус якої визначений одночасно в Євангелії і законі 1906 року)?

Жан Кюїзеньє 3. Тільки етнолог може ширше поди витися на національну самобутність 
французів, порівню ючи характер її розвитку із сучасними процесами відок ремлення та 
об’єднання європейських країн на Балканському півострові. Зміни в цій частині Європи набу-
ли та кого масштабу, що не можна не замислитися над питан ням: чому французький варіант 
республіканської моделі співіснування народів з різним віросповіданням функціо нує порівня-
но добре?

Чи не тому, що як національна держава Франція існує так давно, що навіть дебати, 
пов’язані з певною участю у її створенні церкви, монархії і Французької республіки, ста ли 
суто академічними (як це показали дискусії навколо святкування хрещення Кловіса)? Аби 
в цьому переконати ся, досить порівняти ці дебати з низкою конфліктів, вій ськових опера-
цій і жорстокою різаниною, що відбувалися нещодавно і досі ще погрожують Боснії-Гер-
цеговині. Цій ще донедавна союзній республіці не вистачало поняття на ціональної держа-
ви, щоб навести порядок. Відсутність розрізнення між релігією і національністю створила 
таку плу танину, що ті боснійці, які розмовляють сербською мовою і є історичними сербами, 
вважалися мусульманами, бо во ни вважали себе (і сприймалися іншими) як представни ки 
мусульманського віросповідання: саме показник релі гійної належності для цієї частини на-
селення Боснії є важ ливішим за інші ознаки, що визначають їхню ідентич ність. Щодо інших 
громадян Республіки Боснія і Герцего вина, то деякі з них визнають себе «сербами», інші – 
«хор ватами». Однак, як відомо, розмовляють вони однією, сербсько-хорватською мовою, 
але пишуть по-різному: од ні – кирилицею, інші – латиницею, залежно від напряму христи-
янства, до якого вони себе відносять, – православ’я або католицизму. Але обидва ці напрями 
пов’язані з різни ми політичними історіями. Чи не проходить саме тут істо ричний кордон 
між Візантійською державою і державами Римської імперії? Замість того, щоб кожному на-
родові сформувати свою націю, ці серби та хорвати, що прожива ють на території Боснії, 
усвідомлюють себе в сусідній на ції, яка з давніх часів має політичну державу, і прагнуть до 
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неї приєднатися. Хіба це не трагедія, що республіка без на ціонального підґрунтя не в змозі 
врегулювати конфлікти між прихильниками різних віросповідань?

Однак нещодавній приклад Македонії, здається, дово дить зовсім інше. Ось держава, на-
селення якої складаєть ся із сербів, албанців, циганів, румунів, турків і «македонців», котрі 
відстоюють своє право на власну національну іден тичність. Кожен із цих народів розмовляє 
своєю мовою, і є багато таких, що спілкуються іншими мовами. У кожного народу є своя 
основна релігія, але вона не виключає співіс нування з іншими релігіями: не всі албанці є 
мусульмана ми і не всі македонці – православними християнами. Та ка республіка не має на-
ціонального підґрунтя. Однак кількість конфліктів, що виникають в країні між різними гру-
пами населення, є незначною, і вирішуються вони мирним шляхом, на відміну від того, що 
відбувається в Косово. Чи зможе республіка, яка не має давніх націо нальних традицій, влад-
но врегульовувати конфлікти, що виникають на релігійній основі, і «врівноважувати» різні 
етнічні групи? Відтак чи зможе це добровільне або виму шене «врівноваження» нав’язати 
різним владам необхід ний прагматизм? Аби тільки воно не викликало певної байдужості з 
боку народів, більш занепокоєних різкими змінами в суспільстві після падіння комуністич-
ного ре жиму, ніж намаганням утвердити свою віру з боку наро дів, які завжди дотримують-
ся своїх традиційних релігій них обрядів.

Після цього відступу я можу повернутися до ситуації у Франції, до того, в який спосіб 
уряд контролює проблему співіснування народів з різними культурними традиціями. Мені 
здається, що порівняно з вищезгаданими країнами Франція має таке глибоке національ-
не підґрунтя, що роз біжності в культурних традиціях населення, різного за по ходженням, 
сприймаються ним набагато легше, ніж роз біжності в релігійних обрядах, у ставленні до 
людських цінностей, у нормах поведінки, пов’язаних з науково-тех нічною революцією та 
впливом глобалізаційних процесів на культуру. Ті ж католики мають кращі взаємини з 
пред ставниками іудейських громад, ніж чимало дідусів і ба бусь зі своїми онуками, настіль-
ки відрізняються моделі ви ховання різних поколінь! Невже для католика краще бути поряд 
із протестантом, аніж, наприклад, курцеві – із тим, хто не палить?

М. А. Це останнє зауваження мало б засвідчити, що від мінність норм, чим займається 
сучасна етнологія, врешті-решт важливіша за давні релігійні відмінності. Чому б і ні? Але 
зараз я повертаюся до релігійної належності. Чи мож на одночасно належати до двох різних 
спільнот? Я би від повів, що так, але за умови розподілення в часі цих двох релігійних належ-
ностей і їхнього точного визначення. У Парижі католики мають таку надзвичайну можли-
вість (для нас, справді, цінну), бо ми можемо назвати її як приклад того, що головний архіє-
пископ Парижа – це чо ловік, який народився іудеєм і водночас абсолютно не від мовляється 
від своїх переконань. Це чоловік, який так са мо відкрито говорить про себе: іудей до 14 
років, потім католик, котрий, здається, визнає, що перша релігійна належність, яку він за-
лишив, ніби присутня в ньому в різ них проявах дружби, солідарності, в мисленні, можливо, 
і в «культурі» – так наважимося сказати, аби швидше пе рейти до справи.

Я сам вихований був у протестантській релігії до 18 років, а відтоді остаточно став не-
віруючим, і це дуже добре розу мію. Ще кілька років тому мене дратувало, коли хтось на-
магався відшукати в мені, чи то з якимись хитрими намі рами, чи без них, якісь залишки 
протестантизму. «Ні, – протестував я (саме зараз доречно це сказати), – я не кальвініст, тому 
що я атеїст!» Але моє обурення було неви мушеним і наївним, воно забувало своє коріння.  
Я дозво ляю сьогодні називати себе протестантом («культурним протестантом«?), як і карди- 
нал, що дозволяє без вагань називати себе іудеєм і вважати вільно мислячою люди ною, вва-
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жає себе католиком. Я сподіваюся, це не був ви пад проти шанобливості, на яку заслуговує 
кардинал Люстіжер, це був лише відступ, пов’язаний з особистим жит тям, аби спробувати 
зрозуміти Францію за припустимою аналогією, принаймні у виховному плані. Врешті-решт, 
про Францію можна сказати також, що вона виникла і формувалася в релігії (у цьому ви-
падку, католицькій), потім змінила віру (Французька революція, 1830, 1906 4) і стверджує 
себе в зрілому віці як світська держава (нерелігійна), якою вона і є, але залишаючи плями, 
стерти які не можливо, бо вони створені тривалою історією від початку її формування (на-
приклад, відпочинок у неділю і багато інших прикладів).

Ці розмірковування не віддаляють нас від етнології. Во ни наводять на думку, що ваша 
наука може віднайти у на ших характерах і нашій теперішній поведінці так само дав ні на-
слідки нашого тривалого колективного становлення, як і нещодавні приклади наших сучас-
них інституцій.

Ж. К. Отже, Ви спробували відповісти на запитання, як можна належати до двох різних 
спільнот.

Ось уже вдруге мені доведеться наводити приклад, щоб краще зрозуміти належність 
до французького суспільства, приклад, що доводить зовсім протилежне, досить дале кий, 
щоб здивувати, і відносно нещодавній, аби хоча б час тково залишатися доступним для ро-
зуміння. Як можна бу ти в Болгарії одночасно болгарином і турком? Ми пригаду ємо, що за 
часів комуністичного режиму Живкова полі тична влада примушувала болгарських грома-
дян турець кого походження змінювати свої прізвища на зразок бол гарських. Це викликало 
масову еміграцію частини насе лення до Туреччини. Таке силове нав’язування зміни пріз-
вищ ставило під загрозу існування ідентичності цілих груп населення. Що ж стосується тієї 
групи болгарських грома дян турецького походження, які вирішили залишитися (таких було 
набагато більше, ніж тих, хто емігрував), то їм довелося вдаватися до різних хитрощів, щоб 
залишати дві належності: одну – родинну, яку вони зберегли для про довження свого роду 
(генеалогічного дерева), і другу – громадянську, що використовувалася в громадянському 
житті. Так, наприклад, Халіл Осман Сулейман – для роди чів, Халіл Сулейманов – для лис-
тоноші та поліцейського, а в комісаріаті поліції він отримав прізвище, взяте навман ня зі 
списку болгарських прізвищ, і став Альошею Жанчевим. Його сестрі Дюрі Аріфові Сулей-
мановій змінили пріз вище на Даріку Субеву. Але вже після падіння комуністич ного режи-
му в листопаді 1989 року болгарські громадяни турецького походження мали можливість 
повернути свої колишні прізвища. Однак для цього потрібно було йти до суду і купувати 
право на те, щоб їм вписали в паспорт їхнє «справжнє» прізвище. Велика кількість громадян 
відмови лася від цього й обмежувалася лише пошуками своїх коре нів, і ними були для всіх 
тих громадян турецькі, отже, му сульманські. Тим більше неймовірним для більшості бол-
гар був той факт, що турок, представник турецького населен ня, яке осіло на цій території 
після завоювання Осман ською імперією, який говорить болгарською мовою, може мати 
якусь іншу за іслам релігію. Так само майже незрозу мілим для болгарського громадянина 
слов’янського по ходження, який говорить болгарською мовою і має пра вославне віроспо-
відання, є той факт, що турки, які зараз мешкають на території Болгарії, можуть походити 
від ци ганів, що прийшли з Анатолії (деякі з них ними і є), бо мова й релігія останніх, на 
думку такого болгарина, важливіша за їхнє громадянство Республіки Болгарія 5. І також 
важко по годитися багатьом болгарам із тим, що помаки можуть бу ти громадянами їхньої 
республіки, бо вони – мусульмани: їхнє віросповідання, як здається багатьом, важливіше за 
їхню мовну компетентність 6.
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А якою є зараз ситуація в нашій країні? Якщо у Франції зручно себе почувають протестант 
і атеїст, або іудей та като лик, як ви засвідчили, що є протилежним ситуації, яку я тільки-но 
описав, так це тому, що ми маємо історичні спо соби для розрізнення релігійної належності та 
віросповідан ня. Релігійну належність ми отримуємо при народжен ні, за сімейною традицією:  
всі знають нас і визнають нас завдяки цьому. Віросповідання (віра) обирається за на шою 
власною волею і нашим власним зобов’язанням, не залежно від нашої релігійної належності, 
а іноді й всупереч їй. Минули століття у Франції після релігійних війн, під час яких розбіжнос-
ті між релігійною належністю і віроспові данням прищеплювалися в соціальному плані доти, 
доки це не стало одним із принципів Французької Республіки. Менш ніж століття віддаляє 
нас від тих часів, коли у Схід ній Європі в період Османської імперії була лише одна «на ція» і 
декілька релігій, де статус особи залежав від належ ності до однієї «нації». Чи не проводимо ми 
сьогодні у Франції експеримент, за яким також нелегко бути в соціально му плані громадяни-
ном Франції і представником му сульманського віросповідання, бо так само важко для біль-
шості громадян Франції відрізнити француза магребського походження від людини мусуль-
манського віросповідан ня в той час, коли терористи уподібнюють французів хрес тоносцям? 
Здавалося б, це розрізнення мало би все спростити для більшості наших співвітчизників, бо 
на нашій території мешкає багато громадян Франції та іноземців аф риканського походження 
і християнського віросповідання, які співіснують з іншими громадянами Франції й іноземця-
ми африканського походження, що мають мусульманське віросповідання. Але ж ні. Для бага-
тьох поки що релігійна належність – у розумінні «іншість» – переважає над ві росповіданням.

М. А. Отже, буде доречним (доречним саме зараз) звернутися з дружніми намірами до 
тих меншин, котрі нещодавно з’явилися, як ми зверталися до вже існуючих меншин.

Дозвольте зараз запропонувати для обговорення більш близьку для нас, отже, менш по-
літично заангажовану тему.

Чи буде типовою сферою етнологічного дослідження вивчення церемоній святкування 
днів народжень, на яких завжди можна почути одну й ту саму пісню («Joyeux anniversaire – 
nos voeux les plus sincères...», тобто «З днем на родження тебе – прийми наші найщиріші поба-
жання...»), яка нещодавно була перекладена з популярної англійської пісні «Happy birthday 
to you» і яку ще іноді можуть проспі вати англійською?

Звідки ж така банальність? Припустімо, це тому, що Франція (в історичному і «культур-
ному» планах) є дав ньою католицькою державою, тоді як святкування днів народжень не 
відповідає католицьким традиціям. Насправді ж, для традиційного католика (тобто, принци-
пового) поздоровляти людину означає «бажати їй власно го свята», тобто іменин, свята свято-
го, ім’я якого вона но сить (яке було їй надано під час хрещення) і який є її ду ховним покро-
вителем. І цього цілком достатньо. Це є ду ховним святом (тобто, релігійним). Святкування 
ж дня на родження у непередбачений, будь-який день тижня, коли людина з’явилася на світ, 
має більш світський, не пов’яза ний з релігією характер. Не дивно, що протестанти, котрі не 
шанують святих покровителів, розцінювали дні народ ження як якусь підміну. Але повторимо 
ще раз, що таке святкування дня народження не відповідало католицьким традиціям, і в ми-
нулі часи католики (які вважали протес тантів напіввіруючими) не надто цьому дивувалися. 
Като лики ж поздоровляють своїх знайомих саме в день «їхньо го свята» (їхнього престольного 
свята). Якщо це припу щення, що базується на теологічній основі, відповідає дій сності, то воно 
може допомогти нам зрозуміти, чому старо давній французький фольклор не залишив пісні, 
яку ми могли б співати на день народження, і сьогоднішні звичаї святкування дня народжен-
ня, ймовірно, запозичили цю пісню з фольклору протестантів.
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І знов історія. Історія, яка може допомогти етнологові зрозуміти, чому в нашого давньо-
го народу зі спадковим католицьким віросповіданням традиції святкування дня народження 
поширюються і можуть стати нині загальни ми для всіх. Я бачу три причини цього явища:  
1) сьогодні католики не такі принципові, як раніше, щодо своїх специ фічних особливостей і не  
так активно заперечують про тестантську релігію; 2) має місце суттєвий глобальний вплив 
англосаксонських звичаїв (звідки, власне, походить практика святкування дня народження), 
за якими день народження відіграє важливу роль; 3) врешті-решт, сучас ний гедонізм намага-
ється охопити всі можливі святкуван ня, аби скористатися будь-якою нагодою, щоб обміняти-
ся подарунками чи відкрити пляшку шампанського. Екуме нізм, американізм, споживання – 
це три напрями, зане сені в нещодавню історію, що мають своє походження, свою історію, і 
також впливають на нашу буденність (сфе ру діяльності етнологів), про що вище вже йшлося.

Ж. К. Як і Ви, я відчутно реагую на зміну традицій, що проявляється у святкуваннях дня наро-
дження. І так само констатую бідність їхньої символіки, зокрема, хорового супроводу. Стало нор-
мою і те, що переважна більшість ро дин обмежується лише привітанням: «Joyeux anniversaire!» 
(тобто «З днем народження тебе»). Цей факт, звичайно, виправдовує себе, якщо його вивчати в 
тривалому розвит ку і відносити до культу святих покровителів, який прак тично зник у наш час. 
Я залюбки продовжу Вашу думку стосовно аналізу причин, через які стародавній французький 
фольклор не залишив своїх власних зразків для цих свят кувань. Але перед нами справжній риту-
ал, і чи потрібно аналізувати ці святкування, посилаючись на встановле ний ритуал як на ритуал 
відзначення свого святого покро вителя? Може, це лише родинний церемоніал, що розме жовує 
буденне і святкове, спрямований на те, щоби відкри то проявити увагу до людини, яку вважають 
неповтор ною, без будь-якого релігійного підтексту у діях, намірах і висловлених побажаннях?

Зі свого боку, я спробую розрізнити церемоніал, прик лад якого наведений вище, що по-
лягає лише в наданні певної форми й урочистості діям і промовам, які викорис товуються в 
повсякденному житті, і як протилежний приклад – ритуал культу святих, котрий полягає в 
збага ченні символіки, що використовується в церемоніалі, сві домо приписуючи дії та слова 
потойбічному світові. Отже, ми маємо вагомі підстави для того, щоб розглянути на прак-
тиці цю різницю. Це відноситься до проведення церемоній дня народження: варто чи ні вда-
ватися до фундаменталь ної дисципліни – літургії, яка встановлює програму свят кування, 
точно висловлює дозволене тлумачення і визначає символіку? Ця дисципліна спирається на 
іншу фундаментальну дисципліну – теологію, що чітко вира жає думку, яка простежується 
в цій програмі і має право на існування. Цілком очевидно, що в проведенні сімейних днів 
народжень немає нічого ритуального в певному розу мінні. Програма святкування є досить 
простою, символіки в ній менше, і думку, яку ми прагнемо висловити, сформу льовано лише 
у вигляді побажань, більш-менш умовно викладених.

Я чудово розумію, що в такій країні, як Франція, є дуже багато світських (нерелігійних) 
свят, організація яких не поступається релігійним святам у чіткому дотриманні програми і 
символічному задумі. Це можуть бути і дипло матичні зустрічі, і профспілкові мітинги, і важ-
ливі фут больні матчі. Організатори мають досвід складання таких програм, досвід, подіб- 
ний досвіду тих, хто займається про веденням церемоній і літургій, який використовується 
під час підготовки до святкувань великих релігійних свят. І ті, й інші особи можуть бути 
службовцями, науковцями, екс пертами, які розмірковують про свій досвід, і результати 
яких більш-менш систематизовані. Отже, справедливо вважати, що церемонія святкування 
річниці Французької революції має ритуальний характер, у міру того, як свідо ма символіка 
стає частиною програми, а філософія чітко відтворює внутрішні роздуми. Домовимося, що 
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в цьому випадку ми маємо справу не із сімейними церемоніями святкувань днів народ жень. 
Насправді, церемоніал таких святкувань значно від різняється від церемоніалу святкувань 
на честь святих покровителів, який має певний ритуальний характер. Його встановлюють 
літургією та тлумачать досвідчені спе ціалісти, а тоді теологічно підтверджують.

Якщо ми відмовляємося тлумачити дні народження на підставі культу святих покро-
вителів, потрібно звернутися до висунутих Вами пропозицій про глобальний вплив англо-
саксонських традицій у поєднанні із сучасним гедоніз мом. До цього я додам ще два факто-
ри, які випливають із певних соціологічних досліджень. Перший полягає у зміні цінностей, 
яка проявляється в тому, що Ви характеризуєте як сучасний гедонізм. Разом із Різдвом та 
новорічними святами дні народження дійсно стали випадками, коли ми обов’язково ро-
бимо подарунки. Другий фактор, що набу ває поширення, передбачає розгляд людини як 
особистос ті з її ідентичністю, неповторністю, а не як суб’єкта права, тобто увага приверта-
ється до того, що суттєво відріз няє мене від інших, а саме: моє походження і моя соціальна 
на лежність при появі на світ, які мені також подарувала до ля, і моє залишення світу через 
смерть, яка перериває моє існування в ньому.

М. А. Звичайно, я приймаю ту відмінність, яку Ви про понуєте, між ритуалом і церемоні-
алом. Цілком природно, що Ваш етнологічний аналіз є кращим і має більш чітку концепцію, 
ніж мій. Але ми обоє погоджуємося, що істо ричний розвиток також відіграв тут неабияку 
роль. Я на веду ще один приклад.

Франція – католицька держава, потім – республікан ська. Після революцій 1789, 1830 
і 1848 років Третя рес публіка доклала значних і тривалих зусиль, аби укорінити в народі 
нові принципи й нові інституції, впровадження яких викликало як очікувані політичні й 
соціальні наслід ки, так і наслідки, що цікавлять етнологію. Прикладом ос танніх може бути 
такий: життя селян відбувається в кон кретних межах, інакше кажучи, навколо певних міс-
цевих об’єктів. Адже деяким з них тисячі років (парафіяльна цер ква), іншим – по сто або 
сто п’ятдесят (мерія-школа), ще іншим – лише по 75 років (пам’ятник загиблим); уже не 
враховуючи тих об’єктів, які впродовж менш ніж одного століття з’являлися і зникали, як ті 
чудові джерела із кри тим майданчиком для прання білизни, що їх представни ки влади, за-
хоплені прогресом, пропонували своїм підлег лим у XIX і на початку XX ст. і які зникли в наш 
час через появу «водопроводу» і пральної машини.

Таким чином, повсякденне життя людей зумовлене не лише «культурою», а й «приро-
дою» (що є просто баналь ністю). Воно формується під впливом різних культурних факто-
рів. Найбільш суттєве розходження цих факторів може бути представлене розходженням 
минулого і нещо давнього, релігійного і світського, чи розходженням като лицького і націо- 
нального (французького), або ж іще – тради ційного і політичного (республіканського). 
Принаймні іс нує етнологія Франції, яка не може звузитися до сукупнос ті етнологій про-
вінцій (чи регіонів), що межують між со бою, навіть якщо, за теоретичними положеннями, 
розход ження між регіонами може час від часу проявлятися в різ них формах, як визнають і 
сприймають це в загальних принципах громадські інститути. 14 липня святкують цілком 
по-різному в районах «червоного вина» і районах «білого вина» тощо. Стосовно цього я не 
скажу нічого біль ше, оскільки ми з колегами (серед моїх колег були істори ки, яких цікавить 
етнологія, та етнологи, що уважно став ляться до історії) провели семінар «Республіканські 
ознаки в народній культурі» (матеріали якого було опубліковано) 7. Ми не збиралися органі-
зовувати всесвітній семінар на тему релігійних ознак (християн ських чи язичницьких) у на-
родній культурі, бо їх дуже багато і вони очевидні. Насправді релігія невіддільна, на наш пог- 
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ляд, від таких понять, як традиція, вірування чи свято. Але варто наголоси ти на стереотипі, 
виникнення якого не пов’язане з релігі єю і який, хоч і складається з нещодавніх і вигаданих 
фак тів, не став через те менш реальним від моменту його появи. Чи є Франція об’єктом 
дослідження етнології? Безперечно, так. Але неможливо уявити собі сучасну Францію без 
три колірного прапора, який існує лише два століття. Проте його доля (я маю на увазі долю 
триколірного прапора) еволюціонує і змінює відомості для етнолога. Людина, котра спосте-
рігає, як прикрашають прапорами вулиці, через де який час констатує, що триколірний пра-
пор у сільській місцевості звичайно вивішується між двома іншими пра порами – прапором 
Європи і прапором провінції (регі ону), чого не можна було уявити навіть півстоліття тому.

Ж. К. Як і Ви, я так само вражений тим, як швидко ви никають на території Франції різні 
за приналежністю гру пи: регіон, до якого «прив’язані» за родинними, історич ними і культур-
ними традиціями, нація співгромадян, Єв ропа зі спільною культурою та спільним ринком. 
Нещо давно внаслідок демографічної ситуації, що склалася, і під тиском влади до цих груп 
додали «території» (що є най меншою одиницею), які, напевно, мають зайняти місце комун, 
кантонів і округів, успадкованих від колишнього територіально-адміністративного поділу. 
Етнологи пос тійно зазначають, що, утворившись, ці об’єднання створи ли не лише емблеми 
для того, щоб голосно й чітко заяви ти про свою самобутність, а й геральдику, аби заявити про 
неї на місці, де розгортаються певні події. А які ж чудові ге ральдичні зображення у спортив-
них команд, футболістів, тенісистів та гравців у регбі! Ось так на «героїчному» фут больному 
полі цілі міста і навіть ціла нація присутні на справжній виставі, де частиною дійства є жести, 
кольори, музика та слова. Там кольори спортивної форми гравців гармоніюють із прапора-
ми та стягами, із шарфами та фут болками. Традиційний вихід гравців перед матчем супро-
воджується обіймами і криком уболівальників. І коли в матчі зустрічаються національні ко-
манди, то співають по черзі (за встановленим порядком) гімни то однієї, то іншої команди.

Я запитую себе: може, варто Європейському Союзові для того, щоб сконсолідувати свідо-
мість населення, ство рити свої власні спортивні команди на своєму територі альному рівні, які 
б змагалися з командами від схожих політичних утворень, подібні до команд Сполучених Шта-
тів Америки чи Росії? Мабуть, у плані символіки цей захід мав би більш вагоме значення, ніж 
перехід до єди ної грошової одиниці. Але чи немає тут протиріччя, і нев же символічне позна-
чення наших власних територій в ім’я нашої національної самобутності залишається на рівні 
«держава – нація«? Невже все ще форма митних доглядачів і військових службовців, листонош і 
контро лерів у поїздах розглядається як атрибут національності, на відміну від одягу банківських 
службовців чи урядових осіб? Може, варто було б докладно дізнатися про те, одяг яких професій 
встановлюється державою, щоб виявити за допомогою цієї ознаки, якими є атрибути і, таким 
чи ном, функції верховної влади, до яких у культурному пла ні прив’язані народи?

М. А. Безсумнівно, це доречне зауваження. Але продов жимо розглядати всі можливі 
сфери людського життя.

Спостереження за буденним життям, його етнологіч ний аналіз та історичний аналіз 
його розвитку, який сьо годні більше не оминає увагою ані особистого життя, ані фолькло-
ру, мають зовсім інші спільні цілі, що як наводять на роздуми, так і викликають інтерес. 
Наприклад, бої би ків в Окситанії 8. Їхнє проведення за зразком іспанської ко риди почалося 
відносно недавно (середина ХІХ ст.),тоді як провансальські або ландські бої биків з’явилися 
значно ра ніше. Кориду було запозичено, свідомо «скопійовано» в Іс панії, де від самого по-
чатку вона відбувалася у вигляді орга нізованого дійства. А традиційні бої биків, що виникли 
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на землях з екстенсивним розведенням худоби і непридатних до землеробства, як, напри-
клад, Камарг, були лише спон танним дійством, не мали усталених традицій, не були крива-
вими. Та, очевидно, вони підготували підґрунтя для вистав, на яких бик був обов’язковим 
персонажем. Таким чином, іспанська корида все більше поширювалася на землях, де пере-
важали традиційні місцеві бої биків, та збе регла (і зараз продовжує зберігати) тенденцію 
до поши рення. І, незважаючи на труднощі та перешкоди, дослід ження цього явища чітко 
дозволяє нам побачити, яким чи ном цей історичний і водночас етнологічний процес тор-
кається більш широкого кола проблем.

Корида за іспанським зразком передбачає забиття бика і є, безперечно, жорстокою по від-
ношенню до тварин, зок рема до биків та коней пікадорів, яких бик у відчайдушній обороні про-
низує ударом своїх рогів. Корида з’явилася в той час, коли у Франції було прийнято закон (закон 
Граммона, 1850 рік), за яким вважалося за злочин жорстоке публічне поводження з домашніми 
тваринами 9. Отже, ко рида була абсолютно поза законом. Проте вона допускала ся і мала відпо-
відати тогочасним нормам. Вона існувала за часів Другої імперії на знак поваги до імператриці, 
потім за часів Третьої республіки – на знак поваги до політи ків із Франції, захисників «регіо-
нальних традицій», що їх, як вважалося, полюбляв «народ». Аж до 1951 року населен ня жило 
в невизначеності, плутанині, інколи виникали по одинокі судові справи з цього питання. Саме 
цього року було знайдено вдалий компроміс, за яким корида опини лася поза законом, за ви-
нятком тих міст, де існувала «міс цева непорушна традиція». Це є «фольклорна» проблема? Нез-
начна або ж, принаймні, другорядна? Врешті-решт, це лише життя тварин. Але хіба ми ніколи 
не помічали, що наше поводження з тваринами пов’язане з нашим ставленням до людей (чоло-
віків і жінок) і потребує втручання зако ну? Чи потрібно, наприклад, суворо карати за вчинення 
статевих каліцтв маленьким дівчаткам, до яких вдаються деякі африканські племена (інколи 
навіть у Франції!), вва жаючи це посяганням на людську особистість? Або ж до пускати це (чи 
несуворо карати), мотивуючи, що це є ри са етнічної культури і треба з повагою ставитися до 
куль турного розмаїття? Для свідомого громадянина є негати вом, коли він помічає, що не всі 
речі, що вважалися досі добрими, сумісні між собою! Потрібно захищати людську особистість, 
потрібно захищати культури, але чи потрібно захищати культури, які не захищають людську 
особис тість? Всесвітня моральність або моральність емпіричного культуралізму? Потрібно ви-
бирати! Зрозуміло, що мож на швидко перейти від уже застарілої суперечки про кори ду до най-
більш драматичного вибору сьогодення: чи пови нен ліберальний Захід стежити за поширен-
ням свого гу манізму на планеті, або ж слід погодитись із релятивізацією (обмеженням своєї 
ролі), культуралізмом (щоб не казати фольклоризацією) своєї етики?

Ж. К. Продовжуючи тему, відповім категорично: ні. Як що аргументація спрямована 
проти культурологічного ре лятивізму, мені здається, що історик, як і етнолог, не пе рестане 
стверджувати цього, керуючись своїм науковим досвідом. Наведений Вами приклад пере-
конливо показує, скільки важливих змін відбулося у французькому законо давстві щодо ви-
знаної поза законом кориди. Внаслідок цього у відповідності з традиційними особливостя-
ми ре гіонів було прийнято різноманітні додатки до закону. Але приклад свідчить і про те, 
що навіть принцип оцінки має всесвітнє значення, оскільки згадана вище корида не змогла 
б зберегтися без внесення поправок до законодав ства під приводом видуманої регіональної 
традиції ціною продуманої маніпуляції законом.

Саме через стародавні культурні традиції серби та хор вати влаштовували взаємну рі-
занину та робили кожен на свій лад етнічні чистки мусульман у Боснії. Родово-визна чальні 
цінності у вигляді гуманізму вже не здаються аб страктними й порожніми відтоді, як збройні 
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конфлікти світового масштабу примушують громадських діячів са мовизначатися відповід-
но до своєї ідентичності та суспіль но-політичної позиції. Події на кшталт війни в Боснії або 
Чечні нагадують європейській свідомості, приспаній пів столітнім миром у своєму регіоні, 
що національні традиції не можуть бути прикриттям можливих махінацій з боку керівників 
держав, спокушених владою. Перебіг цих подій показує, що заклик до всесвітніх цінностей, 
невід’ємною частиною яких є самовизначення народів, призводить до змінення світу, як 
це було в Боснії або Чечні, Белграді або Софії, спростовуючи таким чином аргументацію 
прибіч ників культурологічного релятивізму.

Але ось інший приклад, який я вибрав із менш трагіч ного списку і який може прихову-
вати певні несподіван ки. Я б хотів поговорити про конфлікт цінностей, що йо го розпалює 
політична та економічна верхівка Франції та інших європейських країн, коли вони вибира-
ють між ринком та здоров’ям. Із часом дедалі ясніше здається, що по літики зробили вибір на 
високому рівні, віддавши пере вагу інтересам ринку, а не охороні здоров’я, відтоді, як дозво-
лили продавати отруєне борошно для вигодовуван ня худоби, призначеної для харчування 
людей. Реакція науковців та зацікавленої громадськості є повчальною. Навіть якби існував 
мінімальний ризик зараження люди ни, необхідно було би віддати перевагу здоров’ю люди-
ни, а не ринку, як це зробили у Великій Британії, Франції чи Німеччині (національні тради-
ції мають переважати над силами ринку чи державним регулюванням). Достатньо надати 
трохи прозорості у висвітленні термінології, щоб культурологічний релятивізм перестав ви-
правдовувати національні традиції, яким би не був їхній зміст чи ре зультат.

М. А. Я повністю погоджуюся з Вами стосовно цих болю чих проблем. Зупинімося, на 
щастя, на більш банальних.

Символіка місцевості дає нам інший приклад багато гранної проблеми, що за своєю духов- 
ною суттю відносить ся до історії, а за конкретними написами – до етнології. Проілюструє-
мо слова вдалим прикладом. Що таке Париж 10? Історик розглядає різні точки зору, які то су-
місні між собою, то суперечать одна одній, стосовно «духу» й ро лі столиці. Місто революцій 
(«Париж, який є Парижем, ли ше підбурюючи вуличний натовп») – те, що, принаймні, може 
зумовлювати як хороше, так і погане ставлення. Християнське місто Святої Женев’єви, Со-
бору Паризької Богоматері і базиліки Сакре Кер. Блискуче, духовне, ар тистичне, неупере- 
джене – саме це викликає позитивне ставлення («місто-світоч»), чи протилежне (новий Вави-
лон, місце і спокуси, і загибелі). Париж, столиця гіперцентралізованої Франції, зневажливо 
ставиться до провінції, звідки бере робочу силу і де придушує нові ініціативи. Але все це не 
так, все це умовно, всі ці розмірковування мають своє пояснення в історії і відіграють певну 
роль у полі тичному житті, а отже, і в історії, яка створюється. Усе це – в межах понять. Але 
щодо зображення... Об’єктивну відповідь на це може дати звичайне опитуван ня, що вивчає 
найбільш «процвітаючу» галузь торгівлі – сувеніри, які туристи привозять із Парижа. Отже, 
слід виз нати, що Париж – це Ейфелева вежа! Найчастіше саме во на, її зображення присутні 
на всіляких сувенірах і користу ються великим попитом. І саме її, а не дрібнички, ілюстра ції 
чи листівки із зображенням історичних пам’яток, розта шованих як на лівому (крім Пантеону 
і Бастилії), так і пра вому березі (Тріумфальна арка, Сакре Кер, Собор Паризь кої Богоматері), 
можна завжди побачити на першому пла ні в магазинах. Чому ж вона користується таким 
попитом? Напевно, саме через цю нейтральність (Ейфелева вежа не є ані католицькою, ані 
військовою, ані революційною; от же, вона ані компрометує, ані ангажує тощо). Але, можли-
во, це також і через її неповторність: у світі є небагато спо руд такої форми і висоти. Усі собори 
і всі тріумфальні арки схожі одне на одне – Ейфелева вежа не має аналогів!
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Якби можна було би порівняти урочистість розпусника і надмірну велич надмірної ма-
лості, то можна сказати, що площа Ейфелевої вежі в Парижі можна порівняти ли ше із пло-
щею Манекен Піс у сусідній країні. У сувенірних лавках Брюсселя частіше можна побачити 
Хлопчика, що пісяє, ніж у паризьких магазинах – Ейфелеву вежу. Нас правді, це майже моно-
полія, яка пояснюється лише вик лючною неповторністю цього громадського місця.

Зрозуміло, жоден з нас ніколи б і не подумав, що Мане кен Піс може бути символом 
Брюсселя! І якби на якомусь офіційному обговоренні обирали символ, то, безсумнів но, було 
би багато суперечок між прибічниками Святої Гудули і прихильниками Конституційної ко-
лони, або ж між «друзями» Півня і Лева. Цей дивний маленький пам’ят ник, який ніде більше 
не можна побачити, краще закріп люється в пам’яті народу. Інакше кажучи, він є неповтор-
ний. У даному випадку етнологам легше пояснити й вия вити цю дивну спонукальну особли-
вість нашого громад ського менталітету, тоді як історики розчаровані цим фактом.

Отже, самобутність. Але ми також казали і про менталі тет, отже, деполітизація чи, кра-
ще сказати, деісторизація (жахливий неологізм?). Звичайний турист побачить прос то Па-
риж, а не Париж часів Слави чи Париж часів Револю цій. Це значить, він побачить насампе-
ред Ейфелеву вежу.

Я вже згадував 11 про цю тенденцію символу, який створюється за домовленістю, ста-
новлячи надзвичайно яскра вий приклад з аргументами, які наводив колишній мер Марсе-
ля, представник соціалістичної партії, пояснюючи необхідність реконструкції статуї Бого-
матері в марсель ському соборі. Він зазначав, що насправді Богоматір сьо годні відома як 
символ Марселя (тобто вона більше не сприймається як символ давнього набожного Про-
вансу) – інший приклад заміни культурних католицьких рис на культурні національні.

Але ми повсюди можемо знайти теми для розгляду міст, їхньої символіки та самобутності. 
Наприклад, може, ко лись Екс-ан-Прованс був містом «Руа Рене»? А чи не праг нула Французь-
ка Республіка ще порівняно недавно перет ворити його на місто Мірабо? І може сьогодні, в 
часи роз винутого туризму і простої художньої культури, воно є міс том Поля Сезанна?

Ж. К. Ви вже все сказали стосовно символічного заснування міст у часі та історичних 
умов, які сформували їхній виг ляд. І я не зовсім розумію: як етнолог, що працює над вив-
ченням етнології Франції, може якось інакше висвітлюва ти це питання. Однак існує інший 
аспект – міфологія, до якої етнологи залюбки звертаються. Є безсумнівним той факт, що іден-
тичність деяких міст, і тим більш таких вели ких метрополій, як Париж, має міфологічне під-
ґрунтя. Проте було би помилковим вважати, що міф – це сукуп ність легенд про заснування 
міста і його історію впродовж століть. Зі свого боку, я хотів би розглянути міф за такою ж схе-
мою, як я розглядав ритуал 12. І почну я зі звуженого по няття про уявлення і всесвіт, який воно 
позначає. Ці остан ні досить чітко відображені у своєму історичному розвитку (що необхідно 
для нашої бесіди) у творах, які накопичує та роз глядає багатовікова дисципліна – міфологія. 
Як показали дослідження такої галузі етнології, як французька симво ліка, що створює образ 
населених пунктів, у більшості ви падків вона розвивається досить повільно. Іноді вона ви-
користовує образи дуже давнього походження, змінюючи впродовж часу значення настільки, 
наскільки засоби шиф рування й розшифрування змінилися під час їхнього вико ристання.

Так, це випадки із назвами населених пунктів (певних об’єктів), на які справедливо 
звертають увагу лінгвісти, діалектологи й етнологи. Майже немає жодного фран цузького 
кантону, навіть селища, яке б не мало для сво їх мешканців загадкової назви (топоніма). 
Місцеві меш канці, змушені давати власні тлумачення, охоче дають ці свої етимологічні ко-
ментарі, які найчастіше є ли ше новими значеннями слова, складного для розуміння. Так, 
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наприклад, у Нормандії за дві морські милі від бере га Кальвадоса знаходиться скелястий 
бар’єр, що відкрива ється під час відпливу. Кожний місцевий рибалка знає, як і я, від дитин-
ства назви головних скель, наприклад, Іль, О-де-л’Іль, Платьєр, Рокет, В’єй Пук і т. п. – скіль-
ки топонімів, значення яких відразу ж стають зрозумілими для всіх! Але є такі, як Парапен, 
Паралабют, Бакс – топоніми, роз’яснення яких у певній місцевості не наважиться дати жо-
ден із нас. Тимчасом елементарне знання історії дозво ляє легко пояснити ці назви: Парапен 
і Паралабют у сьо годнішніх рибалок зберігає в підсвідомості спогади про устричний садок 
і встановлені місця вилову перлів, нада ні колись якомусь Пену чи Лабюту. Що ж до Бакса, 
назва якого є також зовсім незрозумілою для сьогоднішніх «ко ристувачів» моря, то етногра-
фічне дослідження показує таке: потрібно його наблизити до іншого топоніма, наз ви, що 
позначає найближчу скелю Бретон (обидві скелі зберігають імена якихось баска і бретонця, 
котрі колись час від часу бували там). Але ще більш незрозумілими є Карпети чи Маранян.

Дані «користувачами моря» коментарі не містять будь-якої інформації, яка змогла на-
тякнути нам на пра вильне тлумачення. Споглядаючи ці населені пункти, ми не можемо від-
шукати хоча б одного правильного припу щення. Етнографія мала б схилитися до цієї дум-
ки, якщо б історія нормандських походів до Нового Світу не допомог ла знайти вражаючі 
матеріали, що свідчать про відкриття бразильського узбережжя мореплавцями Гонфлера 
(1540–1555). Серед цих кмітливих моряків були нормандці, які позначали певні відмінні 
місця на узбережжі для того, щоб, напевно, розрізняти їх під час спілкування між собою. 
Са ме так вони дали назву одному з берегових орієнтирів «Маранян», подібно до слова, яким 
назвали півострів, що від крили ще до них португальські моряки і про який вони діз налися 
від місцевих мешканців. Роблячи це, вони майже не сумнівалися в тому, що привезуть до 
себе, звісно, незрозу мілу назву, однак із певним значенням в іноземній мові: настільки див-
ними були для їхніх родичів із Франції ці особливості антарктичної, інакше кажучи, амери-
канської, Франції 13. Відомо й те, що, повернувшись додому, вони ду же здивували місцеве 
населення – привезли до Руана близько п’ятдесяти «дикунів», яких змусили танцювати бі ля 
Катерини Медичі, і залишили глибоке враження, коли вивантажували речі з кораблів. Ра-
зом із цими речами й людьми, що їх нормандці привезли з Антарктики, було дос тавлено і 
матеріал для семантичних досліджень історій, які вони потім розповідали, образи для ма-
лювання, аромати й смаки, з якими вони експериментували. Отже, нормандці привезли із 
собою багато що з іншого світу, настільки нез розумілого, що деякі спеціалісти замислюва-
лися над «мі фічною структурою»14 перед тим, як написати разом з Руссо літературний міф. 
Називаючи Маранян темною скелею Кальвадоса, нормандські рибалки зберегли назав- 
жди у своїй підсвідомості подвійну традицію: 1) історичну тради цію мореплавців, які для 
спілкування між собою і позна чення місцевості були змушені давати назви прибережним 
місцевостям; 2) давню традицію першовідкривачів, які за позичували в далеких землях їхні 
незвичні особливості і намагалися зрозуміти їх, вдаючись до космографії і міфо логії, як це 
було з першими днями створення світу.

У цьому позначенні територій за допомогою ономастичних чи пластичних символів, як це 
ми щойно побачили, не має нічого дивного. Воно діє на підставі масштабного прис воєння (як це 
здається), коли жорстокі конфлікти поляри зують на спільній території цілі громади. Нещодавня 
війна на Балканах свідчить про це. Коли наражаються на небез пеку життєві інтереси, коли зіш- 
товхуються протилежні погляди, тоді здається, що єдиним засобом врятувати життя людей, 
майно і цінності кожної громади є відступ, коли соціальну домовленість, що є запорукою єдино-
го гро мадянства, розірвано. А досвід трагічних подій свідчить про те, що лише ця домовленість 
дає можливість людям жити разом на розділеній різними народами території.
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Чи, може, нам слід час від часу переглядати ці основні принципи нашої національної 
самобутності в найпрості ших соціальних умовах, аби в певний момент відхилити їх чи, нав-
паки, застосувати?

Примітки
1 Моріс Агюлон – професор у Колеж де Франс, історик. 
2 Щотижневий вихідний було запроваджено згідно із соціальним правом (за соціальною вимогою) 

у 1906 році, тобто саме тоді, коли відбулося відділення церкви від держави. За чверть століття до того 
Французька республіка скасувала право на щонедільний вихідний, бо він міг мати релігійний характер. 
1906 року, коли відділення церкви від держави виключило будь-яке релігійне тлумачення щотижневого 
вихідного, його можна було, без сумніву, вважати соціальним правом.

3 Жан Кюїзеньє – керівник науково-дослідницької роботи у Національному центрі наукових дослі-
джень.

4 1789 рік скасував привілеї духівництва та забезпечив свободу віросповідання (що систематизував 
у 1801 році Конкордат). 1830 рік ліквідував із конституційної хартії 1814 року формулювання «Като-
лицизм – державна релігія», що з’явилося внаслідок реакції 1814 року. 1906 рік скасував Конкордат і 
затвердив відділення церкви від держави.

5 Cuisenier J. Les noces de Marko, le rite et le mythe en pays bulgare. – Paris: PUF, 1997.
6 Cuisenier J. Culture ordinaire et ethnicité // Etnologie française. – 1995. – 1. – 16–35.
7 Тулуза. Грудень 1992 року. Видано в 1995 році CTHS під назвою: Cultures et folklores républicains / 

sous la dir. de Maurice Agulhon.
8 Урешті-решт, подивіться «La Corrida» Еріка Барате [Paris: PUF (серія «Que Sais-je?»), 1995].
9 Agulhon A. Le sang des bêtes // Romantisme. – 1981. – N. 31.
10 Ми торкнулися проблеми символіки Парижа в «Paris, l’Est et l’Ouest d’une capitale» та «Les Lieux 

de Mémoire» (Agulhon M. France III. – 1992).
11 Agulhon M. Marianne au Pouvoir. – 1989.
12 Загалом у мене не таке повне розуміння ритуалу, як у Клода Рів’єра у його «Rites Profanes» (Paris, 

1995) і «La Ritualisation du quotidien» (Ethnologie française. – 1996. – 2).
13 Thevet A. Les singularités de la France Antarctique autrement appelée Amérique (1557–1558). – Paris: 

Le Temps. – 1982. – P. 121.
14 Textures mythiques // Ethnologie française. – 1993. – 1.
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КРІСТІАН БРОМБЕРЖЕ, МІРЕЙ МЕЙЄ

ІДЕЯ РЕГІОНАЛІЗМУ В СУЧАСНІЙ ФРАНЦІЇ.  
ІНТЕРВ’Ю З МОРІСОМ АГЮЛОНОМ

Dans interview de Christian Bromberger et Mireille Meyer avec Maurice Agulhon les problèmes régionaux de 
France contemporaine sont discutées. Particulièrement, les questions de lien dialectique entre identité régionale et 
nationale, existence des deux types du patriotisme français, la lutte et évolution des centres d’identité régionale, 
d’idée regionale provançale jusqu’à l’idée de séparatisme, la question de la langue, dévouement aux traditions, 
manifestation de sentiments d’apportenance régionale – forment la sphère des problèmes, discutées par les savants.

In the interview of Christian Bromberge and Mirielle Meyer with Maurice Agulhon, regional problems of 
contemporary France were discussed. The questions of dialectical connection between regional and national self-
consciousness, the existence of two types of French patriotism, the fight and evolution of the centre of regional 
uniqueness ranging from regional Provence idea to separatism, the problem of regional cultures, language 
problems, devotion to traditions as a display of regional belonging were of the scholars’ particular interest.

Крістіан Бромберже: Коли порушують питання про регіони і регіоналізм, то посила-
ються на конкретні си туації та певні амбіції. Як ви можете це пояснити?

Моріс Агюлон: На мою думку, слід розрізняти дві речі. З одного боку – окремі частини 
Франції, де мешкають досить ак тивні меншини з певними регіональними або навіть сепа-
ратистськими амбіціями: Корсика, Басконія, можливо, на віть Ельзас. З іншого боку, спосте-
рігаємо загальнішу тенденцію: люди хочуть, щоб їхня «маленька батьківщина» процвітала, 
і тому виявляють відданість її етнічним особ ливостям, намагаються зберегти її самобут-
ність. Існує чи мало таких прикладів. Ідея місцевої самобутності чи пев ної відмінності одно-
го регіону від інших дуже поширена, тоді як, скажімо, антифранцузький регіоналізм, або 
се паратизм, такого розповсюдження не знайшов.

К. Б.: Якщо йдеться про якийсь регіон, то мається на увазі або певна історична реалія, 
або нещодавно утворена адміністративно-територіальна одиниця...

М. А.: Коли йдеться про провінційні культури, то одра зу пригадуються колишні провін-
ції, хоча сьогодні вони пе рейшли до категорії регіонів. Однак колишні провінції, що утво-
рилися історично та існували до 1789 року, та регіони, які після неодноразових спроб було 
офіційно відновлено в 1965 році, територіально не збігаються. Чиновники на чо лі з Міше-
лем Дебре, який вважав себе справжнім республі канцем, патріотом і прихильником цен-
тралізації держави, у процесі створення сучасних регіонів керувалися переду сім економіч-
ною логікою і не враховували принцип істо ричної національно-територіальної належності. 
Найяс кравішим прикладом цього є Бретань, яку було відновлено як регіон, що складається 
з чотирьох департаментів – Фіністер, Морбіан, Іль і Вілен та Кот-дю-Нор. Таким чином, Бре-
тань було відокремлено від Атлантичної Луари із цен тром у Нанті. Остання – це історично 
бретонська територія, яку було «використано» для створення регіону Луари також із суто 
економічних міркувань. Тому не дивно, що бретон ські автономісти вимагають повернення 
Нанта. Зважаю чи на значення Нормандії, її було відновлено у формі двох регіонів: Верхня 
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та Нижня Нормандія. У Нормандії також існує невеликий рух прихильників регіональної 
автономії, незадоволених таким територіальним розподілом. На пів дні, за тим же еконо-
мічним принципом, було відновлено регіон Прованс, що став значно більшим за колишню 
про вінцію, оскільки до нього приєднали колишнє графство Ніцца, Приморські Альпи і, на-
решті, у 1965 році – депар тамент Верхні Альпи. До того часу цей департамент нале жав до іс-
торичної області Дофіне, але його не приєднали до регіону Рона-Альпи, як решту колишніх 
департаментів Дофіне, а знову-таки вчинили із суто економічних мірку вань, аби з’єднати 
Верхні Альпи з Півднем, а не з Північчю. Цей приклад розширення регіону Прованс – Аль-
пи – Ла зурний Берег до Верхніх Альп свідчить про те, що в 1965 році, під час створення ре-
гіонів, превалювала економічна, а не історична логіка. У процесі підбору назви регіону ви-
користовувалися або назви колишніх провінцій, або суто топографічні поняття («Центр»!), 
або просто назви депар таментів. Це чудово ілюструє наявну суперечність між іс торичною 
пам’яттю та економічною логікою. Крім того, добираючи назву, слід також ураховувати осо-
бливості ко лективної ментальності та психології. У сучасній географії деякі назви популяр-
ніші за інші, наприклад Прованс. По вертаємося до Провансу не тому, що ми тут мешкаємо, 
а тому, що це дуже показовий приклад. Прованс – це на родна назва, і тому, не беручи до 
уваги географічні та істо ричні факти, люди використовують її, оскільки, з одного боку, ця 
назва їм подобається, а з іншого – вона приваб лює туристів. Є одна місцевість, яку я добре 
знаю, оскіль ки мешкаю там, – це вузенька смужка вздовж правого берега Рони, де розташо-
ване місто Вільнев-лез-Авіньйон. Тут люди не усвідомлюють, що мешкають у департаменті 
Гар, у Лангедок-Руссійоні, вони називають себе прован сальцями.

К. Б.: Як дискусії навколо проблеми «регіонів» та «регі ональних культур» вписуються в 
контекст політичної та ідеологічної історії нашої країни?

М. А.: Було б занадто просто сказати, що етнографія сприяла розбудові французької дер-
жави, особливо в центрі. Загалом це правильно, але слід обов’язково до дати, що, незважаючи 
на баталії Французької револю ції, існувало певне наступництво в процесі створення центра-
лізованої держави, яке розпочали монархи і про довжили ліберали, а згодом і республіканці. 
Звичайно, завдяки централізації цього досягти вдалося, але вирі шальну роль відіграла своє-
рідна магнітна сила притя гання, а не примус. Більшість французів, які раніше не розмовля-
ли французькою, швидко усвідомили її пере ваги, оскільки, володіючи французькою мовою, 
вони могли вільно пересуватися по всій Франції, шукати ро боту тощо. Проте вимоги щодо 
вивчення французької мови було значно перебільшено спочатку в дискусіях крайніх лівих, а 
віднедавна і крайніх правих, що не за лишились осторонь. Республіканська політика опини-
лася в ситуації справжнього білінгвізму, що його я ще в дитинстві міг спостерігати в людей, 
які належали до ге нерації моїх дідуся та бабусі. Вони вільно володіли як французькою мо-
вою, так і провансальською, яку нази вали «місцевою говіркою». Причому, залежно від віку 
співрозмовника, його соціального статусу чи теми роз мови, вони вживали або французьку, 
або провансаль ську мови. Зокрема, це стосувалося мешканців сіль ської місцевості, позаяк 
регіональні мови, принаймні в Провансі, залишалися чимось на кшталт професійних мов се-
лян, а не були мовами бунтарів та контрреволю ціонерів. Виняток становили хіба що промови 
фелібрів, які виголошувалися виключно провансальською мо вою, та й то лише у своїх колах.

Щоб очорнити роль ІІІ Республіки у сфері освіти, час то застосовувалися різноманітні 
педагогічні покарання до учнів, які розмовляли «простою» мовою. Але, на мою думку, було 
би помилково плутати брутальні педагогічні методи з бажанням обмежити вживання міс-
цевих гові рок. Якби таке бажання й справді існувало, було б зроб лено набагато більше для 
його реалізації. Моя бабуся, яка народилася в 1877 році, пригадувала досить суворі пока-
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рання, що застосовувалися в місцевій школі в Вільнев-лез-Авіньйоні. Моя мати навчалася в 
тій самій школі, але належала до наступного покоління, адже вона наро дилася в 1901 році. 
Вона розповідала про те, як у школі вчителька дуже часто використовувала знання прован-
сальської мови, аби навчити школярів орфографії фран цузької мови, як-от: «У слові fenêtre 
(вікно) треба малю вати “капелюшок” (діакритичний знак «^» – madefierleffer circumtlex 
accent (rjl – 02C6)), оскільки в просторіччі “вікно” буде finestre, то у французькій мові замість 
літери s використовується “капелюшок”». Ця вчи телька, чоловік якої був однією з ключових 
постатей міс цевого франк-масонського товариства, не вважала за блюзнірство той факт, 
що людина розмовляє прован сальською. Про все це йдеться в прекрасній книжці мого учня 
Жана-Франсуа Шане «Республіканська школа та рід на місцевість», де докладно розгляда-
ються всі ключові аспекти цього питання.

На мою думку, існує діалектичний зв’язок між регіо нальною та національною самосвідо-
містю. До 1914 року всі французи були патріотами: одні – завдяки республі канському патрі-
отизму, через відчуття належності до республіки, до країни, де гарантуються права людини, 
інші – через національну гордість, що коренями сягає часів Жанни д’Арк та Людовика ХІV. 
У деяких книжках з історії можна натрапити на справжнісінькі нісенітниці, на кшталт того, 
що французький патріотизм, або націо налізм (зауважимо, що ці поняття розмежовуються 
не досить чітко), був притаманний лише лівим аж до 1875 року, а після цього його взяли на 
озброєння і праві. Це, звичайно, нісенітниця. Насправді після Французької ре волюції, зокре-
ма від 1815 по 1914 роки, існували два типи французького патріотизму, що ґрунтувалися на 
принци пово різних філософських засадах. Але саме завдяки цим двом типам патріотизму 
Франції вдалося звести до міні муму непокору та дезертирство в армії під час Першої світової 
війни. Саме завдяки цьому французькому патрі отизмові навіть у Містраля регіональні амбіції 
було зведе но до мінімальних вимог, що стосувалися переважно збе реження культури та тра-
дицій. Таким чином, республі канський патріотизм міг існувати поряд із захопленням тради-
ціями та фольклором. Жорж Санд, яка уособлюва ла поєднання республіканських переконань 
із захоплен ням беррійським фольклором, є яскравим прикладом цього. Вона свідомо назвала 
свою героїню Соланж, адже саме так звали найшанованішу святу. До того ж, це ім’я найчасті-
ше зустрічалося в беррійських народних леген дах і переказах.

Коли французький патріотизм непомітно для самих французів «зазнав кризи», переду-
сім через численні страждання, яких зазнав французький народ під час Пер шої світової вій- 
ни, він втратив свою притягальну силу, що згуртовувала всю націю. Саме в цей час адепти 
регіональ ної провансальської ідеї перейшли від скромних вимог щодо збереження культурної 
самобутності регіону, як це було за часів Містраля, на якісно новий рівень, що межу вав із се-
паратизмом. Багато людей повернулося з війни з розповідями про запеклі бої в окопах. Вони 
вважали, що пережили найбільший жах у своєму житті. І якщо вони змушені були це зробити 
задля захисту батьківщини, то в цьому була винна певною мірою і батьківщина. Саме з цього 
почалася криза національних почуттів, що потім продовжувала загострюватися. Французь-
кий патріотизм ледь жеврів у душах французів і втрачав свою магічну си лу, силу переконання, 
якою він володів упродовж століть. З привабливості ідеї національної самобутності можуть 
скористатися прихильники чистого анархізму, регіоналізму або навіть революціонери країн 
третього світу. Одним словом, усе те, чому протистоїть і стає на заваді могутня національна 
культура, набирає сили в міру того, як слаб шає ця національна культура. Першого потужного 
удару було завдано, як я вже казав, під час Першої світової війни. Звичайно, Ви зауважите, що 
перед загрозою гітлерівської агресії частина людей, які належали до лівих пацифістів (Леон 
Блюм, наприклад), погодилася відродити поняття «справедливої війни». Проте були й такі, 
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що на це не по годжувалися. Це й призвело до створення уряду Петена. Згодом, після Дру-
гої світової війни, незважаючи на вели чезні заслуги де Голля, Вільної Франції та Руху Опору, 
французький патріотизм так і не вдалося відродити через того самого Петена. Я маю на увазі 
той факт, що перемога 1945 року, на відміну від перемоги в Першій світовій війні, була все ж 
таки перемогою у громадянській війні, перемо гою однієї частини Франції над іншою. Цей 
сумний факт не давав підстав тріумфувати. А згодом почалася деколоні зація. І все те, звідки 
французький патріотизм черпав ар гументи на підтвердження позитивної ролі, що її відігра-
вала Франція у своїх колоніях, було зруйновано. Залишив ши свої колонії, Франція змушена 
була дати відповіді на певні запитання і, як наслідок, визнати, що колонізація бу ла не таким 
уже й позитивним явищем і що, врешті-решт, нефранцузькі народи також мають право на 
самовизна чення, на власну територію, державну символіку тощо. Але головний аргумент – 
«Ми найкращі у світі, і ми зро били добру справу на половині Африканського континен ту та на 
Індокитайському півострові», який живив націо нальну гордість французів, – зник.

Мірей Мейє: Чи можна стверджувати про певну послі довність політики режиму Віші та На-
родного фронту у сфері регіональної культури, незважаючи на те що в них були різні завдання?

М. А.: На мою думку, – ні, проте я можу сказати без ап ріорних політичних міркувань, що 
було досить багато спільного між регіональною культурною політикою 1936 та 1940 років. 
Політика режиму Віші ґрунтувалася на наїв ній ідеології, стрижнем якої була Стара Франція. 
Про це говорилося неодноразово. Для прибічників Народного фронту визначальною була, 
безперечно, народна ідея, зок рема побутувала думка про те, що народ – це не лише проле-
таріат, робітники та селяни, і він приймає все те, що йому подобається. Колись мене над-
звичайно вразила книжка мемуарів старого комуністичного активіста Лео Фігереса, одного 
з керівників Молодіжної комуністичної організації, який завершив свою політичну кар’єру 
на по саді мера міста Малакоф. У 1936 році йому було близько 20-ти. Він був каталонцем, 
про що неважко здогадати ся з його прізвища, і вихвалявся у цих мемуарах під наз вою «Мо-
лоді активісти», що одним з перших навчав чле нів Молодіжної комуністичної організації 
танцювати сардану – традиційний каталонський танець. Нарешті люди почали танцювати 
цей народний танець. Його більше не вва жали реакційним, тому що він був традиційний, 
народ ний. Те, що комуністи не лише наслідували своїх старших радянських товаришів, а й 
були спадкоємцями найкращих здобутків Франції, було справді «торезівською» ідеєю. Не- 
чуваний успіх комунізму за часів Моріса Тореза та Народ ного фронту полягав у поєднанні 
цих двох ідей – ідеї солі дарності з радянським соціалізмом та ідеї шанування наці ональної 
спадщини. «Ми – спадкоємці найкращих над бань Франції, – казали вони. – Якщо цей танець 
є націо нальним надбанням, якщо його танцюють каталонці, то й ми можемо!»

Я давно читав ці мемуари, але на все життя запам’ятав це як приклад розширення сві-
тогляду порівняно вузької, обмеженої «класової боротьби», притаманної комуністам 20-х 
років. Навіть живучи в бідності, пролетарі не залиша лися осторонь культури, вони завжди 
були носіями певної досить розмаїтої культури.

К. Б.: У процесі розв’язання питання «регіональних культур» у IV Республіки, здається, 
був період латентності, уповільненості, навіть після прийняття закону про вив чення регіо-
нальних мов.

М. А.: IV Республіка зневажала режим Віші і поважала здебільшого політику ІІІ Респу-
бліки, причому настільки, що не наважувалася вносити значні зміни в адміністра тивно-
територіальний устрій, закладений ІІІ Республікою.

Перше об’єднання департаментів у префектури, здій снене Віші з метою створення по-
ліційної служби, набуло поганої слави. Справді, керівники підпільних рухів, зок рема лідери 
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Народного фронту та Руху Опору, планували створити Республіканську комісарську мережу 
регіональ ного рівня. Адже вони вважали звільнення Франції склад ним процесом, що від-
буватиметься поступово, і, як наслі док, виникне потреба в місцевих комісарах Республіки. 
Саме тому з’явилися республіканські комісари з регіо нальними повноваженнями, напри-
клад, відомий Раймонд Обрак у Марселі чи Мішель Дебре в регіоні Луари. Але ця посада 
створювалася як виняток, і тому її дуже швидко скасували.

У 1948 році Францією прокотилася хвиля страйків під проводом комуністичної партії та 
Загальної конфедера ції праці, що, на думку деяких політиків, було справжнім повстанням. 
Саме в цій напруженій атмосфері класової боротьби за ініціативою Жюля Мока, з метою 
підвищен ня ефективності поліційної служби, було відновлено по саду префекта регіону, яка 
мала назву Генеральний інс пектор Адміністрації з надзвичайних доручень. Ця склад на на-
зва свідчить про те, що для Республіки головною одиницею адміністративно-територіального 
устрою був департамент, а регіони та префектури на чолі з префек тами були лише емпіричною 
перевагою і не мали на меті відновлення колишніх провінцій. Згодом за допомогою «програм-
них регіонів», а потім просто «регіонів», справ ді вдалося створити регіональні територіальні 
одиниці, причому кінцевою метою такого адміністративно-тери торіального поділу були еко-
номіко-географічні інтереси, а не культурне відродження. Інакше кажучи, на Ваше запитання 
стосовно ІV Республіки можна відповісти так: за республіканською традицією, ІV Республіка 
не поспі шала відновлювати регіони і робила лише перші кроки на цьому шляху.

К. Б.: Отже, перші уряди V Республіки створили регіо ни, але генерал де Голль пішов у від-
ставку після того, як на референдум було винесено питання про регіони. Чи не здається Вам 
це парадоксальним, зважаючи на всім відо му відданість голлістів нації та державі? Якими 
були фак тори загострення місцевих та регіональних амбіцій упро довж останніх десятиліть?

М. А.: Початок V Республіки ознаменувався діяльністю Мішеля Дебре, який у коалі-
ції голлістів представляв лівих. Мішель Дебре був затятим республіканцем, на відміну від ін-
ших голлістів. Вони створювали регіони, вважаючи, що департамент був занадто маленькою 
адміністративно-те риторіальною одиницею, і існувала потреба в більшій та ефективнішій еко-
номічно-територіальній одиниці. А ос кільки це не повинно було виглядати як відновлення ко-
лишніх провінцій, то й колишні назви не використовува лися. Так, наприклад, казали «Північ», 
маючи на увазі Нор-Па-де-Кале, а не Фландрію та Артуа. У деяких регіонах вчинили досить див-
но: використали назву колишньої про вінції та назви департаментів. Наприклад, Пуату-Шаранта 
чи Шампань-Арденни. В інших регіонах просто використали назви колишніх провінцій, як-от: 
Лімузен, Прованс. Ми вже про це говорили. Чиновники швидко усвідомили, що люди втратили 
свою історичну пам’ять і забули, що Лазур ний берег був провансальською територією, і тому 
цей ре гіон назвали «Прованс – Альпи – Лазурний берег», аби догодити мешканцям Ніцци, Канн, 
Грасу. Усе це робилося похапцем, безладно, але з певним острахом перед повер ненням старого 
режиму. Я пропоную називати це «перева гою економічної мотивації над історичною».

Що ж до причин, які підштовхнули де Голля винести на референдум питання регіоналі-
зації, то я не досліджував цього питання. Але, у всякому разі, можу сказати, що де Голль був 
здатен на зміни, залежно від ситуації. Його пог ляди пройшли шлях від монархії до республі-
ки, від колоні альної імперії до деколонізації.

Що стосується відчуття регіональної належності, то во но загострилося впродовж останніх 
п’ятдесяти років, ос кільки невеликі ремесла та сільське господарство пережи вали кризу або були 
під загрозою ліквідації. Коли Франція мала захищене сільське господарство, з якого жили селя ни, 
а також невеликі підприємства, депутати могли і не перейматися туризмом. Коли ж виробництво, 
за деякими винятками, та сільське господарство почали занепадати, люди заходилися шукати їм 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



886

Французька етнологія

заміну. Тоді їхні хати, що були втіленням історії і приваблювали туристів, і знадобилися їм. Саме 
в цьому полягає одна з причин, не скажу, що го ловна, зацікавленості історичним минулим. При-
гадую один яскравий приклад, що стосується мого рідного міста, де одного дня з’явилися поштові 
марки, а потім і вивіски, для туристів з написом «Юзес, перше герцогство у Фран ції». Адже за 
стародавньою ієрархією, це справді було пер ше герцогство у Франції. За часів ІІІ Республіки про 
такі речі не думали. У той період, коли мій дідусь був членом муніципальної ради, герцогство не 
вважалося символом міста, а місцеві ліві та республіканська адміністрація і не думали викорис-
товувати це для приманювання туристів. То був політичний, а отже, конфліктогенний символ. 
Сьо годні, коли місцеві конфлікти не такі запеклі, а місцевому визнанню надається все більшого 
значення, символи змі нюються. Ці регіональні особливості використовуються для привертання 
уваги, якщо вони дійсно є особливостя ми, якого б змісту вони не були.

М. М.: Отже, регіональні та місцеві особливості, на Ва шу думку, можуть змінюватися – 
вони підкреслюються для того, щоби привернути увагу.

М. А.: Так. Розглянемо приклад. Якщо ви запитаєте, яка жорстока та могутня тварина 
є символом міста Нім, вам скажуть, що це бик. Навіть якщо на футболках відомої фір ми 
з виробництва одягу зображено крокодила, переважна більшість місцевих жителів давно 
вже забула про рим ських імператорів та єгипетський легіон, символом яко го був крокодил. 
Сьогодні Нім сприймається як фран цузька столиця іспанської кориди. Іноді під час великих 
щорічних свят складається враження, що це андалузький анклав у Франції. Це свідчить про 
почуття етнічної на лежності, і стара провінція тут ні до чого. Насправді, все виглядає так, 
ніби культура та самобутність Лангедока втратили підґрунтя. Почуття регіональної належ-
ності ґрунтуються на традиції бою биків, і величезна заслуга у відродженні цього дійства 
належить Жоржу Фрешу, меру міста Монпельє.

Звернімося до Парижа. Якщо Вас запитають, що є сим волом Парижа, то Ви, як людина 
освічена, дасте відпо відь: «Це купецький човен, fluctuat nec mergitur». Але, прогулюючись Па-
рижем, ви помічаєте, що туристи купу ють сувеніри у вигляді Ейфелевої вежі. Проте Ейфелева 
вежа не мала бути символом Парижа, вона зводилась як гімн індустріальному прогресу і част-
ково, щоби відзначи ти сторіччя Французької революції. Утім, згодом, через кілька десятиліть, 
виявилося, що це найвищий монумент у світі. Вона стала особливістю, своєрідною візитівкою 
Парижа, його символом, причому не офіційним, а симво лом культурної належності, етно-
графічним символом. Звернімося до іншого прикладу. Вибачте за незручне за питання, але 
який сувенір за чотири су купують туристи, що відвідують Брюссель? Звичайно, це фонтан 
Манекен Піс. Хоча цей пам’ятник і мав стати символом Брюсселя, його можна побачити лише 
в Брюсселі: це як Русалка в Копенгагені або зміна почесної варти біля Букінгемського палацу. 
На мою думку, регіональна самосвідомість або почуття регіональної належності будуються 
саме навко ло таких речей, дуже різних за походженням та первин ним значенням, але завдяки 
яким один регіон відрізня ється від іншого, які роблять його самобутнім, розносять славу про 
нього по всьому світові. Це один з аспектів цього питання, не наважуся сказати, що головний, 
але один із найважливіших. Це не філософська теорія, а висновок дослідника-практика.

Проте іноді це може привести до несподіваних резуль татів. У провансальському регіоні 
недавно відзначали події 1851 року, пов’язані з повстанням проти державного перевороту, 
що стало наслідком проведення жорстокої республіканської політики, спрямованої проти 
прован сальських селян. Саме завдяки цьому повстанню ліві сили здобули таку популярність у 
Провансі, як, власне кажучи, і в провінції Лангедок. Ліві соціалісти та комуністи корис тувалися 
цією популярністю впродовж досить тривалого часу, і це неодноразово приносило їм успіхи 
під час вибо рів. Потім популярність поступово почала зменшуватися. І ось під час підготовки 
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до урочистого відзначення 150-річчя цієї події, що мало відбутися 2001 року, у департаменті 
Вар почали відбуватися досить дивні речі. Після того як представники Національного фронту 
здобули більшість на виборах до мерії, а Яна Піата було обрано мером і потім убито під час 
народних заворушень, Вар здобув репутацію «правого» регіону. Виборцям це не дуже сподо-
балося. Серйозно налаштовані представники поміркованих пра вих сил, які були не останні-
ми фігурами в мафіозних ко лах, усвідомили це і вирішили віддати данину своєму регі онові. 
Несподівано для всіх вони почали вшановувати своїх пращурів, що брали участь у грудневому 
повстанні 1851 року, вносячи тим самим розбрат у лави лівої інтелігенції та лівих партій, які 
вважали це своїм привілеєм. Можна сказати, що це їм вдалося, адже М. Фалько, одна з ключо-
вих постатей серед правих, став мером Тулона, а сьогодні обіймає посаду міністра.

Існують традиції і відданість цим традиціям, яку полі тики можуть використовувати у своїх 
цілях. Іноді вони ма ніпулюють навіть почуттям регіональної належності. Від значення 150-річчя 
грудневих подій 1851 року мало неа бияке значення для збіднілого департаменту Вар, зокрема 
у сфері шкільної освіти. І не лише тому, що вчителі, яким вдалося залучити учнів до фарандоли 
та традиційних на родних ігор, були прихильниками лівих чи правих респуб ліканців. Головний 
успіх цього заходу полягає в тому, що в людях прокинулося почуття регіональної належності, 
во ни пригадали, що мешкають у цікавій місцевості, де відбу валися якісь історичні події.

З іншого боку, іноді політичні цілі можуть превалюва ти над регіональними амбіціями. 
Один мій колега з Екс-ан-Провансу, Жан Стефані, розповів мені, що за часів Іс панської вій-
ни, під час конгресу фелібрів, один наївний фелібр, вважаючи, що робить добре, запропо-
нував учас никам конгресу підняти келихи за Каталонію, тому що «каталонці – наші брати» 
тощо... Його взяли на глум, і він накивав п’ятами із зали, тому що йшла Іспанська вій на, і 
Каталонія належала до ворожого Франко табору, а фелібри, як справжні реакціонери, всі до 
одного підтри мували франкістів. У цій ситуації симпатії до реакціонерів Франко взяли гору  
над почуттям солідарності з каталон цями, які тільки частково виступали проти Франко, ос кі- 
льки він планував відновити каталонську централізо вану державу.

К. Б.: Ми майже не згадували про запальний, іноді на віть жорстокий і насильницький, 
характер національних амбіцій...

М. А.: Тут я керуюся передусім моральними принципа ми. На мою думку, не можна ви-
правити одну несправед ливість, скоївши іншу, яка може бути навіть гіршою. Я го товий ви-
знати, що існував певний період, коли Бретань мала право на незалежність, і її приєднання 
до Фран цузького королівства було історичною несправедливіс тю, як багато інших подій. Але 
уявіть собі, що для того щоб виправити цю несправедливість часів герцогині Анни, треба від-
окремити Бретань від Франції, унаслідок чо го на мапі з’являться дві держави з величезни-
ми пробле мами національних меншин. Якою буде доля багатьох бретонців, які мешкають у 
центральній Франції і францу зів центральної частини Франції, які оселилися в Брета ні? Уна-
слідок переселень населення різних частин Фран ції настільки перемішалося, що дроблення 
Франції на ок ремі регіональні утворення, незалежні одне від одного, може спричинити чи-
малі проблеми щодо статусу меш канців цих регіонів та їхнього співіснування. Це те саме, що 
виправляти зґвалтування, вбиваючи немовля, що наро дилося після цього. Але ж це немовля 
має право на жит тя, навіть якщо воно народилося через те, що було скоє но несправедливість.

Мені здається, що свідомі французькі громадяни, чиї аргументи було спростовано, ма-
ють мислити саме так. Іс торію неможливо виправити, повернувшись назад у часі, адже вона 
не стоїть на місці, постійно створює щось нове. Вона виправляє сучасні помилки й недоліки 
своїми май бутніми винаходами, одним з яких є сучасна Європа. Але це вже інша історія.
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П’ЄР БІДАР

СУСПІЛЬНІ НАУКИ ПРО НАЦІЇ ТА НАЦІОНАЛІЗМ

L’auteur s’intéresse aux modalités de traitement des thèmes de la Nation et du nationalisme par les 
sciences sociales. Les fondateurs de la sociologie et de l’ethnologie, Durkheim et Mauss, se réfèrent de 
manière constante au phenomène national, sans pour autant lui consacrer des travaux majeurs. Pour sa 
part, Marcel Maget n’a pas manqué de rappeler son importance cardinale dans la formation des sociétés 
modernes. L’auteur appelle en conclusion à un véritable sursaut des sciences sociales, et de l’anthropologie 
en particulier, pour en faire un objet d’étude fondamental.

The author is interested in features of interpretation in social sciences of such themes as nation and 
nationalism. The founders of sociology and ethnology – Émile Durkheim and Marcel Mauss constantly 
address to the phenomenon of nationalism, nevertheless do not devote thorough works to it. For his part, 
Marcel Maget has not missed an opportunity to remind about the importance of its role in formation of the 
modern society. In conclusion the author calls for the appropriate validity of increase of interest to social 
sciences and, in particular, to anthropology as to a subject of fundamental study.

Жозефу де Местру, який вважає, що слово нація «зручне, тому що з ним роблять все що 
завгодно» (De Maistre, 1845, p. 57), Люсьєн Фебвр міг би заперечити, що «якби дійсно існу-
вала історична географія, найважливішим пи танням, яке мало стояти перед цією дисци-
пліною, безсум нівно, було би питання, яке постає перед великими націями впродовж всього 
їхнього існування» 1.

Зауваження видатного історика, здається, у Франції не справило значного ефекту. Теми 
нації та націоналізму ба гато втрачають від нехтування ними суспільних наук, при наймні де-
яких з них. Через свою належність до практично неосягнутого (чи ще гірше, до неосяжного) 
вони наража ються на перешкоду старого розподілу всередині суспіль них наук: предметів, які 
надають перевагу історії, філосо фії, праву та політичним наукам, що дуже рідко звертають ся 
до соціології та антропології. Чи змінюється ця ситуа ція? Можна відзначити певне збудження 
наукової думки з появою праць Ф. Броделя та П. Нора (Les Lieuх de mémoire, 1986), присвяче-
них «французькій самобутності», з організацією міжнародного симпозіуму на тему «Нації, на-
ціоналізми та перехідні пері оди XVI–XX ст.», обрані організаторами (із Центру дослід жень по-
рівняльної історії перехідних періодів) із метою «знову обміркувати важливі питання, якими 
є генезис, еволюція, характер національної самобутності та націо нальних рухів: національні 
рухи від XVІ по XIX ст. в Європі, а також сучасні рухи» (Lemarchand, Mazauric, 1993, p. 13), 
включаючи роздуми Домініка Шнаппера (Schnapper, 1991; Schnapper, Mendras et alii, 1990) 
про національне почуття та про «наших» (Regions, Nations, Etats.., 1991). Також треба відміти-
ти суттєві внески журналів, присвячених національній темі, таких як «Genèse» (сус пільні на-
уки та історія) з номером під назвою «Le National» (1991) 2, та «Débat» (1995) із серією його 
статей, присвяче них темі «Нація: між застарілістю та відродженням» 3.

Історичний дискурс, розглядаючи європейське XIX ст. як століття «національностей», тоб-
то сто ліття побудови сучасних держав-націй, аж ніяк не поспри яв призупиненню історичної 
точки зору, посилаючись на останні прояви націоналізму в неприпустимих конфліктах ХХ ст. 
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Таким чином, було знову висунуто (точніше – під тверджено) версію, що засновані держави-
нації воліли нав’язати умови їхньої власної організації. Через це вияв наці онального характе-
ру міг бути затаврований як політично та (внаслідок цього) науково неспроможний.

Диференційований підхід до теми національного в сус пільних науках засвідчує, наскільки ці 
науки залежать від суспільства, яке їх продукує, та відтворює способи органі зації наукових дослі-
джень об’єктів – конформізм думки, обмеження, безрезультатні роздуми. У цьому плані наяв ність 
національної теми в історичній думці ХІХ ст. є проя вом подвійної вимоги часу й тісного зв’язку 
між політикою та наукою: знання національного фактора – з одного бо ку, його захист та пояснен-
ня – з другого. Фундамен тально посилюючи колективну свідомість та колективну дію (або ж «пра-
цюючу» у випадку мови, території, істо рії тощо), національний фактор є реальністю, яку важко 
охопити, настільки історичними іноді є розбіжності – навіть для націй, затверджених структурою 
державного типу – між національною риторикою керівної еліти та можливістю її соціального вті-
лення. Слід було б нагадати, що на ціоналізація соціального французького простору завер шується, 
на думку експертів, із Першою світовою війною внаслідок об’єктивації зовнішнього ворога та фак-
ту кро вопролиття, що було важливим єднальним фактором. Складність у подібному визначенні 
нації пояснює від мінність метонімій: нація – батьківщина – держава, нація – націоналізм – на-
ціональність, які розглядалися від ХVІІІ ст. 4 і які також можна знайти в Е. Дюркгейма (Durkheim, 
1970), М. Мосса (Mauss, 1969) чи М. Гальбвахса (Halbwachs, 1963). У галузі формування історії 
(краще говорити про філософію історії) відзнача ється збіг формування сучасної історичної науки 
з прихо дом нації; точніше, історія бере участь у побудові націо нальної ідеї, що була змодельована 
у Франції братами Люм’єрами за принципами освіченого розуму, та універ сальності французь-
кої мови й культури,тоді як у Ні меччині Aufklärung, реагуючи на претензії французьких братів 
Люм’єрів, осягає її, завдяки Гердеру, Фіхте та Гумбольдту, зокрема, в онімечуванні, відродженому 
протес тантизмом та звеличеному якостями німецької мови (що має переваги над французькою, 
яка стала занадто офіцій ною через «ідею просвітництва»). Більшість східноєвро пейських націона-
лістичних течій ХІХ ст. 5 розвинули гердерівський підхід до нації, ототожнений з «генієм народу» 
(Volksgeist), щоби протистояти іншій нації, яка начебто вва жалася вищою. Третій Рейх також по-
тім долучиться до гердерівських позицій, спотворивши їхній реальний зміст 6 заради зміцнення 
свого політичного реноме, уважаючи Гердера підозрілим автором 7.

Проповідуючи теорію універсальної культурної віднос ності (усі нації однакові), але по-
будувавши паралельно свою «філософію історії» та власну концепцію народної культури, 
починаючи з почуття нижчого становища сто совно канонів французького класицизму, Гер-
дер готував ґрунт для Anshluss та до роздрібнення Австрійської імперії, і через це – розквіту 
націоналістичних течій, посилюва них усвідомленням меншовартості: німців щодо Франції, 
поляків щодо Німеччини та Австрії, чехів щодо Австрії, ук раїнців щодо росіян.

Палкий прихильник Французької революції, сумноз вісної своїм постреволюційним пе-
ріодом, Фіхте, який зде більшого поділяв позиції гердерівської концепції, малює у своїй пра-
ці «Discours à la nation allemande» 8 справжній освіт ній проект, що припускає трансформацію 
німецької нації в політичний, культурний та ідеологічний суб’єкт. За від сутності заснованої 
держави-нації саме німецька мова, іс торичну глибину та онтологічні властивості якої він 
під креслює, наділяється функцією символічного представ ництва німецької нації, головною 
культурною інфраструк турою якої вона є.

Що ж до Г. де Гумбольдта9, видатного мислителя Aufklärung, маловідомого у Франції, то він 
захищає ідею тісного зв’язку між мовою та нацією чи народом, який нею розмовляє, але водно-
час здійснює гносеологічну рево люцію, що полягає у звільненні лінгвістичного мислення від іде-
ологічого та філософського впливу, і приводить до формування автономної науки – лінгвістики.
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Наполягання на лінгвістичному вимірі національного фактора пояснює важливість 
студій з порівняльної філології в стінах Німецького університету та формування «Істо ричної 
школи» (Dilthey, 1988), яка розвиватиме органіцистську концепцію нації. Розбіжності між 
тим, що на щадки назвуть німецькою, або ж органіцистською, кон цепцією нації та фран-
цузькою, чи політичною, концепці єю (звеличеною відомою промовою Ренана про націю у 
Сорбонні) живитимуть багату філософсько-історичну літе ратуру, якій не бракуватиме іде-
ологічних натяків та вис новків. Жан-Ів Гіомар (Débat, 1995, p. 70–88) підкреслює позитив-
не та негативне цих стереотипних протиставлень між Францією братів Люм’єрів і «універ-
сального розуму» та ті єю Німеччиною, що потрапила від ХVIII ст. в колію Volksgeist, а також 
між «гарною» Німеччиною Канта, Шиллера, Ґете та «поганою» Німеччиною, народженою 
з Гердером та трі умфуючою з Бісмарком і Гітлером, проходячи також, як багато хто думає, 
через Гегеля. Канонізація цих протис тавлень відбулася дуже різними шляхами, так само, як 
і різними були думки істориків.

Від Дюркгейма до Мосса
Особливість національного дискурсу, політичні заходи соціалізації національного 

фактора та його взаємозв’язок з республіканським ідеалом можуть, на нашу думку, пояс-
нити незначний внесок суспільних наук, що зароджуються всупереч вимогам засновників. 
Справді, наділені місією пізнання нового індустріального суспільства, вони повин ні також 
вироб ляти норми соціальної єдності, не торкаю чись норм національної згуртованості. 
Саме так Еміль Дюркгейм викладає, найімовірніше, елементарні та спірні мір кування під 
час дебатів, що проводилися в 1905 році з Відалем де ла Блашем, Полем Дежарденом, Арту-
ром Фонтеном та іншими з приводу тем «нації», «батьківщини», «на роду», та опубліковані у 
«Libre entretiens», уточнюючи, що «мабуть, найвірнішим способом є відхід від уживання зас-
тарілих слів та заміна їх новими словами, яким потрібно було б надати чітко визначеного 
змісту», та зауважуючи, що існують «групи людей, які об’єднані спільною цивілізаці єю, але 
не об’єднані політичними зв’язками. Як приклад “національності” можна навести ті групи, 
які вийшли з колишніх держав і які не відмовилися знову об’єднатися, або держави, що пере-
бувають на шляху формування. Є ви падки, коли дві групи змішуються, як у Франції, де одна 
й та сама група одночасно належить і до держави, і до наці ональності. У цьому випадку я 
пропоную вживати слово “нація”» (Noiriel, 1991, p. 72–94).

Позитивізм та ідеологічні і республіканські переконан ня підштовхують його, скоріше 
за все, до розгляду (або ж до його уникання?) нації як національності, аніж до понят тя на-
ціоналізму, надаючи, здається, перевагу терміну «патріотизм».

У книзі «Education morale» (Durkheim, 1963) подано три складові моральності: дух дис-
ципліни, належність до соці альних груп та самостійність волі; суспільство розгляда ється як 
«колективна особистість», але навряд чи розумі ється як національне продовження. Проте 
нація, на думку Дюркгейма, є проміжною, застарілою реальністю, ниж чою за «моральні цін-
ності»: «З колишніх маленьких племен утворилися нації; потім і самі нації змішалися й уві-
йшли в масштабніші організації. Після цього моральні цін ності суспільства стали узагаль-
ненішими. Вони дедалі більше відриваються від етнічних чи географічних особли востей (...). 
Таким чином, людські цінності – ще вищі за найпіднесеніші національні цінності. І чи не до них 
повин на повернутися верховна влада?» (Durkheim, 1963, p. 64). І далі: «Але фактично людина 
є цілісною тільки тоді, коли вона нале жить до численних спільнот, і сама моральність є ці-
лісною тільки тоді, коли ми відчуваємо себе солідарними з різними спільнотами, до яких ми 
належимо (родина, корпорація, асоціації, політика, батьківщина, людство). Але в будь-якому 
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разі, оскільки всі ці різні суспільства мають різну мо ральну цінність, бо не всі вони відіграють 
однаково важли ву роль у колективному житті загалом, вони не могли б посідати однакове 
місце в наших переконаннях. Є одне, яке користується справжньою перевагою над усіма інши-
ми і яке переважно визначає моральну поведінку, – це полі тичне суспільство або батьківщина, 
але батьківщина в ро зумінні часткового втілення ідеї людства» (Durkheim, 1963, p. 68).

Марсель Мосс, безумовно, є точнішим, часто нагадую чи, що місце національної належ-
ності – у виявах соціаль ної поведінки, та погоджуючись стосовно теми нації із се рією мірку-
вань Анрі Леві-Брюля 10, об’єднаних під назвою «Nation, nationalité, internationalisme» (Mauss, 
1969; р. 573– 583) у 1920-х роках та опублікованих у 1954 році. Приділяю чи увагу таксономії, 
методиці, Мосс прагне до теоретич них узагальнень, які він здійснює, враховуючи пояснен-
ня Арістотелем різниці між «народами, або «етносом», та міс тами, чи «полісами», і що ми 
називаємо державами чи на ціями» (Mauss, 1969, р. 581), та ставлячи завдання «розрізняти 
останні, але й не нехтувати, тим не менш, розрізненням пер ших». Він робить це, нагадуючи 
про відмінність між соці альними станами, які звеличують або ні, про досвід або національ-
ний масштаб: відмінності між відомими сус пільствами, що заслуговують на звання нації, між 
тими, які знаходяться в процесі його здобуття, і тими, історична доля яких позбавила їх та-
кого шансу назавжди. Він визнає соціологічний вимір, особливо чутливий до національно го 
фактора: «здається, на перший погляд, що колективне життя може розвиватися тільки в 
рамках політичних організацій з чітко визначеними межами, тобто націо нальне життя є 
найвищою формою, і що соціологія не мо же містити знання про вищі соціальні явища» (Mauss, 
1974, р. 451). Мосс констатує, що національне питання є частиною «недосліджених ділянок»11 
молодої соціології, тоді як в її розпорядженні є серйозні знання «про примі тивні форми полі-
сегментних суспільств, кланові суспільс тва, племінні системи, примітивні форми монархії 
та де які з її розвинутих форм» (Mauss, 1969, р. 578), та «що на ін шому краю еволюції» (Mauss, 
1969, р. 578) є багато праць юристів та філософів з питання держави. Починаючи з цих перших 
свідчень, дослідження Мосса тяжіють до дидактичності, позитивності та підказують широке 
коло питань, з якими будь-яке вчення про націю повинно було стикатися. Ці пи тання повніс-
тю висвітлено у визначенні нації, яке він дає, маючи намір довести його евристичну і прагма-
тичну цін ність: «Під нацією ми розуміємо матеріально та морально інтегроване суспільство зі 
стабільною, постійною центральною владою, із визначеними кордонами, із відносною мораль-
ною, ментальною та культурною єдністю мешкан ців, які свідомо залучилися до держави та її 
законів» (Mauss, 1969, р. 584). Мосс підкреслює інтегруючий вимір націо нального фактора та 
висловлює думки про існування різ них процесів утілення національної ідеї через обмеження 
місцевих суверенітетів, звичаїв, через націоналізацію сфе ри економічних відносин, створен-
ня спільних іден тифікаційних символів, таких як прапор, шляхом послаблен ня внутрішніх 
культурних відмінностей, яке проходить че рез таврування провінційної належності. Звідси 
виникає бажання знати, як «сучасна нація вірить у “свою” расу» (навіть якщо йдеться про ан-
тропологічно хибну точку зо ру) (Mauss, 1969, р. 595), «вірить у свою мову»12, «вірить у “свою” 
цивілізацію (факти, якими відзначається ця націо налізація думки та мистецтв, численні)» 
(Mauss, 1969, р. 599, 600). Деякі теми для роздумів заслуговують, на дум ку Мосса, на особливу 
увагу: так само, як і знання умов формування націй, потрібне і знання властивостей їхньої 
ін дивідуальності – «значного соціального явища, новизна якого здебільшого недостатньо від-
чутна» (Mauss, 1969, р. 594). Але важливо також урахувати: питання формування вірувань та 
вигадок, важливість структур та установ (цер ков, держави, університетів тощо), які творять 
історію, джерела ненависті між націями та почуття вищості, від мінність елементів, що мо-
жуть бути зараховані до форму лювання національної ідеї (Мосс, який говорить про істо рію 
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європейських націй, згадує про роль фолькло ру Оссіана, германської філології, казок братів 
Грімм та відкриття «Едда»), створення великих націй (Mauss, 1969, р. 603), центральну роль 
освіти у формуванні колективного духу нації, смислу та могутності національного, символіч-
не змішування понять нації, батьківщини, майже респуб ліки, стосовно Франції13. Враховуючи 
таку кількість ню ансів, Мосс пропонує й інше визначення нації: «Загалом, цілісна нація – це 
достатньо інтегроване суспільство з демократичною центральною владою, кількаступене-
вою, що в будь-якому випадку має уявлення про національний суверенітет, кордони якого за-
галом є кордонами раси, ци вілізації, мови, моралі, тобто національного характеру» (Mauss, 
1969, р. 604). Однак рідко можна знайти країни із таким збігом, за винятком «сформованих 
на цій, де все це співпадає» (Mauss, 1969, р. 604). І саме тому, що ці збі ги є такими рідкісними, 
вони є «видатними і, якщо нам дозволять судити, ще кращими».

Його переконання, водночас наукові (систематичне дослідження всіх форм вираження 
соціальних відносин) та політичні (пояснення своїх соціалістичних переко нань), спонука-
ють його до дослідження всіх проявів, що ведуть до виходу за межі національних кордонів, 
до вив чення космополітизму та інтернаціоналізму. Космополі тизм містить мораль, у якій 
нації позбавлено їхньої суверен ної влади та творчої функції закону на користь нової спра ви, 
справи людства (Mauss, 1969, р. 629). Мосс вбачає в цьому «останній результат чистого, 
релігійного та християн ського, чи метафізичного індивідуалізму».

Його критика, або його застереження, ще підсилюєть ся: «Ця політика “людини – грома-
дянина світу” є нічим іншим, як наслідком теорії піднесення всюди однакової кочової людини, 
фактором моралі, що переважає над реалія ми соціального життя, моралі, що сприймає тіль-
ки єдину батьківщину – людство, та не сприймає інших законів, окрім природних. Будь-які 
ідеї, що, можливо, є дієвими для обмеженого кола, не можуть бути мотивами дії для біль-
шості людей чи навіть для жодного з існуючих сус пільств» (Mauss, 1969, р. 629–630). Космо-
політизму, який «за перечує націю», він протиставляє інтернаціоналізм, що «визначає її місце» 
(Mauss, 1969, р. 630), та націоналізм, який «ізолює націю» (Mauss, 1969, р. 630). Він повніс-
тю поділяє визначення Дюркгейма, який розумів соціа лізм як «контроль нацією економічної 
влади» (Mauss, 1969, р. 638). Він виявляє твердий інтелектуальний оптимізм, роз різняючи в 
історії непереборний та безповоротний рух до покращення національної реальності та ци-
вілізацій: «усі нації та цивілізації нині тяжіють до чогось більшого, сильнішого, загальнішо-
го та раціональнішого [дві останні теорії є взаємопов’язаними, тому що за межами сим волу 
люди спілкуються тільки в раціональному та реаль ному]» (Mauss, 1969, р. 478). Чутливий 
до аналітичних катего рій і цінностей індустріального суспільства, сповненого обіцянок (здо-
ровий глузд, прогрес), він розрізняє «націо налістичний період» та «раціоналістичний період»: 
«Циві лізація націоналістичного періоду – це завжди їхня культу ра, культура нації, тому що 
зазвичай вони ігнорують ци вілізацію інших. Цивілізація раціоналістичного та загалом уні-
версалістського й космополітичного періодів, подіб но до великих релігій, становить щось на 
зразок одночас но ідеального та реального стану речей, раціонального і водночас природнього, 
причинного та, разом з тим, зак лючного, коли прогрес, щодо якого немає сумніву, поступо во 
деблокується» (Mauss, 1969, р. 476). Зайняті визначенням основ соціологічних та антрополо-
гічних наук, глибоко вражені війною та її руйнівними наслідками серед їхніх дру зів та співро-
бітників, уважні до всіх форм «раціоналізації» соціального життя, заклопотані узгодженням 
соціалістич ного обов’язку та позитивістських розмірковувань, Дюркгейм та Мосс вимірюють 
велике соціальне та символічне значення національного фактора, не приступаючи, однак, до 
трансформації його в об’єкт пріоритетного вивчення. Його так і залишають ескізом.
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Щодо антропології нації
Марсель Маже, зі свого боку, не вагається зробити з цього одну з головних тем євро-

пейської етнології (Maget, 1968). Виходячи з того, що Європа відзначається тенденці єю до 
внутрішньої уніфікації та підтримки універсальнос ті, він одразу зауважує, що «основним 
фактором, з яким етнограф стикається від самого початку, є фактор націо нальний» (Maget, 
1968, р. 1249). Нації поглинають офіційну фразеологію (часто утворену зі стереотипів), на-
ділену не безпечною ефективністю. Чи привела могутня присут ність європейських націй до 
їхнього повного самопізнання та чи досягли образи, носіями яких вони є, максимуму об’єк-
тивності? На думку Маже, це далеко не так, бо ці образи не уникають критичного прочитан-
ня етносів, соціальних належностей і навіть генерацій.

Незважаючи на те що культурна та еконо мічна історія суспільств віддавна будується 
навколо утвердження верховенства міста, яке сполучає всі структури та символи влади й 
могутності на шкоду сільському населенню, обме женому пасивною роллю, та незважаючи 
на те що соці альні ієрархії затверджують суспільну впливовість домі нантних класів та ви-
тіснення за межі суспільства народу, будь-яка роль якого в історичній діяльності заперечу-
ється, починаючи від ХVIII ст., «два майже сучасних та деякою мі рою співвідносних явища» 
впливають на долю європей ських суспільств: це «формування націй та підйом індустріа-
лізації» (Maget, 1968, p. 1249). Націоналізація території, здійснена адміністративними 
структурами через лінгвістичні дирек тиви та шкільне навчання, зустрічається з «регіональ-
ними особливостями груп населення, посилення яких буде однією з важливих мотивацій міс-
цевих досліджень» (Maget, 1968, p. 1249). І кожна країна зазнає процесу націоналізації, осо-
бливої за своїми формою, ритмом та результативністю. Цей процес, починаючи від ХІХ ст., 
супроводжується виник ненням системних знань, названих у Німеччині Volkskunde (Brück-
ner, 1987, р. 223–247), а в Англії та Франції – фольклором, головною рисою якого є інтерес 
до народу, який зазвичай ототожнюють із селянським суспільством. Наука про народ, за-
початкована в Італії Дж. Б. Віко (1725, Principi di una scienza nuova), у Німеччині – Месером, 
у Франції – Монтеск’є, знаходить своє продовженя в естети ці народу. Національні проекти 
визначають інтелекту альні традиції, до яких можна зарахувати метод компара тивної лінг-
вістики в Німеччині чи структурної лінгвісти ки у Франції. Виникає нове поняття, зокрема 
в Німеччи ні, яке позначає фундаментальний масштаб народу, що став головним об’єктом 
вивчення: Nationalgeist – «націо нальний дух» (Herder, 1774); Volksgeist – «дух народу» (Her-
der, 1793); Volkseele – «душа народу» (Arendt, 1806). Роман тизм використовує це поняття 
для свого літературного та історичного розвитку, розрізнюючи вищу верству (Oberschicht), 
вражену космополітизмом, та верству-матір (Mutterschicht), не спотворену, втілену в народі 
(Maget, 1968, р. 1249). Ця термінологія буде прийнята країнами з німець кою та нідерланд-
ською мовами, і взагалі країнами, що зазнавали германського впливу.

Ці зауваження викладаються по пунктах у дебатах про вивчення народного як «прошарку 
культури» та народу як «культурного прошарку». І досі це є складним заняттям, яке часто буває 
двозначним у Франції, якщо послатися на працю П. Готьє «L’Ame française» (1949). Автор поєд-
нує зма лювання національного образу – «провінційний дух ледве в нас існує» (цит.: Maget, 1968, 
р. 1304) – та пос тупку французькому характерові з його властивістю інтег рувати відмінності: 
«Він глибоко різниться зі сходу на за хід, з півночі на південь: характер пікардійця не такий, як 
характер гасконця; нормандця не сплутаєш із савойцем, марселець реагує не так, як мешканець 
Нанта, мешканець Бордо – не так, як ліонець, парижанин – не так, як овернець. На перший 
погляд, вони здаються протилежними. Проте це не так. Між цими темпераментами, цими 
нас тільки різними способами буття та дії, існують спільні особливості, ідентичні риси – не-
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зважаючи на значні супе речності, усі французи відчувають, думають та діють у певний спосіб, 
який є французьким і тільки французьким» (Maget, 1968, p. 1304–1305). Те саме повторюється 
в нотатках іноземного відвідувача, який зауважує, що французькі університети позбавлено ін-
дивідуальності: «що найбільше вразило Баррета Венделла в наших провінційних універси тетах –  
це абсолютна відсутність традицій та відчут тя місцевості, і він це констатував. Справді, 
наші фа культети, де б вони не були, пропонують, на від міну від американських університетів, 
ту саму відсут ність індивідуальності» (Maget, 1968, p. 1304). Ця відсутність індивідуальнос-
ті походить, як аргументує М. Маже, від то го, що поповнення кадрів французьких університе-
тів від бувається з одного соціального класу, і що такий дослід ник у своїй праці послуговується 
готовими схемами. Та кож зрозумілим є визначення народу як етносу та народу як соціальної 
верстви, проте чи наближається вона до делі катного заняття (Maget, 1968, p. 1310). Цими труд-
нощами с повнені суспільні науки, які є продуктом «національних особливостей», що діють на 
трьох рівнях: «особливість національної кон’юнктури як об’єкта та меж досліджен ня; (...) по-
літичні програми; (...) апарат дослідження» (Maget, 1968, p. 1310–1311).

Ці труднощі пов’язані також із хитанням між певним «провінціалізмом, який іде в парі з 
ретроградним харак тером нації загалом», та «технократизмом, який не пова жає тонкощів 
регіональної культури і який прирівняно до загального темпу тріумфуючих націй» (Maget, 
1968, р. 1311). Саме тому ця особливість суттєво протиставляється «універсалізації концеп-
цій та завдань» (Maget, 1968, p.1311).

Розглядаючи перспективи освіти, наш автор зазначає, що в ХІХ та ХХ ст. наука має тоталі-
зуюче і навіть «тоталістичне» спрямування. Результати цього можна знайти в географізмі чи 
антропогеографізмі, що проілюстровано відо мою формулою В. Кузена: «Дайте мені ґрунт, і 
я вам ска жу, що це за людина». Справа в тому, що суспільні реалії не підкоряються тоталістич-
ному підходу. Спосіб суспільного існування етносу дає гарний приклад цього: «Якщо понят-
тя “етнос” вжито як наукове, воно не обов’язково збігаєть ся з об’єктом любові патріота або 
із суспільним устроєм, який хоче заснувати політичний діяч» (Maget, 1968, p. 1313). Серед 
цих перспектив первісною є необхідність «скороти ти зони тіньового та невідомого» (Maget, 
1968, р. 1315), пам’ятаючи, що історично суспільні науки виникли завдяки потребі адміні-
стрування та керування населенням. Серед сучасних невідкладних аспектів особливу увагу 
необхідно приділити етнічному чинникові (що можна тлумачити не онтологічно, а, скоріше, 
хибно), насамперед – «складни кам національної спільноти» (Maget, 1968, p. 1329), тобто сим-
волам, національним установам, цінностям, схваленим системою освіти, пресою та засобами 
інформації. Чи на магатимуться «зробити поєднуваними відмінності та зменшити кількість 
протиріч, або навпаки»? (Maget, 1968, p. 1329). Про ці нові поняття кажуть як про «поняття 
колективного несвідомого, що зберігає, завдяки деяким авторам та публіці, езотеричний та 
магічно-релігійний відтінок» (Maget, 1968, p. 1330). Як виробляють етнотипи до та під час 
шкільного навчання? Як викладають по пунктах «провін ційний етнос»? Які існують вироблені 
та передані уявлен ня про французів? Які образи самих себе пропагують іноземцю французи? 
Як ці уявлення накопичуються, у якій послідовності, чи прийняті вони поколіннями, зокрема 
поколіннями виселених з батьківщини? Які складники можливих способів вияву «невиявле-
них особливостей» (Maget, 1968)? Деякі нації демонстративно створюють по зитивний ефект, 
іноді його імітуючи, або, навпаки, нега тивний ефект, знаючи про постійну дію численних 
меха нізмів урегулювання, позиціонування щодо «інших». Та ким чином, «баск є баском не 
тільки для себе, стосовно по дібних до себе попередників, сучасників та нащадків, але також 
для визначеної чи змінної кількості соціальних парт нерів, які не є басками, проте більш-менш 
переконливо зо бов’язують його бути для них представником басків» (Maget, 1968, p. 1315).
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Наслідком поділу суспільства на три підсистеми – урбаністично-індустріальне суспільство, 
народ (або пи сьменне суспільство) та примітивне суспільство (чи не письменне суспільство) – 
є формування аналітичного синтаксису та спеціалізація інтелектуальних підходів: ет нографія, 
обмежена вивченням основної сфери, фоль клор, або Volkskunde, у вивченні народної сфери. Цей 
роз поділ є невдалим, тому що він заважає розширенню меж використання етнографії: «Зроби-
ти етнографічний нарис про європейців – це все ще сприймається як засвоєння сум нівного смаку. 
Література дає приклади, де ця перевага утверджується для визначеного народу і де етнографія 
є майже синонімом ксенографії». Тут треба додати спрощен ня, або плутанину, здійснену «уні-
верситетськими колами» між фольклором та любительством, регіоналізмом, патер налізмом, 
консерватизмом, а також ієрархією між суспіль ними науками. Це шкодить побудові справжньої 
етногра фії урбаністично-індустріальної цивілізації, вплив якої на долю суспільств збільшується 
таким чином, що «культу ри, національні особливості перебувають щодо цієї цивілі зації в тому 
самому становищі, що й регіональні культури стосовно національних культур» (Maget, 1968, 
p. 1332). Після формулювання сміливого запитання: «Чи не є близькими ці національні особли-
вості до того, щоб стати визначни ми фольклорними пам’ятками стосовно цієї вищої цивіліза-
ції, яка тяжіє до широкого розповсюдження?» (Maget, 1968, p. 1332), М. Маже завершує свою 
думку побажанням, яке в сучасному розумінні є звертанням до нас: «Можна уявити людство, у 
якому така група людей змогла б вихо вати особистість, не застосовуючи загроз або вираження 
нижчого стану, де певні межі соціального середовища не мали б загрозливих наслідків, і в якому, 
нарешті, слова “ет нографія“, “фольклор” та Volkskunde не могли вразити чиюсь гідність або 
філософські чи наукові переконання» (Maget, 1968, р. 1336).

Численні питання, порушені Марселем Маже, були не достатньо розглянуті. Виняток 
становлять фундаменталь ні праці Моріса Агюлона14, присвячені символам республі ки, Анн-
Марі Тьєсс про регіональний французький літера турний рух (Thiesse, 1991) або Кл. К. Дю-
буа про «націо нальну ідею» (Dubois, 1992).

Коло читачів журналів суспільних наук розширюється, проте результат залишається дуже 
відносним. Між 1960 та 1984 роками журналу «Revue Française de Sociologie», здаєть ся, були не-
відомі терміни «нація», «націоналізм», і «національність», які не зустрічаються там жодного разу 
(Noiriel, 1991, р. 72–94). У 1971 році, презентуючи новий журнал «Ethnologie française», Жан Кюї-
зеньє запитує себе про мету побудови по той бік ілюзії знання, що створює відчуття знайомства 
із суспільством і може привести до відмови від будь-якої постановки питання про нього. «Ан-
тропологія починається, – каже він, – із визнання відміннностей, ви явлення протилежностей, 
відкриття особливостей» (Cuisenier, 1971, p. 8). Отже, антропологічне вивчення «суспільств 
французької галузі»: чи може воно поставити собі за пер шочергову мету «визначити та іден-
тифікувати їх, запи тати себе про доцільність їхнього об’єднання в межах од нієї групи, привес-
ти в дію принципи та критерії їхньої належ ності. І відповідно розташувати їхню соціальну та 
культур ну систему стосовно сусідніх культур, регулярності, яка в них розпізнається, тенденцій, 
які орієнтують їхню еволю цію»? (Cuisenier, 1971, p. 8). Частиною цих соціальних та культурних 
систем є також шлюбні та обрядові звичаї та цінності, пов’язані зі здоров’ям, належність до чоло-
вічої чи жіночої статі, до молодого чи старшого поколінь. Ці соціальні та культурні системи міс-
тять варіанти, названі підкультурами. Їхня методична конфронтація всередині загальної куль-
тури та дослідження принципів, які створюють систе му їхніх протилежностей, формують другий 
розділ цього етнологічного проекту (Cuisenier, 1971, p. 8), що стосується фран цузького простору.

Для вивчення вищезгаданого «французького простору», визначеного як «сукупність 
франко мовних культур», тре ба виокремити аспекти подібностей та відмінностей, які на явні в 
мовах, устаткуванні, установах, ідеалах та ціннос тях, створених у Європі (Cuisenier, 1971, p. 9).
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Якщо вивчення особливостей стоїть на першому плані проектів етнологічних аналізів, 
то посилання на національ ний обрис цих особливостей та на його загострений іде ологічний 
аспект, націоналізм, виразно не позначається в початковій офіційній політиці. Питання про 
відмін ність культурних проявів було вперше проілюстровано в 1972 році в праці Данієля 
Фабра та Жака Лакруа про багатомовність в окситанській етнічній літературі та з виходом 
із друку наступного року тому, прис вяченого великій кількості мов у Франції 15. Надалі до-
слідження було розширено до опису засобів передачі республікан ської символіки в селян-
ському осередку (Ozouf, 1975, р. 9– 32) та в міському просторі (Agulhon, 1975, р. 34–56). 
Шарль Парен злегка окреслює багатообіцяльний вияв національної французької культури 
(Parain, 1976, р. 186), Еммануель Леруа-Ладюрі та Андре Зісбер аналізують культурну ситуа-
цію французьких новобран ців, Луї Дюмон позначає шлях певних міркувань про французьку 
культурну ідеологію через порівняння націо нальних культур (Dumont, 1983, р. 82–84). 1988 
рік відзнача ється особливою зацікавленістю, зокрема з появою пер шої праці, присвяченої 
незрозумілим співвідношенням між етнологією та расизмом 16, та другої, що досліджує регі-
оналізми в їхніх літературних, фестивальних і політичних тлумаченнях 17.

Дві праці ілюструють зв’язок між суспільними науками та способами національного та 
регіонального структурування: одна представляє відмінність регіональних тлума чень ан-
тропологічної думки в Іспанії (Bidart, 1986, р. 366– 371), а іншу присвячено культурному від-
родженню в Бре тані, розгляду його ідентифікуючого характеру (Prado, 1990, р. 225–230). 
Із другого боку, думки американських ант ропологів про Францію та її регіональні підсис-
теми 18 – достатньо рідкісний інтелектуальний підхід – репрезенту ють водночас свіжу, нео-
чікувану зовнішню точку зору. Це випробування антропологічного підходу, в тому, що істо-
рично його заснувало, тобто вивчення відмін ності – виявляє всю його плідність.

Різнобічний огляд суспільних наук дозволяє побачи ти, поряд зі значними надбаннями, 
ледве окреслені ре зультати та проекти, що не мають продовження, але особливо він вияв-
ляє обсяг досліджуваних галузей. Хо ча сформовані нації стали історичною очевидністю, що 
не підлягає перегляду, а процес розвитку нації визнача ється ірраціональністю, а суспільні 
науки є ефективни ми для вивчення раціональних процесів, усе ж тема на ції вимагає зна-
чної подальшої активізації розвитку сус пільних наук. Жахливих конфліктів, які похитнули 
ко лишню Югославію та деякі африканські країни, достат ньо, щоб довести нагальність цієї 
потреби. Антрополо гія, безперечно, знайде в цьому аргумент для подальшо го дослідження.

Примітки
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l’histoire. Les rapports du nationalisme et du communisme en Europe de l’Est» (p. 105–120); Catherine Coquery-
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4 Стосовно цього див.: J. Godechot, «Nation, patrie, nationalisme et patriotisme en France au XIIIe siè-
cle», A. Soboul, «La Révolution Française: problème national et réalité sociale», P. Vilar, «Patrie et nation 
dans le vocabulaire de la guerre d’indépendance espagnole» // Actes du colloque patriotisme et nationalisme 
en Europe à l’époque de la Révolution Française et de Napoléon / XIIIe Congrès international des Sciences 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



897

Проблеми національної та регіональної специфіки

Historiques, Moscou, août 1970 (видано – «Société des Etudes Robespierristes». – Paris, 1973); відносно 
цієї теми див.: статтю B. Peloille у цьому збірнику (p. 13 et seq).

5 Див.: H. Liebel-Weckowicz Liebel-Weckowicz, 1986, N 21; T. Namowicz (Namowicz, 1978); Théories du 
nationalisme / G. Delannoi et P. A. Taguieff (Ed.) – Paris: Kimé, 1991 (зокрема, статтю G. Delannoi «Nations 
et lumières, des philosophies de la nation avant le nationalisme: Voltaire et Herder»).

6 «Скористалися Гердером (1744–1803), щоб відстояти своє право на захист місцевих особливостей 
проти узагальнення, почуття – проти розсудливості, романтизм – проти класицизму, національне та 
первісне – проти іноземного. Таким чином, у нього мимоволі знаходили тільки протиріччя та дискри-
мінації. Однак, далекий від “протиставлення” мов, народів, націй, культур, увесь твір Гердера полягає 
в об’єднанні, возз’єднанні “голосу народу розпорошеного людства”. Не припиняючи перенесення епох 
та мов від одних до інших, Гердер розвиває філософію перекладу. На інтелектуальному горизонті кінця 
ХVIII ст., скоріше в нього, аніж у Вольтера, Ґете чи Канта, виробляється і звільнення, і криза мови», – 
зауважує Pierre Pénisson (Pénisson, 1992).

7 Красномовний приклад, взятий зі звинувачення А. Фінкілкраута в наслідках теорії Volksgeist, див. 
у «La défaite de la pensée» (Gallimard, 1987). Приймаючи на свій рахунок докори Julien Benda – що міс-
тяться в «La trahison des clercs» (1926) – проти мислячого європейського суспільства, яке намагалося 
задовольнитися видовищем власних творів, власної культури та дослідженням власних місцевих осо-
бливостей, A. Фінкілкраут бачить прямий зв’язок між антропологічним релятивізмом Гердера та всіма 
останніми філософіями контрреволюції (див., зокрема, від 15-ї по 52-гу сторінку цієї праці). 

8 Див.: Finchte, 1923; Dumont, 1983.
9 Праця I. Quillien (Quillien, 1991) містить цінну інформацію для французьких читачів.
10 У зверненні, яке він формулює замість вступу до «Nation, nationalisme, internationalisme», він 

пише: «Серед знайомих Марселя Мосса немає жодного, кому він не довіряв би в процесі цих розмов, 
у яких він давав найкраще від себе самого, у яких він готував працю про Націю» (Mauss, 1969, р. 571). 
А. Леві-Брюль, не вагаючись, говорить про «magnum opus», який так і не було завершено; за фрагмен-
тами, які залишилися, можна сказати, що «робота – монументальна» (Mauss, 1969, р. 572).

11 Див.: Mauss, 1969, р. 578. Мосс зауважує, що «Комт не ставить питання про окремі суспільства, 
нації, держави», залишаючи «поза увагою національні індивідуальності», він цікавиться великими іс-
торичними епізодами, які фіксують хронологію цивілізацій (Mauss, 1969, р. 454).

12 Він розрізняє в білінгвізмі, що його практикували бретонці, баски та ельзасці, і в забутті діалектів 
прояв «обов’язку поколінь, об’єднаних однією мовою, не знищити її».

13 «Стрижнева ідея нації, – каже він, – розглядалася як абсолютна реальність у патріотичних та гро-
мадянських, метафізичних та юридичних термінах. Але вона є спонтанним твором поколінь, які донесли 
до народу, через системи народного та парламентського представництва, поділ суверенітету та правління» 
(Mauss, 1969, р. 593).

14 Див. у працях М. Агюлона (Agulhon, 1975, p. 34–56; Agulhon, 1978, р. 145–172, Agulhon, 1990, р. 391–398; 
Agulhon, 1989).

15 Див.: Ethnologie française. – 1973. – N 3/4; Pluralités des parlers en France (передмова – André-
Georges Haudricourt).

16 Серед статей, у цьому номері (Ethnologie française. – 1988. – N 2) треба згадати Marc Knobel, 
Utz Jeggle, Freddy Raphaël, Marc Piault, Alban Bensa та Gabriel Gosselin.

17 Див.: Régionalismes conçu sous la responsabilité scientifique d’Anne-Marie Thiesse // Ethnologie fran-
çaise. – 1988. – N 3.
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ФАНШ ПОСТІК, ДОНАТІЄН ЛОРАН,  
ЖАН-ФРАНСУА СІМОН, ЖАН-ІВ ВЕЙАР

ВИЗНАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ: БРЕТАНЬ ПІСЛЯ 
ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Apparu à la fin du XVІIІе siècle, l’intérêt des élites pour une culture populaire de tradition orale prend une tournure 
plus revendicative dans les années 1830, qui culmine en 1839 avec la parution du Barzaz-Breiz de La Villemarqué. La 
controverse qui entoure l’ouvrage, au milieu des années 1860, aboutit à la définition d’une méthodologie plus rigoureuse 
de traitement des documents oraux et à une réflexion sur la nature même d’une culture populaire. Puis, néo-druidisme, 
régionalisme et nationalisme de la première moitié du XXe siècle n’auront qu’une audience limitée. Enfin, on assiste au 
spectaculaire renouveau des années soixante-dix, qui conduit aujourd’hui à un réel engouement pour une culture 
désormais reconnue et partagée par un grand nombre, toutes générations confondues.

The elites’ interest towards popular culture of oral tradition arose at the end of the 18th century and was 
increasing till 1830s with a climax in 1839 caused by the emergence of «Barzaz-Breiz» by La Villemarqué. The 
discussion of this work in the middle of 1860s led to the elaboration of more rigorous methodology for the 
treatment of oral documents and to reflections on the nature of popular culture. Moreover, in the first half of the 
20th century neo-druidism, regionalism and nationalism gained only a limited interest. Finally the spectacular 
revival of regional culture in the 1970s leads to a real fashion for culture nowadays which is recognized and shared 
by a great number of people of different generations.

Перш ніж окреслити етапи визнання регіональної культури Бретані *, варто з’ясувати, 
що власне означає це словосполучення – «регіональна культура», яке можна зрозуміти як іс-
нування певної гомогенної структури. Бре тань насправді завжди вирізнялася: прадавні єпис-
копства залишили по собі велику культурну та мовну спадщину. Суттєві ознаки належності 

* Ця стаття є синтезом двох виступів на днях науки в Ексі: «Між народом та елітою. Виникнення 
регіональної культури в Бретані» Фанша Постіка та «Регіональний музей, регіональна культура та іден-
тичність: бретонське явище, старожитності та складність оцінювання» Жан-Іва Вейара.
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до бретонської культури відчут ні навіть сьогодні на «землях» (bro – бретонською мо вою), які 
об’єднують одну або кілька парафій з їхніми зви чаями, вбранням і навіть зі специфічними го-
вірками. Не обхідно нарешті згадати про співіснування двох Бретаней та двох мов, що розділя-
ють території Нижньої Бретані (бретонською мовою ця назва звучить як Breiz Ïzel), у за хідній 
частині якої розмовляють бретонською (кельт ською) мовою, та Верхньої Бретані, або краю 
галлів, схід на частина якої включає міста Ренн та Нант (стародавня столиця герцогства), де в 
селах розмовляють романською мовою, або «галло». У великі міста як Нижньої, так і Вер хньої 
Бретані в ХІХ ст. прийшла французька мова, яка ста ла мовою офіційною.

Ця подвійна романська та кельтська спадщина зробила Бретань місцем зустрічі та обмі-
ну між Північною і Півден ною Європою: обміну здебільшого економічного, якому сприяла 
значна «активність» бретонських морських портів, а відтак і культурного. Траплялося, що 
від кінця XVII ст. ці процеси гальмувалися континентальною політикою ко ролівства, яке на-
магалося посилити свій контроль над ав тономією провінції.

Після Революції сталося погіршення справ краю, як-от: економічних (блокада портів), 
адміністративних (центра лізація та припинення існування Бретонської провінції, заміщен-
ня її департаментами), лінгвістичних (офранцу жування), зросла недовіра центральної вла-
ди до колиш ньої провінції та до її партикуляризмів: після контррево люції шуанів бретонців 
почали вважати ненадійними, у будь-який момент здатними на заколот.

У той же час у французьких письменників та мандрів ників склалося враження про 
«варваризацію» Бретані – повсюди самі лише села, які, здавалося б, застигли в мину лому 
і майже не змінилися від часів античності. Це породи ло два протилежні типи ставлення 
до Бретані: до першого типу відносились ті, хто вважав, що тягар традицій та «за бобонів», 
наприклад, вживання бретонської мови, гальмує розвиток краю, і тому їх треба позбутися. 
Інші ж намагали ся знайти в народних переказах сліди далекого минулого, передусім кельт-
ського, – вони належали до течії аматорів кельтської культури, що поширювалася в Європі 
напри кінці XVIII ст., внаслідок чого 1805 року було створено Кельтську академію. У 1815–
1830 роках представники бре тонської сільської інтелігенції віддалися цій новій справі спо-
вна – вивчали народну творчість, що була їм близькою, і здійснювали перші записи пісень 
та казок. Але ці першо відкривачі народної творчості не поширювали свої роботи за межі 
вузького кола.

1830: бретонський культурний виняток?
У 1830-х роках ситуація змінюється. Усе більше освіче них бретонців захоплюються ми-

нулим Бретані, кількість літературних творів, історичних праць та збірників, що містять 
зразки усної народної творчості, значно зростає. Деякі з них, скажімо Еміль Сувестр, котрий 
у 1833–1834 роках присвятив цим темам ряд публікацій у «Віснику двох світів» (Revue des 
Deux Mondes), відіграли важливу роль в усвідомленні Бретанню та Францією існування спе-
цифічної бретонської культури, яка заслуговує на увагу.

«Кельтський» слід в історії та культурі бретонців не тільки змінив ставлення до Бретані, 
яке на той час було негативним серед багатьох письменників, у тому числі й бретонських, але 
став також напрямком виведення бре тонської культури з тіні французької, заснованої на гре-
ко-римській спадщині. Крім того, можна говорити про полі тичний підтекст у тому сенсі, що 
така діяльність давала можливість деяким представникам бретонської знаті вис ловити своє 
незадоволення новим режимом. Можна кон статувати, що в середині 1830-х років спостеріга-
лося справжнє визнання бретонської культури і наявності «бо ротьби за культурну спадщину», 
яка викристалізувалася навколо проблеми мови та ролі Бретані в історії Франції та Європи.
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Бретонська мова, що у сфері освіти сприймалася як дру горядна, часто ставала об’єктом су-
ворих заборон, наприк лад, у пункті № 21 Регламенту для початкових шкіл округу Лор’єн від 
1836 року, сказано: «Учням забороняється роз мовляти бретонською, навіть під час перерви, та 
вжива ти лайливі слова. Забороняються будь-які бретонські книжки» (Broudic, 1995, р. 362).

Того ж року мировий суддя міста Брест Ів-Марі-Габріель Лауенан, вивчаючи причини 
невдачі французької держав ної освіти в Нижній Бретані, агітує за двомовну освіту, де бре-
тонська мова поступово зайняла б місце французької. Схоже, що його доповідь спровокува-
ла справжні дебати щодо місця бретонської мови в системі освіти, але в 1837 році надійшла 
недвозначна відповідь префекта департа менту Фіністер: «Ви волієте, Пане, щоби початко-
ва освіта була в наших селах бретонською, і щоб кожна община ма ла свою бретонську шко-
лу. Це волевиявлення, певно, могло реалізуватися, якби бретонці щодня не інтегрувалися 
все глибше у велику французьку націю. Саме тому, що ми фор муємо сьогодні єдину націю, 
саме тому, що ми маємо єдину конституцію, єдині закони і владу, нам необхідно мати єди-
ну спільну мову. Необхідно уникати всього того, що мо же уповільнити нашу інтеграцію». 
Слід зазначити, що пропозиція Лауенана збігалася з пропозицією, розробле ною 1831 року 
тодішнім міністром народної освіти Монталіве, яка після відхилення префектом Фіністера і 
Кот-дю-Нора та відставки міністра не отримала подальшого роз витку (Postic, 2002).

Більше, ніж питаннями навчання бретонською мовою, інтелігенція переймалася пи-
танням статусу цієї мови та її місцем у родині європейських мов. Для Жана-Франсуа Ле Гоні-
дека, реформатора бретонської мови, одного із зас новників 1805 року Кельтської академії, 
мова – це насам перед об’єкт вивчення, а вже потім засіб комунікації. Тут необхідно згадати 
гарячі суперечки, розпочаті Ле Гонідеком, під час яких у 1840-х роках зіткнулися прибічни-
ки «очищення» мови з носіями бретонської розмовної мови, зрозумілої широкому загалові.

Ля Вільмарке та його Barzaz-Breiz
«Суперечки» 1830-х років, безумовно, дуже вплинули на Теодора Ерсара де ля Вільмар-

ке. Він народився в 1815 році в Кемперле, після закінчення навчання переїхав до Парижа і 
в 1835–1838 роках долучився до зборів маленької групи столичних бретонців, лідером якої 
він дуже швидко став, тим більше, що від 1833 року він під впливом мате рі почав збирати 
народні пісні свого рідного Корнуайю, якими він одразу ж захопився.

Ля Вільмарке вбачав у поширених на теренах Нижньої Бретані сумних народних піснях 
(gwerziou), що відобража ли історичні події, «носіїв» бретонської історії. Вони й ста ли в 1839 
році основою Barzaz-Breiz. «Кожна важлива по дія відображається в цих піснях (gwerz ou zonn), 
щоб увіч нити пам’ять. Наша історія ще не втратила свій зв’язок з народною піснею...», – 
писав він у березні 1836 року для журналу «Echo de la Jeune France». У статті «Уламок бар-
дизму», поряд з першими піснями, опублікованими Ля Вільмарке, подається і «La Peste 
d’Elliant», яку раніше відмовився друкувати «Revue de Deux Mondes» через вис ловлювання 
проти Франції, що містяться в таких ряд ках: «[...] день, коли Анна Бретонська нам привела 
короля Франції на коронацію, – це день, відколи вона впустила на свою нещасну вітчизну 
великі води французької цивілізації, те, що іменується прогресом, знесло греблю – захисницю 
нашої незалежності...»

Цю тему Ля Вільмарке розкриває знову в Парижі 1837 року, коли на бретонському банкеті, 
розпорядником якого він був, виконує написаний ним гімн «Kan-Aouen ar frankiz ou la Liberté 
bretonne». Це зібрання було також чудовою можливістю підняти тост за «галльських братів». І 
справді, щоб відшукати свіжі ідеї, а також знайти опору, яка б мог ла узаконити їхні дії, освічені 
бретонці зверталися до країни галлів, де культурне та мовне відродження супроводжува лося 
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економічним підйомом. Такий хід справи був прикла дом для бретонців. Упродовж багатьох ро-
ків підтримува лися зв’язки між освіченими бретонцями та галлами. Гал ли приїздили до Бретані 
від 1820 року, а починаючи від 1837 року зв’язки поглиблюються так, що вже в жовтні 1838 року 
бретон ська делегація на чолі з Ля Вільмарке була офіційно запро шена до Абергавенні для участі 
у великому музичному та літературному святі Eisteddfod, яке плавно перейшло в Gorsedd – зі-
брання друїдів, під час якого Ля Вільмарке прого лосив себе «бардом» (Postic, 2001).

За таких обставин у 1839 році з’явився Barzaz-Breiz. Від гуки були схвальними як у Фран-
ції, так і за її межами, і працю було перекладено багатьма мовами. Окрилений та ким успіхом 
Ля Вільмарке 1845 року публікує нове, суттє во доповнене видання. І якщо з моменту виходу 
у світ пер шого видання лунали деякі голоси, які ставили під сумнів автентичність зібраних 
у ньому пісень, – згадували на віть МакФерсона та його Поезії Оссіана, – то особливо гострі 
наукові суперечки почалися після появи в 1867 році повної версії твору. Натомість вивчення 
рукописних тво рів переконливо довело, що всупереч усім твердженням Ля Вільмарке знав 
бретонську мову і більшість матеріалів для своєї праці зібрав, вивчаючи джерела народної 
твор чості. Але у відповідності до тогочасних правил редагу вання він вдався до лінгвістичної 
та історичної «рестав рації» матеріалів, перш ніж «представити їх» освіченій гро маді, на яку 
була орієнтована ця збірка (Laurent, 1989).

Якщо джерелом для цієї збірки слугувала народна твор чість, то соціальною верствою, 
для якої збірка признача лася, були представники еліти. Одним із завдань Barzaz-Breiz було: 
вивчаючи пісні, відновити народні традиції, пе реписати історію Бретані, якою весь час «не-
хтувала» офі ційна історія Франції. Бретонська історія формувалася на кельтській минувши-
ні, завдяки чому вона посіла відповід не місце в європейській культурі.

Спокуса бардизму
Після повернення з подорожі країною галлів, Ля Вільмарке виявив бажання посприяти 

становленню братства бретон ських бардів на зразок таких же організацій на іншому боці 
Ла-Маншу. Але Breuriez Breiz («Братство Бретані»), створене в 1843 році, задовольнилося 
відзначенням поетів дипломами організації, не маючи умов для подальшої активізації своєї 
ді яльності. Тим часом злива злих відгуків ущухла, і Ля Вільмарке відтоді визнала літератур-
на та наукова спільно та як у Франції, так і за кордоном. Він отримав орден «По чесного Легі-
ону» (1846), за рекомендацією Якоба Грімма здо був звання члена-кореспондента Прусської 
академії (1851), а також у 1858 році вступив до інституту.

Багато хто з тієї маленької групи кінця 1830-х «Бретон ці столиці» зробив кар’єру: один 
став єпископом в Отені, Шалон-сюр-Саоні та Маконі (Леопольд де Лезелек); дру гий – заступ-
ником директора заводів Сен-Гобена Шоні в Есні та засновником філії в Нью-Йорку (Анрі де 
Курсі); третій – однією з найвидатніших особистостей у галузі страхування у Франції в ХІХ ст. 
Альфред де Курсі Останній, працюючи в Го ловній страховій компанії, ініціював створення у 
Франції низки важливих законів, а також системи страхування жит тя й морських перевезень. 
Ще один – Вінсан Одран де Кердрель – став згодом навіть віце-прези дентом Сенату. І якщо їхня 
відданість Бретані зміцніла, то ін теграція у «французьке суспільство» послабила максима лізм, 
який відкрито проявлявся в роки їхньої молодості. Незва жаючи на це, у 1859 році «Асоціація 
бретонців», створена ще 1843 року, багато членів якої вважали себе представни ками «Класу 
археології», була заборонена владою, яка вба чала в ній «розсадник» легітимістів.

Ця заборона стала на перешкоді першій спробі засну вання в Бретані запланованого на 
1859 рік літературно-му зичного фестивалю, на який його організаторів надихнув приклад 
галльського Eisteddfod. Довелося зачекати аж до 1867 року, коли з ініціативи Ля Вільмар-
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ке, Шарля де Голля (кельтського дядька генерала) та історика Анрі Мартена відбувся вели-
кий кельтський міжнародний конгрес. Із різ них причин більшість галлів, запрошених на 
конгрес, не змогла прибути на нього. Крім того, те, що мало б стати першим бретонським 
Eisteddfod, розпочалося з публічної «сварки навколо Barzaz-Breiz». Зустріч, запланована на 
нас тупний рік, так і не відбулася. Тільки в 1899 році, після смерті Ля Вільмарке, можна було 
спостерігати справжнє відновлення зв’язків, здійснюване товариством неодруїдів.

Ця низка «провалів» стала, без сумніву, «порятунком» для бретонської культури, яка, за 
уявленням інших регіо нів, була узурпована елітою, і курс, взятий цією елітою, призвів до ви-
кривлення природи справжньої бретонської культури. У 1865 році Франсуа-Марі Люзель ви-
словив сум ніви на адресу Barzaz-Breiz, виданого Ля Вільмарке, і докір щодо небажання автора 
повністю охопити бретонські та кельтські вчення, а також недовіру до дещо застарілого сис-
тематичного пошуку. Крім того, Франсуа-Марі Люзель виступав на захист народної літера-
тури від елітарної. Рене-Франсуа Ле Ман, Леопольд-Франсуа Сове та Люзель бу ли ініціатора-
ми «сварки навколо Barzaz-Breiz». Вони пос тійно сперечалися з представниками течії бардів, 
яка, на їхню думку, була значною перешкодою для серйозних нау кових робіт, присвячених 
бретонській культурі. «Прийшов час, – писав Ле Ман у серпні 1866 року, – покінчити з ці єю 
смішною містифікацією, яка вже стільки років триває під назвою “Breuriez”, мужньо спалити 
всю цю бардистську мішуру. Жодних угод між минулим та майбутнім; не обхідно все стерти 
і розпочати спочатку. Бретонська мо ва майже мертва, стародавні рукописи перетворилися 
на порох, а всілякі шарлатани лише заговорюють нам зуби» (Le Roux, 1937, р. 285).

У той же час почалася нова хвиля критики на адресу Ля Вільмарке, яку пізніше архіва-
ріус Фіністера виклав у перед мові до Католікону. «Існує межа, через яку уява не може пе-
реступити. Грайтеся в бардів, в архібардів, якщо вам це так подобається, але не намагайтеся 
підтасовувати історію під ваші видумки. Рано чи пізно ваша непорядність розкриєть ся, і всі 
вас лише зневажатимуть» (Laurent, 1989, р. 23).

1870: час збирати та зберігати надбання народної культури
Одним з найвагоміших наслідків суперечок, що розгор нулися навколо автентичності 

пісень з Barzaz-Breiz, стала розробка методики дослідження та видання матеріалів ус ної на-
родної творчості. Гастон Парі, Поль Мейєр, Анрі д’Арбуа де Жюбенвіль знайшли нові під-
ходи в оцінці літератур них та філологічних досліджень. Вони сформулювали нові вимоги 
до публікації текстів, джерелом яких слугувала усна творчість, а також метод, вперше ви-
користаний Люзелем у праці Gwerziou Breiz-Ïzel (1868–1874) та у Бретонських каз ках (1870). 
Інший бретонець – Поль Себійо заклав основи французької етнографії. Пісні та казки іс-
нували ще до появи усіх цих текстів, але пильна увага до носіїв традицій усної на родної 
творчості з’явилася лише в 1869 році, коли Люзель запросив скептиків зустрітись з Марк’арі 
Фюлю – співачкою та казкаркою, образ якої Люзель змальовує у своїх працях.

Бретань, займаючи у Франції перше місце як за кількістю, так і за якістю накопиченого 
матеріалу, відіграє значну роль у загальному культурному русі Європи та Франції. Ті, кого 
називають «фольклористами», не переймаються самоідентифікацією: їх, головним чином, 
цікавлять традиції та «забо бони», які вони збирають просто задля документування або як 
об’єкти для вивчення. Задля уникнення загрози, здавало ся б, неминучої втрати народних 
традицій створюються пер ші музеї, де зберігаються предмети народної культури.

Від 1876 року Ле Ман, працюючи директором археологіч ного музею міста Кемпер, під па-
тронатом «Археологічного товариства департаменту Фіністер» розпочав роботу над створен-
ням колекції бретонського національного одягу, який би не тільки «милував погляд», але й був 
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об’єктом для «найприскіпливішого вивчення». Таку ініціативу повністю підтримав Ля Вільмар-
ке – президент товариства. Вони ра зом звернулися до Генеральної ради Фіністера з проханням 
посприяти відкриттю галереї бретонського національного одягу (Postic, 1998). Ле Ман, котрий 
помер у 1880 році, не встиг завершити цей проект. Роботу над ним продовжили Альфред Бо та 
Єжен Фулкіє. Урочисте відкриття галереї «Весільний одяг Бретані» відбулося в 1884 році – у часи 
по пулярного в Європі руху, що привів до створення великої кількості етнографічних музеїв. 
Свій початок цей рух бере від універсальних експозицій 1867 та 1878 років, серед яких особли-
во виділялися шведські експозиції, організовані док тором Азеліусом – засновником стокгольм-
ського «Nordiska Museet», головою якого він був до 1878 року (Hubert, 2001).

Жива народна культура?
Галерея бретонського національного одягу в місті Кемпер, а пізніше, у 1913 році, і «Бре-

тонський інтер’єр» у місті Ренн сприймались як «археологічні» реконструкції. Вони ще довго 
проіснували, але не стали рушійною силою, яка могла би вплинути на широкий загал, хоча, 
можливо, вони мали вплив на свідомість деяких людей. Якщо в супровід ній статті до каталогу 
музею в Кемпері підкреслено, що «жодна інша французька провінція не може представити 
такого розмаїття вбрання», а промови організаторів проекту насичені словами з національ-
ного словника та цитатами з робіт Ля Вільмарке, то можна впевнено гово рити про утверджен-
ня культурної самобутності регіону, що співіснує з французьким патріотизмом.

Саме в такому дусі, скориставшись з обговорення мож ливої децентралізації, ініційо-
ваної імператорським урядом, граф де Шарансі (радник генерала де л’Орна та спеціаліст 
з баскської мови), Анрі Гедо (директор новоявленого «Revue celtique») та Шарль де Голль 
складають весною 1870 року першу Петицію регіональних мов. Базуючись на ідеї, що фран-
цузька мова, яка є основою національної єдності, «зав жди залишиться живим та правди-
вим символом» і буде всі ляко підтримуватися, вони вимагали для регіональних мов не ста-
тусу «адміністративних або ж політичних», а просто «права мати своє місце під сонцем 
великої вітчизни», яким би скромним воно не було. Через події 1870 року петиція так і за-
лишилася в стадії доопрацювання. Опублікували її лише в січні 1903 року як відповідь на 
циркуляр Комб, кот рий у вересні 1902 року намагався заборонити проповіді баскською та 
бретонською мовами (Gaidoz, 1903).

Під час дослідження народознавства, що тривало до Першої світової війни, більшос-
ті фольклористів не спада ло на думку підтримувати існування автентичної народної куль-
тури. Люзель, без сумніву, один з небагатьох, хто був розчарований таким ставленням ін-
телігенції до спадщини краю, зайнявся журналістикою, сподіваючись «зачепити людей за 
живе» своїми статтями. На жаль, його спроби зазнали невдачі. Лише в 1905 році Лоїз Ер’є 
створив Dihunamb («Прокиньмося») – журнал, що не був позбавлений амбіцій. Він видавав-
ся виключно народною мовою та був дуже популярним серед населення.

Регіоналізм та націоналізм: невдала спроба відбудови
Від ХХ ст. почався процес самоідентифікації бретонців. Ін телектуали виявили інтерес до 

мови, літератури, політи ки. У 1898 році (через 2 роки після створення «Федерації французь-
ких регіоналістів») було засновано «Спілку бре тонських регіоналістів» (бретонською – Ke-
vredigez broadel Breiz). Її подвійна назва підкреслює значимість мовної проблеми. Необхідно 
підкреслити вживання прикметни ка «broadel» (національний), який французькою мовою 
було перекладено як «регіональний». За головування Анатоля Ле Браза «Спілку бретонських 
регіоналістів» було звинувачено в безініціативності, надмірних зв’язках з ка толиками та мо-
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нархістами. На думку громади, «Спілка бретонських регіоналістів» формувала у французь-
кої спільноти хибне уявлення про Бретань як про «гламурну поштову листівку». L’Unvaniez 
Arvor («Братство по зброї»), або «Федерацію бретонських регіоналістів», засновано в 1911 
році. Саме того року перша націоналістична партія Бретані зі сторінок журналу Breiz Dishual 
(«Бретань без ланцюгів») висловила бажання вийти нарешті з-під фран цузького впливу.

У період між двома війнами (1918–1939. – прим. перекладача), після кривавих 1914–18-х, 
які залишили відбиток на іс торії Бретані, молоді активісти бретонського національно го 
руху зовсім не виявляли приязні ані до фольклористів (до лав яких вони відносили Ля Ві-
льмарке!), ані до регіоналістів, яких вони, зокрема, вважали пасеїстами, що за хоплювалися 
минулим Бретані. Маніфест Ропарза Емона та Олів’є Мордреля з нагоди видання в 1925 році 
журналу Gwalarn проголошує: «Жорсткий і справедливий протест освіченої молоді проти 
намагань регіоналістів ввести мо ду на фальшиве селянство, проти мішури, підробок та 
ні сенітниць, проти наївної пропаганди, яка велася до сьогод нішнього дня, вилився в появу 
нашого власного видання. [...] Вперше бретонський журнал презентуватиме вик лючно для 
освічених читачів статті, написані саме для них. Замість дитячих казочок та “вимучених” 
віршиків, написаних для неуків, можна буде прочитати статті не менш ці каві та якісні, 
ніж публікації, взяті з будь-якого столичного журналу» (Hémon, Mordrel, 1925).

Основною мішенню Емона та Мордреля став співак Теодор Ботрель, який у 1905 році ор-
ганізував у Понт-Авені пер ше фольклорне свято – «Fête des Fleurs-d’Ajoncs». Тоді як сільські 
мешканці відмовлялися від народного вбрання, танців та інших традицій, городяни перейма-
ли їх із практич них міркувань, пов’язаних з розвитком туризму. Крім того, від 1900 року за-
роджується та розвивається рух «неодруїдів», метою якого було поглинути рух регіоналістів 
та дещо відкоригувати курс бретонської культури, вписавши її в «панкельтську» перспективу. 
Шарль де Голль активно популяри зував цей рух на початку 1860-х років (Le Stum, 1998).

На місце публікацій ХІХ ст., які, головним чином, мали релігійний характер або містили 
записи усної народної творчості, автори журналу Gwalarn пророкували прихід літератури ви-
сокого ґатунку, написаної бретонською мо вою. Тоді як народ Бретані відмовлявся від своєї 
мови, ак тивісти національного руху ставали її носіями. У той же час рух Seiz Breur («Семе-
ро Братів»), створений у 1923 ро ці сімома молодими артистами, здійснив демарш, відмо-
вившись від регіональної архітектури, предметів загаль ного вжитку, бретонських меблів. 
Виступом проти бретонщини та солодкавості регіонального мистецтва, обме женого стерео-
типами, вони приєдналися до національно го мистецтва та висловили бажання бути «вкрай 
модерно вими». Рене-Ів Крестон був натхненником руху під час другого етапу його діяльності 
та головною рушійною си лою в процесі створення бретонського павільйону для Міжнарод-
ної виставки мистецтв та технічних досягнень у сучасному житті, що проходила в Парижі 
1937 року. Щоб змінити уявлення про Бретань як про бідний край з обмеженими можливос-
тями і показати її як регіон з різ номанітними видами діяльності та великим потенціалом, що 
динамічно розвивається, Рене-Ів Крестон задумав зверстати фотографії та блоки текстів і роз-
містити їх у за лі «Технічні досягнення та види діяльності бретонців». На це його надихнув 
метод, розроблений Ксанті Шавінскі і використаний ним у «Баухаус» (Ar Seiz Breur, 2000).

Регіоналізм своїми яскравими заходами (на яких, не вага ючись, співала Марк’арі 
Фюлю – головна інформаторка Люзеля) охоплював аудиторію більшу, ніж орієнтований вик-
лючно на еліту Gwalarn або популярний у вузьких колах Seiz Breur, але ефект цей не виходив 
за межі провінційної тради ційної народної культури, якою ні регіоналісти, ні націона лісти 
насправді не переймалися. Необхідно зауважити, що така живучість усної народної твор-
чості змусила кураторів нового Музею мистецтва та народної творчості  організувати експе-
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риментальну «фольклорну музичну радіопередачу», яка виходила на півдні округу Морбіан 
та в департаменті Фіністер у 1939 році, поки її трансляцію не перервала війна.

Друга світова війна: майбутні труднощі
Під час симпозіуму в Бресті в жовтні 2001 року виникли дискусії щодо поведінки де-

яких активістів національного руху та освічених бретонців під час Другої світової війни 
(Bougeard, 2002). Очевидно, що цей факт свідчить про по разку як регіоналістів, так і націо-
налістів. Під час визво лення ситуація, що склалася, була малосприятливою для бретонсько-
го руху, однак існували більш-менш придатні умови для бретонської культури та мови, що 
виявлялися у свободі висловлювання.

Кампанія, яку розгорнули галльські засоби масової інформації наприкінці 1944 року і яка 
тривала впродовж 1945–1946 років до розпочатого в місті Ренн бре тонським письменником 
Ропарзом Емоном судового про цесу, серйозно занепокоїла деяких впливових місцевих політич-
них діячів і змусила їх, виходячи з прагматичних міркувань, не тільки виступити проти змен-
шення часу, виділеного для радіопрограм про регіональну культуру, але й вимагати від Парижа 
випуску радіопередач бретон ською мовою, аргументуючи це тим, що «гарне висвітлен ня регіо-
нальної культури стане найкращою відповіддю на постійні закиди сепаратистів» (Calvez, 2000).

У цьому ж контексті розпочалася підготовка до створен ня «музею Бретані», чому спри-
яла зустріч Рене-Іва Крестона та Жоржа-Анрі Рів’єрa. Отримавши в 1939 році диплом Ін-
ституту антропології та етнології, Р. Крестон бере участь в етнографічних дослідженнях, 
ініційованих національним Паризьким музеєм антропології в містечку Шантьє. У лис ті, 
адресованому членам Unvaniez ar Seiz Breur, написаному в 1940 році, а згодом у більш роз-
горнутому зверненні до «Музеїв Бретані» та «Організації бретонської етнології» (на першо-
му конгресі в Кельтському інституті міста Нант у 1942 році), він запропонував всеосяжний 
аналіз бретон ської етнології та далекоглядний проект реструктуризації бретонських музеїв. 
Навколо центрального музею бретон ської етнології та антропології, якому він дав назву 
«Музей бретонського народу», він передбачав створення мережі із семи місцевих музеїв – 
по одному на регіон – та «музеїв просто неба».

У рамках подій післявоєнного періоду факт підтримки Дирекцією музеїв Франції про-
позиції щодо створення му зею Бретані та кельтських країв у липні 1946 року був при-
голомшуючим. У жовтні того ж року Ж. Рів’єр, працюючи над проектом музею археоло-
гічних надбань Бретані, включає до нього відділ компаративістики давніх кельт ських 
цивілізацій та їхнього сучасного стану. Якщо аргументаці єю для критики цього проекту 
слугувала думка, що цен тральне керівництво не знається на місцевих реаліях, то стає зро-
зумілим – ідеться про повернення підсвідомого страху, що на такий компаративістський 
підхід до кельт ських країв не звернуть увагу по інший бік Ла-Маншу, і він перетвориться 
на щось подібне до дискурсів «загублених бретонців», які знайшли свій притулок у країні 
галлів або Ірландії (Chevalier, 2001).

Реалізація проекту 1946 року починається лише від кінця 50-х років. Відкриття першого 
залу, присвяченого Бретані часів ХІХ ст., підтверджує «глибоке бачення автора» – більшість 
експозицій було побудовано за принципом «те, що не дратує»: велика вітрина, в якій різно-
манітне вбрання виставлене за географічними та тематичними ознаками. Відділ компара-
тивістики відкрився тільки через двадцять п’ять років, що нарешті знаменувало завершен-
ня створен ня музею. Музейне планування, визначне право голосу в якому мав Ж. Рів’єр, 
привело до відкриття в 1958 році нових залів у музеї М. Кемпер та до створення в 1968 році 
першо го у Франції «екомузею» на острові Уессан.
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Охороняти, зберігати і популяризувати
Упродовж 50-х років бретонський культурний рух зміц нився завдяки спільній роботі 

видатних особистостей, об’єднаних у лавах «Комітету з освіти та зв’язків між заці кавленими 
бретонцями», який докладав особливих зусиль для створення позитивного враження про 
Бретань та піклу вався про розвиток її економіки й сільського господарства.

Різноманітні складові комітету (світська d’Ar Falz – «Серп», католицька Bleun Brug – 
«Квітка вересу», музична Bodadeg ar Sonerion – «Зібрання дзвонарів») організовують зустрічі 
або бали, у яких беруть участь цікаві особистості (наприклад, письменник П’єр-Жаке Еліа, 
музикант Джеф Ле Пенван, Рене-Ів Крестон, археолог П’єр-Ролан Жіо, етнолог Жан-Мішель 
Гілше та ін.). Підтримуючи стосунки зі світом науки (особливо з Па ризьким музеєм антро-
пології, на публічному відкритті якого, після реконструкції в 1951 році, було «запропонова-
но» відвіду вачам велику виставку «Бретань. Народне мистецтво. Регіо нальна етнографія»), 
вони акцентують увагу на народній культурі. Так, наукові дослідження народного одягу, 
проведе ні Рене-Івом Крестоном, та дослідження народного танцю Жана-Мішеля Гілше ви-
явили цікаві особливості та багатство духовної спадщини краю. Жан-Мішель Гілше брав 
участь у літніх зборах Bleun Brug та d’Ar Falz. Також він підтримував дружні стосунки з Лої-
зом Ропаром, котрий у 1954 році орга нізував конкурс Kan ha diskan («Спів та дискант»), що 
став на годою виявити талановитих співаків. 1957 року відновилося свято фесту-ноз («свято 
ночі» – розвага, яка відбувалася піс ля важкого робочого дня). У містах, починаючи від шіст-
десятих років, це свято втратило свої позиції під натиском «балу бре тонців», який значно 
краще задовольняв нові смаки бретон ської молоді. Отож, на сьогодні можна говорити, що 
фест-ноз перетворився на бретонську спадщину (Postic, 1998).

Усі ці заходи дозволяють представникам молодого поко ління ближче познайомитися 
зі старовиною та глибше піз нати народні звичаї. У наш час, коли музика відіграє важ ливу 
роль, коли культурний рух збагачується не тільки зав дяки активності бретонських асоціа-
цій в Парижі та в інших великих містах, з’явився новий і дуже важливий елемент, якого не 
було в період між двома війнами. Люди шукають своє автентичне коріння: співаки Катрін 
Гюер, сестри Гоадек, брати Морван, мадам Бертран, а також етнолог Жан-Мішель Гілше, 
доктор Трікуар, Лоїз Ропар, Клодін Мазеа, Донатієн Лоран... Вони ведуть записи від кінця 
п’ятдесятих, і всі їхні надбання можна почути на дисках, що продукуються національними 
видавцями, такими як Ducretet-Thompson та Vogue, або регіональними фірмами звукозапису, 
наприк лад Mouez Breiz, що розташована в Кемпері.

Важка праця дослідників та популяризаторів у 50–60-х ро ках сприяла швидкому рухо-
ві відродження, який на сьогод нішній день став досить потужним: варто сказати про вра-
жаючі тиражі видань (книжок і дисків) та преси, про попу лярність музикантів та співаків 
(Алан Стівелл, Янн-Фанш Кеменер, Ерік Маршан, Денез Пріжан, Анні Ебрель та ін.), про 
організацію різноманітних фестивалів (у містах Кемпер, Ренн, або кельтський фестиваль у 
Лор’єні, на який щороку з’їжджається до 400 000 осіб). Також треба згадати числен ні това-
риства, головною метою яких є збереження культур ної спадщини краю в усіх її проявах. Усе 
це стало можливим тому, що носіями регіональної культури на сьогодні є не тільки пред-
ставники еліти, але й простий люд.
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РОНАН ЛЕ КОАДІК

БРЕТОНСЬКІ КОНТРАСТИ

La culture bretonne est marquée par des contrastes; sur le plan géographique, elle est duelle (celtique à 
l’ouest et romane a l’est de la péninsule); sur le plan social, elle est pour les uns un mode de vie, pour les autres 
un objet de reproduction résiduelle et pour d’autres encore une culture sans cesse réinventée. Autre ambivalence: 
les origines de son renouveau culturel évoquent à la fois le nationalisme et un «néotribalisme postmoderne». 
Quant aux aspirations des Bretons, elles semblent elles aussi contradictoires: individualistes avec des pulsions 
fusionnelles et un mélange d’attirance et de répulsion pour l’autonomie.

Breton culture is contrasted. Geographically, it is a dual culture (Celtic to the West and Romanic to the East). 
Socially, it is for some people an integral part of their life, for others, it is an object of residual reproduction or a 
continually reinvented culture. Moreover, its ambivalence lies in the fact that the origins of its cultural revival 
evoke both nationalism and postmodern neotribalism, thus refering to Bretons’ aspirations that are contradictory 
too: individualistic (but with fusional pulsions), with a mixture of attraction and repulsion towards autonomy.

Якщо в живописі за допомогою тіні можна виділити ос вітлені плани, то чи не можна 
зробити те саме в соціальному аспекті? Хіба темні негативні величини, що є, наприклад, 
у китайському символі інь-ян, не підкреслюють світлий яскра вий характер позитивних?  
З останніми можна порівняти і спільноту, що вважає себе раціональною, всеосяжною і та- 
 кою, що несе визволення, яка довго відчувала потребу порівняти себе із чимось несхожим, 
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ірраціональним, партикулярним, пригноблюючим. Ця несхожа етнічна група могла бути як 
зовнішньою («темною», як, наприклад, німецька або англій ська), так і внутрішньою. Саме 
Бретань стала такою внутріш ньою темною плямою, і Франції вдалося зробити з «дикунів», 
котрі її населяли, «вільних людей». Чи не був архаїзм «бретон ський» для французької спіль-
ноти тим самим, що і темна цят ка «інь» на тлі світлого «ян» у китайському символі?

А втім, чи не містить ця темна бретонська цятка «інь», про яку часто говорять як про 
однорідне ціле, суперечнос тей: як етнотериторіальних, так і соціальних? Чи не стало повер-
нення до життя «регіональних» особливостей об’єк том напрочуд суперечливих тлумачень?

Досвід контрастів
Просторові контрасти. Фундаментальний дуалізм
Коли наприкінці епохи античності частина бретонців залишила острів Британія, щоб 

оселитися на Армориці, вони осіли переважно в її західній частині. Тим не менше, після 
численних військових кампаній переможений імператор франків Карл Лисий змушений 
був поступитися час тиною території на сході півострова. Таким чином, коли в ІХ ст. було 
визначено політичні кордони Бретані, королівс тво було вже бікультурним: воно включало 
кельтомовний регіон – на захід від лінії Доль-Геранд – та романський регі он, розміщений на 
схід від цієї лінії, де були розкидані окремі бретонські колонії.

Згодом цю межу було перенесено, і вона проходила від Плуа (головне місто кантону 
Кот д’Армор) до Ванна (голов не місто департаменту Морбіан). Як вважає П’єр Флатре, межа 
між регіонами Верхня Бретань (або земля на сході, де розмовляють галло) та Нижня Бре-
тань (або бретономовна територія на заході) упродовж усієї історії «розділя ла різні культу-
ри та людей з різним менталітетом» (Flatrès, 1986, р. 14). Між іншим, слово «галло», яке 
вживається на позначення мешканців Верхньої Бретані та їхньої мови, було утворене від 
бретонського слова «галл» (Gall), що оз начає «француз», «іноземець» або «людина, котра не 
роз мовляє бретонською» (Corbel, 1984; р. 276–279).

Незважаючи на те що від певного часу ця межа втратила значення, – зокрема у мовному 
сенсі, позаяк усі бретонці володіють французькою, – деякі особливості поведінки1 та світосприй-
няття існують і сьогодні, причому іноді це од разу впадає в око2. Саме тому Флатре зауважив, що 
«дві етнічні групи продовжують співіснувати по обидва боки мовного кордону» (Flatrès, 1980; 
р. 16). Утім, між мешканця ми Верхньої та Нижньої Бретані ніколи не виникає мов них або інших 
конфліктів, як це може бути, наприклад, у Бельгії між мешканцями Валлонії та Фландрії. Отже, 
Бре тань – це не гомогенне, однорідне, а бікультурне суспільство, і ця бікультурність не створює 
ніяких проблем. Проте Бретань – це не просто дуалістичне суспільство, це дещо більше.

Численні мікроклімати
Бретань – територіально неоднорідний регіон. Депар таменти все ще зберігають спогади 

про колишні історичні «землі» – колишні єпископства (Леон, Трегор, Корнуай та ін.) або сільські 
райони (Поер, Гоелло та ін.), які корінням своїм сягають давніх-давен. Таким чином, сучасний 
поділ території на виборчі округи дозволяє чітко окреслити дея кі історичні землі, як-от Леон чи 
Ваннете. Від решти насе лення Нижньої Бретані мешканці цих територій відрізня ються насам-
перед своїми напрочуд консервативними по літичними поглядами3. З іншого боку, часом тра-
пляється, що керівники підприємств у процесі ведення справ врахо вують локальні етнографічні 
особливості. Часто в назвах підприємств вони використовують місцеві топоніми (нап риклад 
«Гараж Гоелло»), що, безумовно, сприяє збережен ню регіональної самосвідомості та самоіден-
тифікації. Іно ді, зокрема на сільськогосподарських підприємствах, сві домо зберігається органі-
зація, що повторює колишні міс цеві комуни. Зрештою, етнічні стереотипи сьогодні онов лено, 
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навіть, можна сказати, повернено до життя в середо вищі, де відбувається культурне відроджен-
ня. Іноді це здійснюється в тоні дотепного гумору, на зразок жартів про бельгійців, євреїв чи 
шотландців. Створено нові та пригадано старі жарти про Леонардів та Бігуденів і про їх ню всім 
відому жадібність. Саме тому під час однієї конфе ренції мій колега, соціолог Жерар Преме ска-
зав: «Бретон ці – не расисти, тому що їм бракує расизму для інших – во ни його вичерпують на са-
мих себе!». Як би там не було, з огляду на те, як сьогодні розвивається культура, можна сказати, 
що в Бретані переважають соціальні, а не просто рові контрасти.

Соціальні контрасти
Сьогодні бретонська культура йде принаймні трьома різними шляхами. Для одних вона 

є способом життя; для інших вона – дещо дивне, що майже зникло; для третіх – це культура, 
що відроджується.

Спосіб життя
Бретонською мовою володіє сьогодні близько 304 000 дорослих носіїв (INED, 2002; р. 4), 

257 000 з яких мешкають у Бретані (INSЕE, 2003; р. 18). Це, переважно, люди похилого віку4, 
котрі живуть у сільській місцевості5. Мовою галло розмовляють лише 28 300 осіб (INSЕE, 2003; 
р. 18). У цен тральній частині Бретані сьогодні ще можна зустріти літ ніх селян, переважна біль-
шість яких розмовляє бретон ською чи галло. Складається враження, що все їхнє життя зупи-
нилося в часі. Вони існують майже автономно і харчу ються виключно тим, що дає їм ферма. 
Вони купують ли ше необхідні речі, використовують тільки простий сіль ськогосподарський ре-
манент, оскільки не беруть позик на модернізацію свого господарства. Їхню ходу і жести не-
можливо зімітувати, так само, як і танцювальні кроки під час святкування фест-нозу (fest-noz), 
або їхній спів чи ма неру говорити. У них особливі ціннісні орієнтації, що вже відрізняються від 
світу цінностей їхніх батьків, але ще не схожі на сучасні цінності. Значення багатьох «сучас них» 
поведінкових стереотипів їм незрозуміле. Чи можна сказати, що спосіб їх життя є характерною 
ознакою «ав тентичної» бретонської культури? І так, і ні. Так – тому що реалізується закон при-
родного відтворення: саме в цьому полягає міф про чистоту раси. Ні – через дві супе речливі 
причини: з одного боку, культурний спадок, який вони зберігають, є дуже чітко окресленим для 
яко їсь певної місцевості, а не для всієї бретонської культу ри. З іншого боку, їхній спосіб життя 
не є виключно бретонським, він є загальним для всіх: вони живуть насамперед як селяни. Нове 
покоління втрачає зв’язок з культурою своїх дідів.

Залишкове відтворення
Цілі пласти бретонської культури більше не відтворю ються, оскільки ті види господар-

ської діяльності, з якими вони були пов’язані, майже зникли. Як приклад, можна назвати 
невеликі кустарні ремесла. Щодо таких видів ді яльності, як сільське господарство або рибо-
ловля, то вони радикально відрізняються від тих, якими були до середи ни ХХ ст. Зокрема, 
чи можна сказати, що інтенсивний спосіб виробництва у сучасних бретонських селян є ха-
рактерною рисою саме бретонської культури? Хіба такий спосіб не може застосовуватися 
десь іще? Звичайно, сіль ська молодь має багатшу культурну спадщину, аніж інші юнаки та 
дівчата їхнього покоління, принаймні в мовно му плані. Проте це відіграє лише другорядну 
роль у їхньому пов сякденному житті.

Хоча в народі й репродукуються певні риси культури, це, безумовно, маргінальний процес. 
Бретонська мова практично не передається від покоління до покоління 6. Щодо галло, то, з огля-
ду на незначну кількість мовців, за даними Інституту статистичних досліджень Франції, ситуа-
ція тут ще гірша. Утім, при нагоді бретонці про довжують користуватися як бретонською мовою, 
так і галло. З іншого боку, і дотепер існує чимало видів ді яльності, що виконують етновідтворю-
ючу роль, зокре ма в галузі сільського господарства. Зрештою, різнома нітні уявлення та ціннісні 
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орієнтації бретонської куль тури, що часто зазнавали впливу релігійних ремінісценцій, частково 
таки зберігаються (Le Coadiс, 1998; р. 405–414). Однак зовнішня видима частина бретонської 
культури, що відкрита для широкого загалу, скоріше створюється, аніж відтворюється.

Відновлення
Передусім було відроджено фест-ноз. Раніше це було свято бретонських фермерів, які 

після виснажливої праці танцювали у дружньому колі просто неба під спів музи кантів, котрі 
танцювали разом з ними. Фест-ноз був на ме жі зникнення, але купка аматорів відновила 
його після Другої світової війни. Сьогодні фест-ноз перетворився на загальногромадське 
надбання і став такою втіхою, яка не має нічого спільного із сільським життям; він прово-
диться не тільки в Бретані, але й у Парижі, Лондоні, Пекіні, залучаючи чимало охочих. Нині 
співаки, дзвонарі та музичні гурти, які беруть участь у фест-нозі, виступають на помості чи 
на спеціально обладнаній сцені; вони відокремлені від публіки і не беруть участі в танцях.

Щодо бретонської музики, то вона не просто відродилася, тепер вона зовсім інша – це 
спалах, такий самобутній, колоритний і водночас готовий збагатитися надбаннями інших 
музичних течій.

Бретонську мову, яка сьогодні широко вивчається та перебуває в центрі уваги засобів 
масової інформації, частково відроджено. Починаючи від XIX ст., а також у період між двома 
війнами [1918–1939. – прим. перекладача], фахівці вивчали її, збагачували новими слова-
ми, систематизували та стандартизували.

Дійсно, усі сфери культури, відповідно до звичаїв сучасного міського життя, позбавлено 
всього зайвого як у прямому, так і в переносному значенні. З одного боку, зникла культур-
на «незграбність», «важкість»: місцева кухня позбулася зайвих жирів та занадто поживних 
страв, від яких гладшали працівники, зайняті ручною працею. Під час святкування фест-
нозу молодь часто танцює не з мешканцями своєї комуни, як це було раніше, а з невеликими 
групами разом із друзями, довільно пришвидшуючи темп танку. Зрештою, у відродженій 
бретонській мові немає ані пікантних місцевих метафор, ані тонального наголосу. З друго-
го боку, зник тягар соціального примусу: значно розширився вибір харчових продуктів, так 
само як і хореографічний репертуар фест-нозу. Щодо бретонської мови, то кожен визнача-
ється сам: розмовляти нею чи ні. Але чому ж людей поставили перед таким вибором?

Досвід контрастів
Сьогодні висувають різні гіпотези, що пояснюють відродження регіональної само-

бутності. Щодо Бретані існує три гіпотези: націоналізм, «постмодерний неотрибалізм» та 
контрастні соціальні амбіції.

Націоналізм?
Чи пов’язана нова поява бретонського питання із націоналізмом? Саме цю гіпотезу ви-

сувають найчастіше, проте розглядають її в негативному сенсі, оскільки більшість фран-
цузів засуджує націоналізм. Утім, націоналізм є досить активним у Франції. У Бретані, зо-
крема, він приносить несподівані плоди і часто проявляється там, де на нього не очікують.

Негативний образ
Слово «націоналізм» у Франції має негативний відтінок. Проте переважна більшість 

французів, часто підсвідомо, погоджується з фактом його існування. Це мотивують тим, що, 
з одного боку, як пояснює Бенедикт Андерсон, націоналізм – «це, радше, спосіб життя, яко-
му ми всі підкоряємось, а не “стороння” ідеологія» (Anderson, 1996, р. 9). З іншого боку, він 
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повністю відповідає домінуючій у Франції громадській думці, адже, за визначенням Ернеста 
Геллнера, «націоналізм – це передусім політичний принцип, який стверджує, що політична 
та національна єдність мають бути тотожними» (Gellner, 1989, р. 11). Зрештою, чи не 
тому переважна більшість французів вважала – та й досі вважає, – що їхня країна є носієм 
культурних цінностей, і тому має саме таку мову і саме таку прогресивну думку? Ось цим і 
пояснюється замовчування французькими журналістами та вченими явища націоналізму, 
який часто трактували як «сторонню ідеологію», що загрожує існуванню цивілізації.

Бретонський націоналізм носить відбиток негативного образу, що є наслідком чис-
ленних помилок його адептів. Найбільша помилка, яка постійно повторювали в найріз-
номанітніших виявах упродовж сторіччя, полягає в тому, що націоналісти керувалися 
власними принципами, власною логікою, і намагалися протиставити себе, французькій 
державі, замість того, щоб керуватися справжніми інтересами бретонців і поступово при-
щепити їм свої погляди. На початку минулого століття це виражалося у формі соціального 
елітаризму, а пізніше, в період між двома війнами, це вилилось у політичний та культур-
ний елітаризм. Зрештою, під час Другої світової війни частина активістів націоналістич-
ного руху співпрацювала з нацистською Німеччиною, керуючись принципом: «Вороги на-
ших ворогів – наші друзі», що аж ніяк не притаманне способу мислення нажаханих війною 
бретонців. Після війни різноманітні організації, що входили до бретонського руху, часто 
вважали за краще пропагувати свої теорії на науковому рівні, аніж налагоджувати зв'язки 
з населенням.

Неочікувані результати
«Націоналізм полягає передусім у нав'язуванні всьому суспільству високої культури, зо-

крема там, де низьким є рівень культури всього населення або ж переважної його більшос-
ті», – пояснює Е. Геллнер (Gellner, 1989, р. 88). Саме так чинили держави, у тому числі й 
Франція. Саме таким принципом керувалися прибічники культурного відродження Бретані 
від початку XIX ст., не маючи для цього ані шкіл, ані університетів чи засобів інформації, 
щоби поширювати свої ідеї. Праці Ерсара де ля Вільмарке 7, Жана-Франсуа ле Гонідека 8, 
Артюра де ля Бордері 9, а пізніше Ропарза Емона 10 написано саме в такому дусі.

Проте сьогодні ми бачимо, що результати їхніх зусиль далекі від первісного задуму. Зви-
чайно, бретонська мова зазнала значного «технічного» оновлення, проте нею розмовляють 
лише представники етнонаціональної меншини, а загальнонародною мовою (за винятком 
хіба що мови літніх селян) стала французька. Натомість музика, що її також було докорінно 
оновлено, набула небаченої популярності, але вона є повністю відокремленою від політич-
них інтересів. Ставлення до бретонської культури стало індивідуальним, і вона більше не 
виступає підґрунтям, що живить патріотичний запал.

Незважаючи на це бретонський культурний спалах носить політичний характер. З од-
ного боку, він підкрес лює дихотомію, яка існує між всеохоплюючою фран цузькою культу-
рою та провінційним фольклором, що походить від племінних традицій. Якість бретонської 
му зики, а також те, як її зустрічають далеко за межами Бре тані, дозволяє припустити, що 
бретонська культура зас луговує на окреме місце в культурному спадку людства. З іншого 
боку, культурне відродження бретонців, зі сво їм ненаціоналістичним характером та кри-
тичним став ленням до французької держави, відбувається в позадержавному вимірі, що 
свідчить про вплив анархістських течій.

Натомість бретонські підприємці впродовж кількох ро ків, всупереч існуючим тенденці-
ям, демонструють яскра вий приклад регіонального патріотизму.
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Підприємницький патріотизм
Клас бретонських підприємців з’явився на світ нещо давно, проте є чимало значних по-

статей, таких як Франсуа Піно, Вінсент Болоре чи Патрік ле Лей, котрі виявляють нечувану 
досі цікавість до бретонської самобутності.

Протягом останніх десяти років підприємці Бретані впровадили принаймні три ініціативи, 
що допомагають їй перейти у свій власний бретонський вимір. Вони ство рили «Клуб Тридцяти» 
– асоціацію керівників підпри ємств півострова; назва цього клубу нагадує про славет ний епізод з 
історії незалежної Бретані. Вони заснували Інститут Локарна (Institut de Locarn) 11, який регуляр-
но проводить конференції та семінари на найвищому науко вому рівні з метою перетворення Бре-
тані на справжньо го «тигра» економіки. І, нарешті, вони заснували асоціа цію підприємців «Зро-
блено в Бретані» («Produit en Bre tagne»), назва якої підкреслює, що товари, які вони про дають, 
вироблено саме тут, таким чином спонукаючи міс цевих споживачів купувати бретонські товари і 
тим са мим сприяти економічному розвиткові регіону та створен ню нових робочих місць.

Проте бретонські підприємці не поспішають наража тися на ризик і переходити до сер-
йозніших патріотич них дій, як це зробили каталонські підприємці. Вони іно ді виступають 
спонсорами музичних колективів або культурних заходів. Одразу пригадується «Історія 
Бре тані» в коміксах 12 та «TV Breizh» – перший приватний регіональний телеканал у Франції 
(до речі, двомовний: бретонська та французька мови). Таким чином, бретон ські підприємці 
сприяють перетворенню образу Бретані як завдяки науковій діяльності Інституту Локарна, 
так і через рекламу бретонських товарів або спонсорську ді яльність.

Постмодерний неотрибалізм? Осіле «плем’я»
Бретонська культурна спільнота існує від кінця ХІХ ст. Від 1898 року (дата створення 

Бретонської регіональної спілки) до сьогодні значно збільшилась кількість асоціа цій, феде-
рацій, різноманітних невеличких груп і мікропартій. Добровольці кожного нового поколін-
ня прямують уже прокладеними до них стежками, відвідують курси бретонської, що сприяє 
не лише вивченню мови, але й згуртуванню спільноти. Організовують зустрічі, засідан ня, 
фест-нози, вуличні фестивалі або маніфестації.

Від 1980-х років ця культурна спільнота тричі здобувала виз нання. По-перше, її було визнано 
широким загалом. Гро мадськість, спочатку налаштована скептично, дозволила себе переконати 
завдяки досягненням бретонської музич ної культури, з одного боку, та бретонської мови, – з іншо-
го. Головна заслуга в цьому належить асоціації «Diwan» 13. По-друге, бретонську культурну спіль-
ноту визнали мас-медіа, зокрема регіональні щоденні газети, які, бажаючи задовольнити читачів,  
почали приділяти у своїх публікаці ях дедалі більше уваги питанню культурного відродження.  
І нарешті, депутати стали виділяти більше коштів для різ номанітних культурних асоціацій.

Завдяки цьому потрійному визнанню бретонська куль турна спільнота чітко викриста-
лізувалася. З одного боку, вона отримала офіційний статус; бретонська мова й куль тура ви-
окремились в галузі спеціалізацій, що сприяють оволодінню певною професією. З іншого 
боку, вона й надалі розвивається: бретонські фестивалі збирають безліч прихильників, бре-
тонська музика користується чималим попитом і зачаро вує навіть дорослих американців. 
Вона є доступною в ін формаційній системі Інтернет. Але які ж зв’язки підтри мує ця вірту-
альна спільнота із середовищем, з якого вона вийшла?

Відірваність
Загалом культура цієї спільноти сьогодні «позбавлена підґрунтя», адже мова, танці чи 

музика повністю відірва но від своїх територіальних та соціальних коренів. Так, фест-ноз 
проходить у Верхній Бретані, а традиційні танці Верхньої Бретані виконують у Нижній 
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Бретані. Ан-дро (an-dro) – танок ремісників – популярний у Корнуаї, а гавот – серед меш-
канців гірського узбережжя Бретані. Щодо бретонської мови, то її можна почути не лише в 
кав’ярнях Рeннa чи Нанта, а й у східній частині півостро ва, де бретонською вперше загово-
рили після того, як було засновано Центр бретонської мови14.

Бретонська культура відірвана не лише від історичних територій, на яких вона вини-
кла, а й від соціального сере довища, яке не давало їй зникнути аж до сьогодні. Сучасне бре-
тономовне населення – або нові «бретонофони», як їх називають, – це переважно мешканці 
міст, а не сіл. Змі нилися й професії бретонофонів – це вже не селяни, ри балки, ремісники чи 
робітники, а службовці, представни ки вільних професій, ділові посередники.

Сільське господарство, «відірване» від землі, іноді доз воляє селянам займатися земле-
робством чи скотарс твом, не забруднюючи рук, і таким чином наближати свій спосіб життя 
до соціальних «норм» і позбавлятися комплексів. Так само позбавилася комплексів і бретон-
ська культура. Сьогодні її не цурається молодь, вона від крита для широкого загалу і потре-
бує все більшої уваги з боку суспільства та засобів інформації. Саме в цьому й полягає її від-
мінність від «місцевої» провінційної культури, що існує лише завдяки зусиллям поодиноких 
при хильників. Безперечно, в цьому криється перевага «ві дірваної» культури.

Обмеженість
Утім, надмірність цієї «відірваності» іноді негативно сприймається суспільством. Коли, 

танцюючи під час фест-нозу, молодь пришвидшує темп танцю, то це може зіпсува ти атмос-
феру свята. Так само, коли сучасні бретонофони використовують жаргонну мову, що по-
єднує в собі елемен ти французької та бретонської мов, повністю нехтуючи синтаксисом та 
тонічним наголосом бретонської, це може роздратувати співрозмовника.

Незважаючи на певні успіхи та досягнення, бретонська культура залишається мінори-
тарною; вона не набула офі ційного статусу та значного поширення. Внаслідок цього вона 
продовжує існувати лише завдяки середовищу, з яко го походить, і втрата зв’язків із цим 
середовищем може ста ти для неї фатальною. Наприклад, чи може сучасний бретонофон, 
котрий працює у професійно-технічній галузі, викладати або перекладати з бретонської, 
якщо цю мову не прищеплювали йому з дитинства як рідну? Як можна відродити музичний 
бретонський спадок, не вивчаючи тонкощів бретонської музики?

Хоч би як там було, «відокремлений» характер бретон ської культури не став на заваді 
борцям за її відродження. Про це свідчить велика кількість людей, котрі беруть участь у 
культурних маніфестаціях, а також відданість бре тонській мові та культурі, яку демонстру-
ють бретонці під час опитувань. Наприклад, за даними опитування, прове деного Держав-
ним інститутом статистики та демографії у 1997 році, 88 % мешканців Нижньої Бретані 
стверджува ли, що «необхідно зберегти бретонську мову» (CSA, 2000; TMO, 1997), тоді як 
1990 року їх було лише 76 % (CSA, 2000; TMO, 1991). Це вписується у весь спектр супереч-
ливих соціаль них сподівань бретонців.

Суперечливі соціальні амбіції
Сьогоденна Бретань не становить винятку в сучасній тенденції, що характерна для 

представників західних на родів і полягає в здобутті власного щастя. Проте в пошуках цього 
щастя мешканці Бретані керуються суперечливими поглядами. З одного боку, їм притаман-
ні індивідуалізм та голізм, а з іншого, – спільне прагнення до колективної самостійності.

Індивідуалізм та голізм
Прагнення до власного щастя виявляється в бажанні здобути власну незалежність. Бре-

тонці, як власне і фран цузи, усе менше погоджуються з тим, що держава нав’язує їм обме-
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ження. Вони бажають визнання їхньої іден тичності, тому що в усіх західних суспільствах 
люди, сві домі багатовимірного характеру своєї самобутності, прагнуть самі визначати, хто 
вони є. Можна мати глибо кий бретонський родовід, розмовляти бретонською чи галло – і 
не вважати себе бретонцем. І навпаки, можна не мати глибоких бретонських коренів, або 
зовсім не мати бретонських пращурів, але в душі бути бретонцем. Свою «бретонську на-
лежність» можна демонструвати в будь-я кий спосіб (носити традиційний одяг, прикраси чи 
знач ки) або ж може відбуватися самоідентифікація на більш особистісному рівні (пізнання 
довкілля, вивчення історії, навчання своїх дітей бретонської мови тощо). Народ більше не 
погоджується з тим, що держава, навмисно чи ні, перешкоджає йому виявляти свою само-
бутність та ет нічну належність.

Всупереч вищезазначеному, багато бретонців, особ ливо ті, хто заявляє про свою «бретон-
ську належність», надають великого значення міфологічному минулому Бретані, де грома-
да відігравала чи не найголовнішу роль. Говорячи про свої «корені», вони з ностальгією зга-
дують своє минуле, що суперечить сучасним прагнен ням до незалежного життя, якого вони 
сьогодні вимага ють. Окрім цього, ті ж бретонці шукають тепла та відчут тя згуртованості на 
фестивалях та під час фест-нозу. Проте все це не так парадоксально, як здається на пер ший 
погляд. Незалежне життя не заважає ідеалізувати своє минуле, а уславлення пращурів тішить 
власне его. Зрештою, намагаючись жити незалежно, бретонці іноді можуть відчувати пори-
вання, прагнення злитися з інши ми людьми. Можна навіть припустити, що бретонці люблять 
своє суспільство саме за те, що воно надає їм такі суперечливі можливості.

З іншого боку, парадокс полягає в існуванні супереч ності між індивідуалістичними по-
риваннями сучасних бретонців та всеохоплюючим характером економічних, політичних та 
культурних аспектів бретонського питання. Цей всеохоплюючий характер свідчить про осо-
бливе став лення бретонців до колективної самостійності.

Амбівалентність автономії
Упродовж кількох років державна влада слабшає (на віть сьогодні, коли здається, що 

вона на підйомі), а рес публіканські органи влади переживають кризу. У цьому контексті 
ослаблення центральної влади бретонці вияв ляють більший потяг до Європи, аніж пере-
січні францу зи. Вони довели це 1992 року, проголосувавши більшіс тю за ратифікацію Маа-
стрихтської угоди. Про це свід чать також результати опитувань. Адже численні євро пейські 
регіони мають органи влади, наділені значно ширшими повноваженнями, аніж французькі 
регіональ ні ради. Все це пояснює, чому бретонців приваблює ідея регіональної автономії, 
до якої, втім, вони ставляться з недовірою.

Бретонці, котрі цінують особисту свободу, бояться авторитарності активістів, принай-
мні так само (якщо не більше), як і державної авторитарності. У поперед ніх працях я роз-
повідав про урок, який вони винесли для себе: адепти ідеї автономії ставляться до них не-
толерантно (Le Coadic, 1998; р. 341–351). Окрім того, бре тонці часто плутають автономію 
та автаркію, і бояться одного дня опинитися на своєму півострові, що відріза ний від усього 
світу, обнесений колючим дротом і сто рожовими вежами. І що ніхто більше не купуватиме 
у них цвітну капусту чи крабів... Саме тому партії авто номістів чи сепаратистів отримують 
так мало голосів на виборах.

Утім, проведені нещодавно опитування свідчать, що 42 % бретонців відчувають «спо-
чатку належність до Бретані, а потім вже – до Франції». Більшість із них ба жає, щоб ре-
гіону було надано більше повноважень, а 19–23 % з-поміж них 15 прихильно ставляться до 
ідеї не залежності (CSA, 2000). Такі дані доводять, що бретон ським питанням переймаються 
переважно на емоційному рівні, а на інституційні проблеми ніхто уваги не звертає.
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Чи вдалося нам визначити, що таке регіональна культу ра? Принаймні, ми побачили всю 
складність бретонського питання і композитний характер відродження цієї куль тури. Змі-
ни, що тут відбуваються, характерні не лише для Бретані – вони вписуються в сучасні світо-
ві тенденції. І тому постає головне питання: як створити таку модель суспільства, яка б 
сприяла визнанню права меншин та вод ночас гарантувала загальні демократичні цінності?

Примітки
1 Під час дискусій, що точилися в 1990-х роках, я помітив чіткі розбіжності між мешканцями Ниж-

ньої та Верхньої Бретані: по-перше, щодо уявлення про місце жінки в бретонському суспільстві, а по-
друге, щодо вшанування бретонцями померлих (Le Coadic, 1998, р. 95–96, 101).

2 На захід від мовного кордону рівень освіти є набагато вищим (Ollivro, 2000, 28).
3 Ці погляди мають прогресивну політичну орієнтацію, незважаючи на існуючі стереотипи.
4 1999 року три бретонофони з чотирьох мали вік за п’ятдесят років, а кожен другий – за шістдесят 

п’ять (INSEE, 2003, р. 20).
5 1997 року 77 % з них проживало в комуні, що налічувала менше 10 000 мешканців (TMO, 1997).
6 За результатами дослідження, проведеного організацією INSEE–INED у 1992 році, відсоток телераді-

омовлення бретонською мовою дорівнював нулю. За даними окремого дослідження INSEE, це становило 
3 %, але «дітей навчали бретонської мови франкофони від народження» (Laurent, 1994, р. 12). Зрештою, 
дані «Famille de l’INED» за 2002 рік свідчать «про вкрай критичну ситуацію» (INED, 2002, р. 3).

7 Автор книги «Barzaz Breiz» – антології бретонської народної поезії, яку було вперше опубліковано 1839 року.
8 Перший перекладач Біблії бретонською мовою, Новий Завіт якої опублікували в 1827 році, Ста-

рий – у 1866-му.
9 Автор «Історії Бретані».
10 Видатний лінгвіст. «Одні  захоплювалися послідовністю його поглядів, духовною силою  і навіть 

його самозреченням», – пояснює Франсис Фаверо, – інші гудили за те, що він був лідером під час війни, 
за його надмірну відданість бретонській ідеї» (Favereau, 1991, р. 6).

11 Деяким журналістам здалося, що на це вплинув релігійний рух Opus Dei.
12 Кошти на видання цієї історії в п’яти томах, яку написали Рейналд Сеше та Рене ле Гонзек, було 

надано «Клубом Тридцяти». Щоденна регіональна газета «Ouest-France» упродовж місяця публікувала 
подній сторінці з цієї книжки, але невдовзі за це її осудив тижневик «Télérama», а пізніше – «Libération».

13 «Diwan» – у перекладі означає «паросток» – асоціація, створена для того, щоб навчати бретонської 
мови. Почавши з нуля в 1977 році, вона навчала 2 780 учнів у 2002-му. У травні 2001 року асоціація 
«Diwan» підписала протокол про інтеграцію до Системи національної освіти, який було скасовано 29 лис-
топада 2002 року рішенням Державної ради. Після цього вона опинилась у досить скрутному становищі.

14 Як це стало відомо з інтерв’ю з директором – паном Олів’є ле Муанєм.
15 Існує  два способи підрахунків: або рахують результати із чотирьох департаментів адміністратив-

ної Бретані (19 %), або з історичної Бретані (23 %), тому що в департаменті Атлантична Луара кількість 
прихильників незалежності сягає 30 %!
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ЖОРЖ РАВІ-ЖОРДАНІ

КОРСИКА: РЕГІОНАЛЬНА ЧИ РЕГІОНАЛІЗОВАНА КУЛЬТУРА?

S’interrogeant sur la notion de culture régionale, l’auteur montre qu’on peut mieux la comprendre si on 
l’analyse comme le résultat d’un processus d’assimilation d’éléments importés des deux horizons principaux de 
référence, l’Italie et la France. La modernisation rapide de l’agriculture, le tourisme, l’immigration, l’introduction 
massive de l’argent dans les rapports sociaux ont profondément modifié les conditions d’existence, de reproduction 
et de transmission de la culture ancienne, née dans le cadre de la communauté villageoise. Celle-ci demeure 
pourtant aujourd’hui un référent plus ou moins fantasmé.

Being focused on concept of regional culture, the author proves, that for better its understanding we should consider 
it as a result of assimilation process of elements introduced by two main countries – by Italy and France. Fast modernization 
of the agriculture, the tourism, immigration, wide attraction of money in sphere of social connections have considerably 
changed the conditions of existence, reproduction and transfer of ancient culture, which has arisen within the framework 
of a village community. However, the village community today remains, mainly, illusive reference point.

Корсика – це саме той випадок, коли фізичне відмежу вання того, що називають регіоном, 
не викликає питань. Острівний характер наділяє її непохитними кордонами. Од нак чітка 
окресленість цих кордонів не виключає питання їхньої відповідності межам у сфері культури. 
Не слід забувати, що, за Бенвеністом, слово «регіон» походить від латинсько го regio, яке, у 
свою чергу, утворилося від дієслова regere. Для rex, особи, наділеної релігійною владою, regere 
fines оз начає – окреслювати межі певного простору, як правило, священного: міста, храму 
та, у широкому розумінні, прос тору, у якому вона є центром, першоосновою; таким чином, 
це – простір, що сам себе визначає 1. Проте в даному кон тексті це слово, здається, ужито не у 
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своєму архаїчному зна ченні. У сучасній французькій мові «регіон», навпаки, озна чає простір, 
який визначається стосовно ширшого цілого і є відокремленим. Отже, регіон – територіаль-
на одиниця, що виділяється на тлі більшої територіальної одиниці, дер жави й одночасно від-
різняється від неї. Даючи таке визна чення, ми вважаємо, що будь-яка регіональ на культура 
певною мірою окреслена межами деякого регі ону, у всякому разі тими кордонами, які вста-
новлюються для регіону або для території, що набула статусу регіону.

Чіткі межі, невизначений орієнтир
Корсика, як і будь-який острів, має чіткі, визначе ні природою межі, натомість її істо-

рична ірреальність (у кожно го острова – своя) є насправді значно складнішою. Порівняно з 
усіма континентальними регіонами Франції, Корсика має самобутній характер.

Корсика, що є французьким островом, історично та за культурою належить до італій-
ського простору: її відділяють одинад цять кілометрів від Сардинії, сімдесят – від тосканських 
берегів, триста – від Марселя 2. І справа не лише у відстані: більшість вітрів дме в напрям ку 
Італії. Та лише з другої половини ХІХ ст. паропла ви «пришвартовують» її до французької 
землі. У цей час французька мова витісняє італійську в нотаріально завіре них актах 3. У 1802 
році постановами Міота впровад жено податковий та митний статут, що перетворює Італію 
на комерційний орієнтир Корсики. Розвиток сільського господарства й використання лісів 
щороку (з жовтня по травень) залучають натовпи італійських працівників. Після приходу 
до влади Б. Муссоліні ця імміграція набуває більше політичного, ніж економічного характе-
ру. Так, у міжвоєнний період на Корсику переселяються деякі італій ські антифашисти, які 
беруть участь у боях руху Опо ру. Протягом останніх п’ятнадцяти років італійці станов лять 
приблизно половину іноземних туристів, які про водять літо на острові.

Відірваність Корсики від Франції має й інші наслідки: простір острова ніколи не був 
пов’язаний ні з розвитком Парижа, ні навіть з розвитком великої метрополії, як, напри-
клад, Нижня Бретань була структурована такими небретонськими метрополіями, як Ренн 
або Нант; Аквітанія – Бордо чи Тулузою; Лангедок – Монпельє; Про ванс – Марселем.

До цього додається також входження острова до складу Французької держави. Це приєд-
нання поставило крапку на ефемерному, але світлому існуванні незалежного корси канського 
народу. У регіоні правління належить династіям і знатним особам, родовід яких сягає глибини 
століть, але ними управляє «сильна рука» людини на ім’я Паскаль Паолі, якого надихають іта-
лійські ілюмінати та французькі просвітителі Вольтер і Руссо, котрі вважають його своїм, Сполу-
чені Штати Америки «поглядають з-під лоба», у той час як ре волюціонери 1789 року, повер-
нувшись із англійського вигнання, ставлять П. Паолі на чолі нового департаменту, «не від’ємної 
частини держави» (декрет від 30 листопада 1789 р.).

«Вирушивши» здалеку, щоб стати частиною Франції, Корсика має подолати довгий 
шлях у ХІХ ст. Його осяє наполео нівська легенда, відроджена Другою імперією. Саме така 
своєрідність (народження Імператора в Аяччо), яку підхопила загальна думка у зв’язку з 
подіями реальної історії, стає корсиканською особливістю, а отже невід’ємною складовою 
французької душі 4.

Проте потрібен був час, щоб відбулася ця зміна. Липнева монархія та особливо Друга імпе-
рія і Третя республіка змінять адміністративний, політичний, економічний простір острова та 
уявлення про походження корсиканців. Протягом цього періоду підпорядкування, утихомирю-
вання Корсики сприймається в контексті формування Фран цузької держави. Генуя задовольня-
ється тим, що міцно тримає політичний та економічний плацдарми, якими бу ли міста-порти: 
Бастія, Кальві, Аяччо, Боніфачіо, Порто-Веккіо. Франція запровадить адміністративний поділ, 
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що є також і політичним. Після закінчення Великої французь кої революції тут нараховують, 
залежно від епохи, від 4-х до 5-ти округів, 62 кантони, 360 комун. Саме на рівні кантонів, межі 
яких у більшості випадків збігаються з межами колиш ніх pieve, найбільше виявляється держав-
не правління: жандармерія, мировий суд, податкова служба, рідше – навчальні заклади (ко-
леджі). Комуни контролюються пере важно префектом. Правління в них належить обраному 
меру, політика якого за змістом та цілями є про довженням політики боротьби колишніх родин. 
Періодич ність виборів на Корсиці така ж, як і всюди. Понад століття впливу Французької держа-
ви – республіки за формою правління – є надзвичайно важливим 5.

Корсиканці – суттєвий елемент розбудови Фран цузької колоніальної імперії, у якій їхня 
демографічна значущість є досить значною 6. Слід ураховувати й ту роль, яку вони відігра-
ють в управлінні континентальної Франції. Так, понад століття корсиканці становлять зна-
чну частину фран цузької нації і надто особливо тоді, коли йдеться про рес публіканську та 
«просвітницьку» її форми 7. Що стосується корсиканців, які залишили острів, але ніколи не 
забували землю, де вони народилися, помітними є наслідки впливу цієї корсиканської «діа-
спори» на аванпости Фран цузької республіки. До того ж більшість із них повернулася до 
своєї «країни». Вони привнесли до корсиканського сус пільства досвід, авторитет і нові ідеї. 
У молодості я особисто знав багатьох служителів республіканської ідеології Третьої респуб-
ліки (викладачів, військових і колоніальних службовців), які все своє життя працювали для 
того, щоб поєднати ці дві культури, нерідко виявляючи справжню «акробатичну» майстер-
ність. Згідно з відомим висловлюванням, «переду сім вони французи, але корсиканці – назав- 
жди», вони ніко ли не розмежовували ці дві ідентичності.

Корсиканці були втягнені в історичні події, пов’язані з Третьою та Четвертою республі-
ками, починаючи від роз будови колоніальної імперії та закінчуючи її відчайдушною оборо-
ною, яка з 1950 по 1962 роки була неодноразово за плямована поразками, зрадами, прини-
женнями, злочинами проти людс тва. Вони пройшли через війну 1914–1918 років (близько 
20 тис. жертв) і рух Опору (де перева жали комуністи), який завдяки підтримці військ Жіро 
звільнив Корсику у вересні 1943 року.

Усвідомивши згодом весь масштаб того болю та лиха, можна краще зрозуміти, у яких 
умовах розвивається, почи наючи із шістдесятих років, рух за відродження культури, еко-
номіки, соціальної сфери, який, незважаючи на пози тивні досягнення (система обласної 
автономії, самоуправ ління, національний фактор), набуватиме дедалі радикальнішої та 
насильницької військово-політичної структури. Фронт національного визволення Корсики 
(FLNC), почина ючи з простої «пропаганди зі зброєю в руках» у 1970-х роках, що перетворює 
насильницькі дії на політичну стра тегію, поступово пройде через роздроблення на сектори 
та незалежні осередки, через міжусобні сутички і, як логічне завершення, це призведе до 
війни (внутрішньої та зовніш ньої), шантажу та змови з представниками уряду 8.

Я нагадую про ці зміни та їхні наслідки тільки тому, що в цьому суспільстві наявність 
зброї (найчастіше мислив ської) є показником «справжнього чоловіка», а на тлі під пільної 
боротьби виросли покоління молодих корсиканців, яким на сьогодні виповнилося двад-
цять-тридцять років.

Намальований на всіх стінах образ ribellu (чоловіка в масці, який стоїть на одному коліні, 
тримаючи автомат Калашнікова) швидко став символом для багатьох молодих людей, які ви-
користовували його у вигляді татуювання на грудях або малюнка на брелоках. Менш поши-
реним, але не менш символічним є образ Корсики, стилізований під кинджал, який носили 
на шиї як жінки, так і чоловіки. Це захоплен ня тривало досить довго, але нині, здається, воно 
втрачає підґрунтя, хоча стилізовану Корсику все ще купують, у то му числі й туристи.
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Культура: асиміляція?
Усе, що сказано про особливий зв’язок корсиканського «ре гіону» з територією Французь-

кої держави, дозволить зрозуміти, чому я вважаю, що регіональна культура є регіоналізова-
ною. У випадку з Корсикою я б навіть сказав, що вона двічі регіоналізована завдяки послі-
довній, почерговій або одночасній належності до Італії та Франції. Якщо погодитися з таким 
поясненням поняття регіональної культури, то можна припустити, що воно має зміст лише 
то ді, коли культура визначає регіон, а не регіон окреслює культурний простір. Отже, питання 
полягає не в тому, яка специфіка корсиканської культури, а в тому, яка особли вість культури 
дозволяє їй розвиватися на території із чіткими межами, що називається Корсика.

Такий процес «регіоналізації», асиміляції, «корсикізації» зовнішніх культурних елемен-
тів поширюється швидко на всьому острові, тому що адміністративні й політичні дії цен-
тральної влади не обмежені поділом корсиканського просто ру і навіть сприяють його уніфі-
кації 9. Це простежується на яскравому прикладі загального виборчого права, коли рішення 
корсиканців можна назвати «клановими»: кожний вільний громадянин віддає свій голос 
згідно з традиціями та інтересами своєї родини 10 і рідко за власним міркуванням. Те саме 
стосується і встановлення контролю над судовою структурою, яку Жак Баске називає «судо-
вою вендетою». Замість того, щоб убивати своїх ворогів, корсиканець зро бить усе можливе, 
щоб їм винесли найжахливіший вирок: знайде лжесвідків, погрозами змусить справжніх 
свідків за мовчувати несприятливі факти, завоює прихильність при сяжних, дасть зрозуміти 
деяким із них, що краще їм не бра ти участі в судовому засіданні. Це відбувається і нині.

Ураховуючи, що Корсика розташована в «серці» Середземного моря, можна навести 
приклади і з інших сфер життя: так, Ренні Пекке-Барбоні дослідила, як острівний жіночий 
одяг змінювався в XVI ст. під впливом тосканської моди, потім, у ХІХ ст., – під впливом кон-
тинентальної французької моди. За даними її дослідження, закрита жі ноча сукня із чорного 
шовку, ознака буржуазної розкоші, проникає на острів та конкурує з яскравими кольорами 
одягу в мікрорегіонах. Після економічної кризи кінця ХІХ ст. та розповсюдження синтетич-
ного матеріалу чорний ко лір починають використовувати для всіх тканин, завдяки чому 
корсиканська жінка завжди нагадує вдову. Війна 1914–1918 років підсилила цей процес до 
такої міри, що корсиканці зробили одяг чорного кольору національним 11. Крім того, як за-
значає Р. Пекке-Барбоні, чорний фетровий капелюх із широкими полями в ХІХ ст. був голов-
ним убором італійських сезонних робітників, але пізніше він використовувався в чоловічо-
му костюмі корсиканця, замінюючи червоний або коричневий шерстяний берет, що звисає 
з одного боку, який назвали barretta misgia або більш пишно – barretta pinzuta (модний берет 
з континен ту). Корсиканська культура все «перетравила», асимілюва ла, корсикізувала.

Те саме стосується і мови. Франко-корсиканська мова, тобто формальна корсикізація 
французьких іменників або виразів, широко вживана поряд із просторічною корси канською 
(переважно з північним діалектом), яку всі корсофони начебто розуміють (деякі пуристи 
ведуть мову про «корсиканське есперанто»). Протягом кількох років спос терігається зво-
ротний лінгвістичний процес: корсикан ські слова францизуються і вживаються як свого 
роду жарт. Щось на зразок колонізації, що «повернулася спиною» до колонізатора. Так, ка-
жуть: «Nous étions en train de puttachjer» (вимовляється «puttatier»), використову ючи похідне 
слово від корсиканського puttachju – «чут ки», тобто «ми пліткували». А ось який приклад 
наводить Жак Т’єр: у фразі au col de l’Arinella, la voiture, elle a spazzé використовується корси-
канське дієслово spazza, щоб ска зати: «В Арінелльській ущелині машину занесло».

Асиміляція відбувається і на рівні національної кухні, релігійного живопису або архі-
тектури будинків: «palazzi» в XIX ст. зводили для «Cap Corsins» 12 (жителів Мису Кор сика) та 
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«Balanins» (мешканців Баланьї). Цей стиль поверта ється з Америки, де італійські будівель-
ники збагатили йо го новим, до сі невідомим на Корсиці, типом будинків квадратної форми 
із чотирискатним дахом, розташованих посеред саду для відпочинку.

Таким чином, стає зрозумілим, що досі немає жодної можливості знайти визначення 
корсиканської культури за допомогою каталогізації її специфіки, як це могли зро бити ан-
тропологи в інших культурних сферах.

Тимчасова модель
Отже, підемо далі й, ризикуючи бути суб’єктивними, спробуємо спочатку визначити 

характерну культурну оз наку, яка внесе більше ясності, дозволить краще зрозуміти всі інші. 
Звичайно, можна запитати, чому я не позпочинаю з якоїсь «важкої» структури, як-то сіль-
ська громада або ро динні зв’язки, та це тому, що я насамперед хотів почати з культурної 
ознаки, яка б була досить функціональною в сучасному корсикан ському суспільстві (у про-
цесі дослідження всі елементи можна буде розглянути один за одним).

Використовуючи свідчення, які ми маємо з XVIII ст., та проводячи протягом оста нніх 
тридцяти років спостере ження на місцях, ризикнемо стверджувати, що найяскраві шою ри-
сою стосунків між корсиканцями є характерна при родна схильність до спілкування «віч-на-
віч» (face-à-face). Вона виявляється в побуті та спілкуванні, тобто в тому, як корсиканці жи-
вуть, ходять, говорять. Наприклад, коли зустрічаються двоє чоловіків, навіть якщо недавно 
бачилися, то вони цілуються, обнімаються, наближаються один до одного під час розмови, 
інколи по черзі підходять та відходять, тобто: один відходить, підходить до ін шого, який, у 
свою чергу, відходить. Якщо корсиканці йдуть поруч, то ті самі рухи вони роблять з одного 
боку в другий. До речі, термін «toucher» («торкатися») вживається, якщо лю дина звертаєть-
ся до когось, щоб попросити про послугу, допомогу, пораду. Часто кажуть: «On a touché un 
tel» або «On l’a fait toucher». «Tocca a me» означає не «ça me touche» («це мене стосується»), а 
«c’est mon tour» («моя черга»). Мож на навіть стверджувати, що стосунки з іншими встанов-
люються за допомогою дотику.

Але є й інше значення спілкування «віч-на-віч»: навіть у найпозитивніших ситуаціях (ро-
динні зв’язки, дружба, ко хання) – це спосіб кожного показати своє місце в стосун ках 13. Чим 
закритішим є соціальний простір – через складні та стримані сімейні взаємини, суперниц тво 
в сім’ї, відокремленість території, нарешті, острівний характер, що становить перепону для 
будь-якого острівно го суспільства, – тим визначенішим стає простір особис тості, і його треба 
захищати. Період від Другої імперії та до кінця колоніальної імперії для корсиканців був, як 
ми ба чимо, епохою виходу у світ. Натомість протягом останніх сорока років під впливом еко-
номічної кризи він став не та ким стрімким, однак засоби масової інформації, туризм та нова 
хвиля імміграції жорстоко зіштовхнули Корсику зі складним, незрозумілим світом.

Стосунки «віч-на-віч» не завжди мають позитивний ха рактер і відбуваються по-різному. 
Якщо мова йде про суперечку, то тіла зближуються, але не торкаються; найменший дотик 
обов’язково стає причиною фізичної сутички, що ін коли може призвести до смерті. У такій 
ситуації достатньо слів і жестів, щоб з’явився контакт між двома ворогами. Не дуже давно 
такі стосунки близькості/відчуженості можна було побачити між чоловіком і дружиною, 
братом і сестрою, коханцями. Розмова також є формою важливого «фізичного» контакту 14. 
Під час знайомства в корсикан ському суспільстві мова найчастіше переповнена слова ми, 
значення яких важко зрозуміти. І хоча старе прислів’я стверджує: «Petra lampata e parola 
detta un si ripiglianu piu» («Слово не горобець – вилетить, не піймаєш», або дослів но – «Кину-
тий камінь та сказане слово ніколи не повернуть ся»), корсиканці витрачають багато зусиль, 
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щоб пояснити те, що вони сказали, повернутися до того, що «недочули», неправильно зрозу-
міли. Ці виснажливі, неспо кійні взаємини добре описані в романах Анжело Ріналді.

Відносини «віч-на-віч», тілесна близькість, так само, як для двох чоловіків або двох жі-
нок звичка триматися під ру ку або за плечі (для жінок – за талію), є типовими для країн 
Середземномор’я, від Греції до країн Північно-Захід ної Африки (MAGHREB). Ці звички при-
таманні не лише корсиканцям, я можу зробити припущення, що саме така поведінка дозво-
ляє зрозуміти основний аспект куль тури. Характерною ознакою цих взаємин є те, що вони 
відбуваються і без посередництва, і без посередника: жод них грошей, жодних «папірців». 
Суть полягає в протисто янні: дружньому, любовному чи ворожому.

Така характерна риса поведінки могла б розкрити інші ознаки і насамперед ту, з якої я 
хотів би почати: надзвичайно сильний вплив родинних зв’язків, сім’ї, що є саме тим сере-
довищем, де починає розвиватися особистість та завершу ється її формування. Саме в ме-
жах родинної групи, організації та політичного клану (що є її продовжен ням, хоч і має іншу 
сутність) будуються дружні або ворожі взаємини. Корсиканська приказка стверджує: «Якщо 
в тебе немає ворогів, у тебе немає і друзів», але й інше формулю вання буде правильним: 
група (сім’я або клан) «усмоктує» дружні та, особливо, ворожі стосунки між окремими її 
чле нами. Саме в ній усе зароджується та розчиняється.

Гостинність, якою б теплою вона не була, є не лише вия вом відкритого ставлення, але й 
спробою завоювати прихиль ність іншого, самоствердитись у нерівному протистоянні, де при-
вітний хазяїн із самого початку має перевагу, яка зо бов’язує його домінувати у вияві велико-
душності. Але одно го дня взаємини можуть змінитися, оскільки нині вони є нерівними. Так, у 
корсиканській мові немає слова «дякую», а використовується вираз «а ringraziàvi», який можна 
було б перекласти як «я вам за це віддячу» («je vous re vaudrai ça», дослівно – «я віддячу вам одного 
дня»). З огля ду на економічні, соціальні й політичні умови, у яких до 50-х років ХХ ст. формува-
лася корсиканська культура, щоден не життя сільської громади також характеризується незнач-
ними зіткненнями, що часто мають ознаки заздрощів, invidia, у яких корсиканці ніколи не зізна-
ються, але які виявля ються в словах та діях. Звичайно, політичне життя, зокрема на місцевому 
рівні, керується цією логікою двосторонніх зіткнень між двома лідерами, підтримкою кожного 
з яких є клан і рідня – partitu та contrapartitu. Взаємини «віч-на-віч» також наявні в традиційній 
практиці перехресних рим – chjam’e rispondi, коли два імпровізатори «змагаються в поезії» пе-
ред уважною веселою публікою: кожен із супер ників має право виголосити одну строфу у вісім 
римованих віршів, яку підхоплює інший; це може тривати годинами, поки один з них не пере-
може або поки втома обох суперни ків і глядачів не поставить крапку в змаганні.

Значне культурне зрушення
Проте соціальні й економічні умови, у яких 20–30 ро ків тому розвивалися ці взаємини, 

швидко змінюються під впливом багатьох факторів, як-от: розвиток туризму, ма сове залу-
чення грошей у сферу суспільних відносин, при їзд нових іммігрантів з 1962 року (порту-
гальців і жителів країн Північно-Західної Африки), швидка урбанізація.

Почнемо з урбанізації: з 1954 до 1999 року відсоток насе лення, яке мешкало в урбані-
зованих комунах, збільшився з 39 % до 63 % (Аяччо, Бастія та Порто-Веккіо – 53 %). При-
чини таких змін різні: крах дрібного сільського господарс тва та традиційного тваринни-
цтва, збільшення терміну шкільного навчання, старіння населення. Це звичайні про цеси. 
Але для урбанізованих корсиканців важливим є під тримування міцних реальних або бодай 
символічних зв’язків з їхніми рідними селищами: саме туди вони повертаються, тільки-но 
це стає можливим завдяки подовженим канікулам чи відпустці, навіть якщо для молоді за-
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надто спокусливим є бажання приїхати назад до міста, де на неї чекає необхідне спортивне 
обладнання та відпочинок, до якого вона вже звикла. Громадська думка, яка існує в селах, 
особливо щодо дівчат, значно обмежує там їхню свободу порівняно з містом.

Проживання в містах вимагає більших витрат (випад кових та обов’язкових), ніж у се-
лах: потрібно сплачувати за оренду квартири, у той час як у селі є власний дім; необ хідно 
купувати більше їжі – у селі вона безкоштовна зав дяки власному городу, полюванню, інколи 
риболовлі. От же, гроші стають невід’ємною частиною щоденного життя: слід уміти рахува-
ти, жертвувати частиною вільного часу, щоб заробити «на стороні». Наймана праця стала 
ду же поширеним явищем: у 1954 році працює 52 % актив ного населення, у 1999-му – їх уже 
81 %, майже стільки ж, як і у Франції (у середньому – 90 %). Те, що гроші (зарплата й надбав-
ки) стали посередником у взаєминах між людь ми, нині для Корсики є надбаним явищем, 
якого не було принаймні в попередніх поколінь.

Розвиток туризму також суттєво змінив ставлення до грошей у тій галузі, де раніше вони 
були заборонені, а са ме – у взаєминах з іноземцями. Ми побачили, що одним із виявів гостин-
ності є здобуття симпатії іншої особи в стосунках «віч-на-віч», заснованих на понятті людської 
честі. Ідеться про завоювання прихильності людини, по ваги. У XIX ст. мандрівники розповіда-
ли, що, коли гості ви ходили з будинку, хазяїн супроводжував їх до меж комуни і давав один 
або кілька рекомендаційних листів для друзів, щоб їх так само тепло приймали. Дорогою він 
ішов разом з ними, точніше – трохи попереду. Раніше чужоземці приїз дили рідко. Іноземець 
цікавився та поважав звичаї країни і розумів, що змінює звичний плин щоденного життя, але 
для того, хто його приймав, він був особливим співрозмов ником; його зустрічали, як короля, 
який, у свою чергу, ро бив і хазяїна королем завдяки грі у взаємну гостинність.

У наші дні приїздять тисячі й мільйони впевнених у собі іноземців, і взаємини з ними 
ґрунтуються на грошовій ос нові, бо всі хочуть добре жити. Можливість заробити чи мало 
грошей, установлюючи високі тарифи на оренду житла, є великою спокусою 15. Старі моделі 
поведінки не лише більше не діють, але й у світлі ринкових відносин позбавляються сенсу, 
стають незрозумілими, дивними. Вони навіть створюють певні перешкоди.

Проте не лише туризм увів гроші в людські взаємини. Розвиток сучасного сільського гос-
подарства спричинив ті самі зміни. Починаючи з 1960-х років, на напівзруйнованій соціаль-
но-економічній основі намагалися за кілька років створити досконалу динамічну економіку. 
За десять років, з 1962 по 1972 рік, площа, відведена під виноградники на Корсиці, зросла із 
6 до 31 тис. га. Заборона шампанізації в 1972 році змусила виноградарів купувати італійські 
сусла та вино, що значно послабило всю галузь виноградарства: контрабанда, «фінансова» 
контра банда, непомірна забор гованість призвели до кризи. Якими б не були причини (а їх 
чимало), усе-таки викриття цих скандалів Корсиканським регіональним фронтом (ARC), 
символічна облога винного льоху в Алерії Едмондом Сімеоні та трагічні сутички, що сталися 
після цього (за два дні вбито трьох жандар мів), надали справі державного значення.

З того часу насильницькі дії та політична боротьба суп роводжуватимуть послаблену еко-
номіку. Частина діячів, на яких лежить профспілкова, суспільна та політична від повідальність, 
«висмоктують» кошти, за допомогою яких держава марно намагається боротися з насильством, 
пог рожують податками та поліцією чиновникам, що «сунуть свого носа» в їхні справи. Поступо-
во такі дії повністю руй нують суспільство 16. Мораторій на службові та політичні борги швидко 
призводить до виникнення неправової си туації, яка стосується лише певної частини людей, але 
спотворює все навкруги, створює бажання та спокусу чи нити так, як це роблять вони.

Про регіональну культуру не можна вести мову, не зга давши про імміграцію. Протягом 
століть вона становить частину історії острова. Спочатку іммігранти прибували з тосканських 
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берегів, пізніше – з усієї Італії, а впродовж останніх сорока років – переважно з країн Північно-
За хідної Африки. Про імміграцію я згадав з двох причин. По-перше, Корсика після приєднання 
до королівства Франції була відірваним Mezzogiorno (Півднем). Протягом останніх двох століть, 
а особливо в період загальної кри зи, яка охопила сектори традиційного сільського госпо дарства 
та нової промисловості 17, Корсика відігравала роль економічного й соціального «шлюзу» між 
Італією та Францією. Найбідніші корсиканці, збанкрутілі внаслідок кризи кінця ХІХ ст., знахо-
дять вихід в орієнтації на фран цузьку армію та адміністрацію. Італійські іммігранти, які працю-
ють замість них на виноградниках, виконують роботи з лісозаготівлі, видобування деревного 
вугілля, являють собою вразливішу та покірнішу робочу силу. Аж до Другої світової війни вони 
підтримували немічну економічну систему, яка давала прибуток сільській буржуазії Корсики, 
але відкинула на багато десятиліть назад прогрес у сільськогосподарському секторі.

З 1960-х років починається імміграція населення з країн Північно-Західної Африки, яка, 
однак, відбувається за но вих економічних та моральних умов – розчарування від розвалу ко-
лоніальної імперії, у створенні якої корсиканці брали активну участь 18. Іммігранти із цих кра-
їн з року в рік приїздять до міст, а особливо – до сіл, де інколи становлять значну, навіть більшу 
частину активного населення, але вони перебувають у тіньовій зо ні, це, так би мовити, «неви-
димі» іммігранти, за допомогою яких стверджується Корсика.

Поява іноземних туристів (здебільшого італійців), іммігрантів (найпотужніша хвиля – з 
країн Північно-Захід ної Африки) – усі ці змішування на соціальному та куль турному рівнях 
відбулися за кілька десятиліть. Можна припустити, що між туристами, які платять гроші за 
спо живання природних багатств (а інколи навіть і культур них надбань) Корсики, та «Arabi», 
які беруть відповідну су му грошей і створюють частину багатств острова, перебу вають кор-
сиканці, покликані прокладати нові шляхи до своєї ідентичності.

Уважаємо, що нині існують два типи культурних взаємин, за якими можна поділити кор-
сиканців. Перший тип – люди, які не залишали сільського способу життя або досить давно 
до нього повернулися (кількість таких людей постійно зменшується). Вони вільно розмовля-
ють корси канською мовою мікрорегіону або навіть окремого села, працюють і продовжують 
спілкуватися, як вони це робили в дитинстві. Матеріальні умови їхнього життя змінилися: 
облаштовані будинки, телефони, автомобілі, приїзд вулич них торговців у їхні села полегшили 
життя. Зимові вечірні посиденьки відбуваються рідко, але від весни до кінця літа такі зуст-
річі на свіжому повітрі тривають досить довго, ос кільки багато місцевих жителів бажають 
відроджувати старовинні звичаї, принаймні посперечатися про минулі події. Однак ці жінки 
та чоловіки, переважно вже немоло ді люди, задоволені існуючим станом культури, не піклу-
ються про те, щоб виховати на ній наступні покоління; во ни лише намагаються передати її 
частку, зрозумілу для наймолодших. Другий тип (досить поширений) – це ті корсиканці, які 
мешкають та працюють у містах і на перифе рії великих міст. Найчастіше вони розмовляють 
французь кою, навіть якщо є корсофонами, тому що живуть у фран комовному середовищі. 
Для найбільших патріотів відрод ження культури, riacquistu, здається невід’ємною части ною 
глибоких змін у корсиканському суспільстві. Незва жаючи на те що захист культури найчасті-
ше є справою чоловіків, жінки почали заявляти про своє існування, бажання та судження 19. 
Різні покоління мають різний спосіб життя, і найчастіше ці два полюси наявні в межах однієї 
сім’ї. Саме в сім’ї, яка ще й у наші дні залишається од ним із найнадійніших інститутів острів-
ного суспільства, відбувається їх взаємопроникнення. У такій сім’ї, яка об межується вузьким 
колом близьких родичів, інколи однієї родини, не без певної напруги, уживаються молоде та 
старе покоління 20, взаємодіють традиційна та сучасна культури. З очевидних причин немає 
упевненості в тому, що та ке жваве спілкування триватиме досить довго.
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Примітки
1 У корсиканській мові є однокореневий еквівалент «rughjone» (простір зі встановленими за до-

мовленістю межами). Так кажуть про пасовисько, яке орендував пастух у власника, протиставляючи 
«invistita», що означає пробіг, протяжність та, у широкому значенні, простір, обмежений непередбаче-
ним переміщенням покинутої отари, яка його заселяє.

2 Не треба забувати, що в 1769 році графство Ніцца не належало Франції.
3 Протягом усього періоду Ризорджименто Корсика є найближчим притулком для політичних виг-

нанців з католицьких держав та Великого герцогства Тосканського (Villa, 1985).
4 «Французький імператор корсиканського походження стає символічним лідером на довгий пері-

од, під час якого виявляється саме корсиканський спосіб його життя як члена національної французької 
громади» (Casanova, 1996, р. 495).

5 Цей аналіз узято з опублікованої раніше статті (Ravis-Giordani, 2001).
6 Навівши лише декілька цифр у своїй дисертації «Еміграція корсиканців у період французької 

колонізації», Жан-Туссен Стефані вважає, що в 1946 році кількість корсиканців у колоніях становить 
281 особу на 100 тис. жителів, у той час як середній показник по країні складає 56 чоловік на 100 тис. 
жителів. А Франсіс Помпоні (Le Mémorial.., 1981) наводить результати соціологічного опитування, за 
якими в 1934 році серед колоніальної адміністрації нараховується 20 % корсиканців (серед підлеглих 
колоніальної армії – 22 %).

7 Звичайно, я вживаю це слово в переносному значенні, але залишаю той зміст, яким наповнила 
його колонізаторська ідеологія.

8 Це було досліджено в багатьох розвідках та статтях про націоналізм; останнім часом більшість 
історичних лідерів націоналізму опублікували праці, у яких вони підтверджують і доповнюють це до-
слідження.

9 Замислюючись над цією уніфікацією, еміграцією корсиканців на континент і в колонії, 
обов’язковою військовою службою, Miroir наділяє корсиканців, які прибули з різних мікрорегіонів ост-
рова, усвідомленням, що їх об’єднує як корсиканців і відрізняє від жителів континенту – Pinzuti.

10 Мені розповідали, що, коли лікар Шарль Дзуккареллі, генеральний радник кантону Сермано в 
міжвоєнний період, здійснював своє передвиборче турне, деякі з його пацієнтів казали йому: «Ви добре 
знаєте, лікарю, що ми з вами не погоджуємося, але можете не хвилюватися, ми проголосуємо за вас». 
І в день виборів один або два голоси сімейного клану були віддані за нього.

11 М. Мозе повідомляє, що індіанці з племені квакіютль вимагали визнати частиною своєї само-
бутності забутий потлач (який описує Франц Боас), що був лише зміною тривалої традиції.

12 Cap Corsins – жителі Кап Коре (Мису Корсика); Balanins – мешканці Баланьї.
13 Правила поведінки між особами протилежної статі суворо регламентовані в усіх сферах щоден-

ного життя корсиканців, як і будь-якого середземноморського суспільства, особливо на весіллі або в 
стосунках між братами та сестрами.

14 У червні 2000 року на Корсиці в середньому було 56 мобільних телефонів на 100 чоловік. За цим 
показником Корсика стала другою серед усіх регіонів Франції після Іль-де-Франс.

15 Оренда будинку влітку на один тиждень приносить стільки ж доходу, як оренда за один рік. Час-
то ці два типи поєднують, усупереч правилам укладання договору оренди.

16 У 1998 році один службовець податкової служби заявляє створеній після вбивства префекта Ері-
ньяка парламентській комісії на чолі з Жаном Главані: «Ми не перебуваємо постійно під страхом смерті, 
але не знаємо, що може з нами трапитися. Щодня ми кажемо собі: я не знаю, з ким матиму справу, зай-
шовши до якогось будинку. І одного разу ввечері, повертаючись додому, ми можемо отримати кулю».

17 З 1840 року доменні печі, які переплавляли залізо з острова Ельба, з’являються на східному узбе-
режжі. Але до 1890 року всі вони закриваються внаслідок конкуренції континентальної чорної металургії.
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18 Це пояснює той факт, що на початку руху за автономію в 1970 році багато корсиканців належало 
до Секретної озброєної організації (OAS). Ця складова «жорстоких» «правих сил» не перестала під-
тримувати націоналістичний рух. Підпільний рух спочатку називатиметься «Fronte Paisanu Corsu», і 
потрібні будуть тривалі та складні внутрішні переговори для прийняття абревіатури FLN(C), яку при-
писують руху за національне визволення Алжиру, який так довго замовчували.

19 У 1993–1995 роках у розпалі братовбивчої боротьби між націоналістичними течіями навколо 
громадянського маніфесту створено рух «Жінки за життя», який об’єднує жінок – націоналісток, кому-
ністок, безпартійних. Вони блокували громадські місця та, кількома роками пізніше, припинили свою 
діяльність замість того, щоб перейти до інших партій та кланів. Рух «Ava Basta!» («Уже досить!») рішу-
че бореться проти будь-якого вияву расизму, зокрема в країнах Північно-Західної Африки.

20 Радимо подивитися чотири номери журналу «Strade, Travaux du Centre d’Etudes Corses» (№№ 3, 
6, 7, 10), y яких досліджується це питання з 1994-го до 2001 pоку під час наукової практики кафедри 
етнології університету в Провансі.
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П’ЄР БІДАР

СПАДЩИНА ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФРАНЦУЗЬКОЇ БАСКОНІЇ

Parmi les régions françaises, le Pays basque n’a pas manqué de se distinguer notamment par la dimension 
énigmatique de ses origines, ma is aussi par les alternances entre intégration nationale et attitude de retrait, 
aboutissant à une structuration contrastée des imaginaires individuels (basque et français), qui font aujourd’hui 
l’objet de nouvelles recompositions, à la suite de la montée du nationalisme basque. Les données ethnologiques 
présentées concernent les styles architecturaux et le rock basque.

The Basque Country distinguishes itself from other French regions by the enigmatic origins of its population, 
but also by people alternate demands for national integration and autonomy. This has led to a bipolar structuration 
of (Basque and French) people imagination’s world that is subject today to new restructurations as a result of Basque 
nationalists’ ideological action. The ethnological data presented here concern Basque architectural style and rock.

Басконія, без сумніву, є одним з тих регіонів Франції, що одночасно викликають полярні 
почуття. З одного боку, вона зацікавлює, дивує, спокушає, а з другого, дратує і навіть доводить 
до відчаю: настільки відголоски сучасних актів насильства зводять нанівець численні образи й 
уявлення, успадковані від минулого. Ці контрасти між минулим та сьогоденням ускладнюють-
ся ще й процесом внутрішньої перебудови. Ідеться про самовизначення: вважати себе баском, 
тобто бути баском і французом, або вважати себе французом, мешканцем Басконії. Отже, істо-
рія минулого й сучасного Басконії також позначається поєднанням тенденцій до на ціональної 
інтеграції та більш стриманих рухів, що мають на меті віддалення від французького суспіль-
ства. Завдан ням антропології є вивчення й аналіз цих течій та рухів, що характеризують від-
мінності одного суспільства від іншого, на чому наголошував Жан Кюїзеньє, засновуючи жур-
нал «Французька етнологія»: «Антропологія починається із пізнання відмінностей, із виявлення 
проти лежностей, із відкриття своєрідностей» (Cuisenier, 1977, р. 8). З другого боку, Марсель 
Маже, розмірковуючи про засо би позиціонування стосовно «інших», зазначав, «що не тільки 
баскам властиві риси “баскості”, а й деякою мірою певній кількості їх соціальних партнерів не-
басків». Саме цьому питанню ми присвячуємо всю сукупність наших дослід жень «баскської сво-
єрідності» в походженні та звичках (Bi dart, 2001). Також необхідно зазначити, що баскський 
культурний пласт дає додатковий матеріал для антрополо гічного аналізу розвитку регіональної 
культури у Франції під впливом французької та іспанської культур, що є особливо помітним у со-
ціальній та політичній сферах життя. Учені відзначають, наскільки повільним був процес фор-
мування «француза» (на межі ХІХ–ХХ ст.), регіональна своєрідність якого виявилася в діалозі 
між «великою» та «малою нацією». Зрозуміти суть відносин, що склалися між двома значущими 
цілостями, які різняться як за розмі ром, так і за значенням, і представляють всю Францію та її 
регіони, можна лише через призму різноманітних концеп цій взаємодоповнюваності та проти-
стояння між ними. Водночас не можна розглядати «регіональні» культури (вираз викривлений 
або перекручений і насправді означає народні, сільські культури) як прості, інертні культурні 
сховища. Зіткнувшись із формуванням нації та республіки, а також з «вітром перемін», вони 
були «виставлені напоказ» і часто використовувалися в ритори ці, іноді антагоністичній: таким 
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чином термін «баскість» («basquité» – сукупність рис, характерних для баскської спільноти), що 
протягом століть мав романтичне, ілюміністичне, республіканське, традиціоналістичне, релі-
гійне, фашистське та націоналістичне тлумачення, утілюється сьо годні в культурних здобутках 
та засадах, що можна охаракте ризувати таким зручним терміном, як «постмодернізм»! Деякі 
елементи регіональних культур перетворені на маргі нальні антигромадські елементи, підко-
рені, зневажені, за суджені на існування поза офіційними нормами, явно або приховано асо-
ційовані виключно з народною, сільською творчістю; інші, навпаки, звеличені, рекламовані, 
популярні, реа білітовані. Вияви регіональних культур, здається, повніс тю підпорядковані цій 
подвійності, тому їх аналіз має точно визначати багатогранність обрисів та мов, у яких вони 
знайшли відображення, динаміку послаблення та активі зації, різноманітні відгомони їхніх здо-
бутків, репу тації та уявлення про них в інших регіонах.

Загадкове походження та стародавність баскської культури
«Баски були, на мою думку, оповиті якоюсь загадковою романтичністю, що зробила їх 

об’єктом моєї жвавої ціка вості. Вони репрезентували расу невідомого походження, яка роз-
мовляла невідомою іншим людям мовою. Вони були расою, не схожою на інші, що мала свої 
примітні особ ливості [...]. Перед тим, як залишити Англію, я розрізняв три типи людей, 
що викликали у мене неабиякий інтерес: цигани, індіанці та баски» (Phipson, 1896). Ця дум-
ка анг лійського вченого Фіпсона напередодні його від’їзду до Басконії, серед тисяч інших, 
схожих на неї суджень, чудо во ілюструє спосіб сприйняття культури та життя басків через 
невизначеність їхнього походження. Загадкова генеза краю вивчена дуже мало. І це в серці 
Європи, історію ін ших складових якої знають досконало! Скільки людей ще й досі не всту-
пало в дискусію про басків із цим вічним та нав’язливим питанням: чи знає хтось що-небудь 
про по ходження басків? Скільки незакінчених роз’яснювальних есе, що висвітлюють широ-
кий культурний спектр та нау кові концепції, присвячені Басконії та її мешканцям.

Дати відповідь на баскську загадку стало «ідеєю фікс» для суспільних наук, започаткова-
них позитивіста ми в ХІХ ст. Намагаючись заповнити прогалини, вони шука ють відповідь в іс-
торії, лінгвістиці, морфології людини та в соціальній антропології. Загадку баскської мови не 
до помогли розгадати навіть дуже зухвалі, оригінальні і часто фантастичні гіпотези. Вона має 
безліч від повідностей, ланцюжків, спільних рис з іншими мовами: семітськими, арабською, 
японською та ін. Кожен змага ється в оригінальності, силкуючись збагнути таємницю слова або  
прихований зміст культурного обряду. Заснов ник нової лін гвістики німець Ф. Гумбольдт  
(W. Hum boldt) на початку ХІХ ст. присвятив свої перші праці баскській мові, започаткувавши та-
ким чином германську традицію в баскській філології, яка спиралася на лінгвіс тів нової хвилі.

Августин Шао поєднав мовознавчі дослідження з дослідження ми в історико-міфологічній 
площині. Республіканець та франкомасон Августин Шао (1811–1858), родом із баскської про-
вінції Суль, талановитий письменник, ухожий до паризьких літературних салонів (наприклад, 
до салону Шарля Нодьє «Арсенал»), автор численних праць з історії та лінгвістики басків і їх-
ньої мо ви, об’єднав їх у збірку «Народ Ясновидців». У цих розвідках він використав матеріали 
та методи, запозичені в іллюміністів та франкомасонів: ясновидіння, небес не одкровення, ан-
гелів, алегорії, відмінність у мовах півдня та півночі, символічність деяких цифр (три, сім), око 
провид ця і т. ін. Якщо Шао у своїх пошуках баскської своєрідності спирався на тексти езотерич-
ної спрямованості, то інший експерт з баскології Жюльєн Венсон (1843–1926), викладач таміль-
ської мови Національного інституту східних мов, автор багатьох праць з баскської мови та баск-
ського суспільства, залишаючись ідейним республі канцем, був переконаний, що французька 
країна-нація в процесі свого формування не може примиритися з існу ванням усередині країни 
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окремих своєрідних регіонів, тим паче, що їм притаманні нерозкриті культурні та лін гвістичні 
таємниці. Керуючись цією ідеєю, він «заретушував» найсвоєрідніші культурні та соціальні риси 
басків, щоб найсприятливішим чином підготувати баскське сус пільство до інтеграції у фран-
цузьку спільноту. Через неспроможність учених надати прийнятні наукові пояснення щодо по-
ходження басків та їхньої мови, баскську цивіліза цію називали й називатимуть прадавньою ци-
вілізацією. Критерій «прадавній» завжди був універсальною форму лою для питань, на які наука 
не могла дати відповіді. Не обхідно зазначити, що ця тема набула неабиякого пара дигматичного 
та політичного значення, особливо протя гом останніх років, задля виправдання саме лінгвіс-
тичних вимог (аргументація «заборгованості» перед баскською мовою); з другого боку, цей 
критерій – чудова характе ристика уявних зазіхань «запізнілої сучасності», яскраво вираженої в 
пошуку та неочікуваному прочитанні первіс них обрядів. Новим, однак уже досить поширеним 
виявом «запізнілої сучасності» є паради «joaldunak» (учасники яких одягнуті в баранячу шкіру, з 
дзвіночками, прикріп леними до стегон), що створюють метафоричний первіс ний обряд та ви-
являють його здатність привертати увагу сучасного суспільства.

Суспільний устрій: традиції та чинне законодавство
Французька революція офіційно мала намір заснувати й організувати французьке 

суспільство на нормах чинного законодавства, та культурні підспільноти, які форму вали 
Францію кінця ХVІІІ ст., ще залишалися на різних сту пенях залежності від традицій режи-
му. У повсякден ному житті мешканцям цих підспільнот доводилося прис тосовуватися до 
вимог чогось середнього між старою та новою системами. У Басконії встановлення нових 
інструментів дер жавного управління – комун, кантонів та префектур – відбулося без зволі-
кань. Нова країна без утруднень формувала свою адміністративну систему управління сус-
пільним життям громадян (народження, шлюб, розлучення). Проте активність держави об-
межувалася тільки соціальною сферою. Три соціальні традиції, які, на наш погляд, повною 
мі рою розкривають специфіку функціонування баскського суспільства, залишилися поза 
увагою нової республіки.

По-перше, стара традиція права первородства, основа будь-якої баскської сім’ї, офі-
ційно скасована Французькою революцією, тривалий час повністю зберігала свою ефек-
тивність. Протягом ХХ ст. її дія поступово припинилася (одночасно зі зникненням зовніш-
нього та внутрішнього механізмів відтворення сільських сімей), але її вплив від чутний ще 
й досі в уявленнях нових поколінь, особливо під час розподілення сімейного майна: усіма 
правдами й неправдами вони намагаються довести законність навіть дуже слабких зв’язків 
наступності, заперечуючи будь-яке переривання роду. Сьогоднішнє відновлення концепції 
«etxe» («дому») відбувається не лише в рамках національ ної риторики, вона також відчутна 
в спрямованості мис лення басків, а саме у пошуках зв’язків наступності, тоб то наближенні 
до втраченої суспільної моделі.

Другою традицією, що з’явилася на карті нецивілізованих відносин Французької респуб-
ліки кінця ХІХ ст., є ухиляння від військової служби. Справді, Басконія вияви лася регіоном най- 
масовішої непокори, що просто доводи ло до відчаю державну владу. Сільські кантони Баско-
нії на вели вражаючі цифри: у деяких селах військова влада кон статувала той факт, що майже 
три чверті осіб призовного віку уникають військової служби, емігрувавши до «Америк». Висо-
ка здатність басків до колонізації зацікавила державну владу, яка збиралася використати цю 
рису баскського суспільства для організованої еміграції до фран цузьких колоній. Та здобути 
це не вдалося, бо баскська мімікрія зай шла надто далеко. Представники революційної влади 
вважали басків відданими республіканцями. Тому з метою захисту піренейських кордонів від 
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можливої іспанської аг ресії басків «тримали в резерві», щоб у разі необхідності во ни послу-
жили нації, беручи участь у військових операціях. Тенденція до ухиляння від служби, потроху 
спадаючи, зберігалася до Другої світової війни, а після закінчення міграційного процесу до 
Сполучених Штатів Америки во на майже повністю зникла. Міф про успіх в «Америках» втра-
тив свою привабливість і поступився місцем соціаль ній мобільності та вільному пересуванню 
між французь кими містами, що було ознакою закінчення процесу інтеграції умовного інди-
відуума до французького культурного прос тору. З 1990-х років націоналістичний рух басків 
на магався використати звичай ухилятися від військового обов’язку як приклад існування в 
баскській колективній свідомості схильності до ігнорування правових норм Франції. Аж до 
скасування загальної військової повиннос ті мешканці сіл ухилялися від служби, демонструю-
чи стій кість цієї культурної риси, яка вважається невід’ємною від «баскості».

І нарешті, підпільна економічна діяльність, широко роз горнута на кордоні з Іспанією, 
була третьою традицією. Контрабанда сприяла зміцненню іміджу басків як таких, що легко 
«грають» із законом. Міфи про це були підкріплені активністю дея ких місцевих діячів, які 
«звеличували» контрабандистів і трактували явище контрабанди як незначне порушен ня, 
що приносить економічну рівновагу, а отже, користь для громади. У такій прихованій бо-
ротьбі між контра бандистом, доблесним продовжувачем місцевого зви чаю, та митником, 
захисником правопорядку, поставле ного державою, правду кажучи, немає ворогів, є тіль ки 
суперники, що намагаються перехитрувати один одного. На боці контрабандистів – місцеве 
населення (у кожній сім’ї з прикордонної території принаймні хтось один зай мається цією 
справою), яке приховує їхню діяльність: на кор доні, що добре охороняється, «нічні виходи» 
організову ють із залученням часом кількох десятків осіб! Ніщо не стає на заваді діяльності, 
яка може принести заробіток набагато вищий (хоч і нерегулярний), ніж зарплата митника. 
Заборонена гра навколо кордону, контрабанда, свідчить про схильність до хитрощів баск-
ського населення, яке дотри мується своїх власних критерії успіху або, простіше кажу чи, 
критеріїв економічного виживання.

Таким чином, різні порушення, зокрема ухиляння від військової служби та контрабан-
да, – це ігри з правовими нормами, однак насправді все це зводиться до протисто яння між 
звичаєвою та правовою формами законодавства.

Подвійний культурний прошарок
Відома фраза історика Моріса Агюлона «Франція іс нувала до французів» заслуговує на 

детальний аналіз. Не обхідно вивчити регіон за регіоном, щоб охопити всі складові комплек-
сного та довготривалого культурно го процесу. Якщо взяти до уваги факт, що одним із голов-
них чинників усвідомлення етнічної належності є мовний аспект, то сьогоднішня життє- 
здатність баскської мови, особливо помітна в сільській місцевості (доцільно від значити 
одночасне переміщення на другий план деяких народних звичаїв та відчутну присутність 
баскської мови у громадському просторі: двомовна освіта, місцеві радіос танції та ін.), 
а також знання французької мови, засвідчу ють, що біполярне формування (Bidart, 2002) 
індивіду альної свідомості – баск і француз, яке розпочалося із середини ХІХ ст. (історичний 
момент бурхливого розвитку національної свідомості), – це культурна реалія. Безсумнів-
но, кожен має власне розуміння цього подвійного культурного прошарку та свій досвід (ча-
сом сумний, у ви падку поганого володіння французькою мовою), який сьогодні, як і вчора, 
дозволяє робити висновки щодо сус пільних відносин, виходячи з відповідних обставин та 
сво єї причетності до цього. Цей подвійний культурний про шарок дозволяє вести внутрішні 
справи баскською мо вою, а в зовнішніх використовувати знання французької.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



931

Проблеми національної та регіональної специфіки

Застосування «регіональної» мови часто обмежується побутовою та комунікативною 
сферами, а французькою говорять у державних установах. Таким чином усе значно спрощу-
ється, приховуючи суттєву мовну різницю (зокрема в написанні баскських та французьких 
слів: кореспонденція, телефонування, читання журналів і т. ін.) навіть у побутовому спілку-
ванні, ускладненому плу таниною баскської мови з французькою.

Ставлення до ситуацій, життєвих позицій та рівнів са мосвідомості дуже різне, особливо в 
період високої соці альної мімікрії, у ході якої взаємопроникнення культур них прошарків, що 
розпочинається в школі, докорінно змінює уявлення простого сільського мешканця про його 
соціаль ну належність: можна бути баском, розмовляючи баскською мовою, не знаючи її, про-
сто мешкаючи в Басконії або будучи прихильником необаскського напряму в архітектурі. Син 
хлібороба, отримавши спеціальність інженера, зму шений пристосовуватися до вимог свого 
нового соціального статусу. Він неминуче потрапляє під вплив двох культур них прошарків – 
баскського та французького. Він може від дати своїх дітей до двомовного навчального закла-
ду, вва жаючи, що соціальна мімікрія не завадить мові дідів, або ж, навпаки, може вирішити, 
що новий соціальний статус змусить його позбутися всього, що може виказати в ньому баск-
ський дух або зв’язок із сільською культурою, цінності якої стали для нього чужими. Доходить 
до того, що він може умисно мешкати в будинку, архітектура яко го не має жодного елементу 
місцевої культури, а може й знайти компроміс: з одного боку, відмовитися від баскської мови 
та культури, а з другого, мешкати в бу динку, зведеному в баскському архітектурному стилі 
(необаскському; стилізованому під баскський; будинку, що є точною копією старовинного 
баскського будинку), який йому навіює відчуття сакрального зв’язку між тим, ким він був на 
початку свого шляху, та тим, ким він став, та підкреслює його соціальний статус.

Сьогодні ця культурна біполярність зміню ється через посилення націоналістичної 
ідеології, яка нав’язує місцевому населенню новий устрій та стає на за ваді численним 
культурним і суспільним взаємовідноси нам. Культурна спадщина, накопичена століт-
тями, перет ворюється на проблематичну дійсність. Кожен з учасників цієї біполярної 
культури добре розуміє, які чинники не да ють йому вільно розвиватися. Активісти 
націоналістично го руху з метою самоствердження відкидають французь кий культурний 
прошарок, звільняючи місце лише для баскського духу та культури, тоді як пересіч ний 
громадянин, роздратований політичним забарвлен ням баскської цивілізації, не бажа-
ючи, щоб його «баскість» була розцінена як політична позиція, відкидає її на ко ристь 
французького культурного прошарку, відмовляю чись, наприклад, розмовляти баск-
ською мовою або брати участь у будь-яких мистецьких акціях, демонструючи та ким 
чином своє ставлення до баскської культури. Таку по ведінку можна охарактеризувати 
наступним форму люванням: багатослівність ідентифікуючого бойкоту. Унаслідок цього 
під час сімейних бесід та вияву громад ських позицій напруга і назрівання кон фліктів по-
силюється з кожним днем, перешкоджаючи суспільному та приватному діалогам. Коли 
націоналістич на ідеологія зосереджується на питанні – розмовляти баскською мовою чи 
ні, – це може стати небезпечним чинником культурного розколу суспільства, суперечки 
навколо складного й актуального питання – як бути бас ком, як бути французом, як бути 
баском і французом – стають дуже цікавими для спостереження, тому що в них відобра-
жаються всі процеси культурного єднання.

У цих вічних роздумах про «існування у баскському сус пільстві» архітектура може дати 
широкі можливості для самоствердження, починаючи з канонів архітектурного мистецтва 
і закінчуючи різними новітніми напрямами, йдучи від простих форм до найвитонченіших.
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Баскість як риса елітарності
Якщо і є така складова народної баскської куль тури, що отримала справжнє визнання, 

то це архітекту ра, яка відповідає всім канонам буржуазної естетики. Баскський архітек-
турний стиль завдячує своєю популяр ністю імператору Наполеону ІІІ та імператриці Еже-
ні, які побудували в Біаррітці «Віллу ЕжЕні» (нині – Імператор ський готель). Саме вони 
привели за собою у Біаррітц і на все баскське узбережжя європейську аристократію та 
па ризьку буржуазію.

Угруповання архітекторів, що називали себе «архітекторами-регіоналістами» і мали на 
меті відійти від академізму в архітектурі, який, на їхню думку, себе вичерпав, входило до 
руху регіоналістів, що поступово зароджувався у Фран ції. Зачаровані мальовничою красою 
сільських будівель баскської провінції Лабур, вони побудували перші спорудт в необаск-
ському стилі 1 (правильна назва – неолабурдинський стиль), розкішність яких промовисто 
свідчила про соціальний статус володаря. Перші будівлі, архітектура яких відповідала різно-
манітним неостилям (наскільки різ ним, настільки й чудернацьким: елементи сільських ла-
бурдинських будівель переписані у витіюватому стилі, який чітко підкреслює престижність 
будівлі), названі зго дом «віллами», з’явилися в Біаррітці в 1895 році. Усе в цій архі тектурі 
підкорялося вимогам декоративності: асиметрич ність дахів, розміри вікон, навіть назви бу-
дівель 2: Mendixka (Маленька гора), Haitzurra (Заступ), Harotzaldea (Зі сторони іноземців), 
Etche Pherdea (Зелений будинок) і т. ін. Що ж до інтер’єру, то будівлі цілком відпо відали прий- 
нятим у буржуазному товаристві нормам.

Перенесення архітектурних елементів та їхнє викрив лення лягло в основу архітектур-
ного стилю екстер’єру та інтер’єру баскської вілли, який у ХХ ст. став популярним у Басконії 
(від провінції Лабур до провінції Бас-Навар), потім з Басконії стиль поширився узбережжям 
до міст По та Тулу зи. Змінився також і соціальний статус будівель необаскського стилю: він 
поступово втратив свою елітність і став доступним для середнього класу. Цьому процесу 
сприя ло нововведення від будівельних компаній – маєток у необаскському стилі «під ключ».  
Упродовж 1980–2000 років існував неабиякий попит на необаскський стиль в архітектурі, 
що свідчить про справжній успіх баскського архітектурного стилю, який зародився у кінці 
ХІХ ст. і не втратив своєї привабливості сьогодні.

Останнім нововведенням необаскського стилю є те, що назви вілл перестають позначати 
приватну власність. У 1990–2000 роках набуло поширення проживання у цих будів лях кількох 
різних сімей. Це привело до появи нових, ори гінальних назв: ідеться про резиденції Eskual-
duna (баск, місто Сан-Жан-де-Луз), Eskuara (баскська мова, місто Гуетарі), Amaya (баскське 
жіноче ім’я, місто Біаррітц), Kantal-di (Співоча Башта, місто Гуетарі), Euskadi (назва трьох 
баскських провінцій в Іспанії, місто Біаррітц). Пошук нових декоративних елементів допускає 
будь-які сміливі лінгвіс тичні нововведення, наприклад, використання термінів, що пов’язані 
з історією баскського суспільства та мали свого часу яскраво виражений політичний підтекст. 
Поява нових, нейтральних термінів, що в минулому вживали ся для висловлення протесту, 
свідчить про поступову змі ну світогляду сучасного баска. Нині мож на констатувати, що про-
цес соціалізації баскського моти ву охопив усі типи будівель: у необаскському стилі зведено 
вілли, маєтки, розкішні багатоповерхівки, бракує лише «народних» багатоповерхівок.

Отже, архітектура є благодатним ґрунтом для символіч ного відновлення, яке полягає в 
опрацюванні старовинних креслень і введенні елементів стародавньої архітектури в новий 
архітектурний стиль. У музиці все відбувається нав паки: рок пройшов через процеси аси-
міляції та культур ної ідентифікації. У першому випадку отримуємо необаскський стиль в 
архітектурі, а в другому – «баскський рок».
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Баскість під випробовуванням «запізнілою сучасністю»
Літо 1993-го, свято в селі Маке, у програмі – концерт баскського рок-гурту E. H. Sukara, 

який прибув з «Півдня», тобто іспанських басків. Подіум, заставле ний найновішою аудіо-
технікою, розташований на сіль ському майдані. Покриття подіуму віддзеркалює з усіх бо-
ків величезні заводські труби і людей, які розплачуються іспанськими грошима. Від цього 
разючого контрасту між сільським пейзажем та урбаністичним мотивом із вкрап леннями 
іспанських банкнот з’являються якісь сюрреаліс тичні відчуття. Група Sustraia (грає рок та 
фольк-рок і виступає в селах) вийшла «на розігрів». Після більше ніж двох годин очікуван-
ня через численні технічні нега разди, пов’язані з високою потужністю апаратури, кон церт 
розпочався; хлопці та дівчата віком від сімнадцяти до двадцяти років зібралися біля сцени. 
Технічні проблеми не викликали незадоволення у молоді, бо вони сприйма лися як ритуаль-
на частина рок-концерту. З першим гурко том децибелів молодь почала танцювати, а ті, хто 
був біля подіуму, несамовито салютували музикантам піднятими кулаками або витягнути-
ми уперед двома пальцями (vic tory – перемога). Музики співали баскською мовою зна йому 
пісню, яку по команді соліста групи із запалом під хоплювали «розігріті» глядачі.

Так раптове виникнення «баскського року» здійснило справжню культурну революцію 
(Bidart, 1998), потіснив ши звичні музичні стилі (такі як традиційна баскська на родна піс-
ня – культурний символ сільської спільноти – легка фольклорна музика, виконувана фран-
цузькою мовою, але з характерним баскським акцентом) і надавши баскській мові універ-
сального значення в музиці. Нова молодіжна культура використала для свого становлення 
юнацьке завзяття та сприйнятливість і була тісно пов’язана з політикою.

Не заглиблюючись в аналіз специфіки музики в стилі рок, причин її розквіту, ролі та 
місця в молодіжній культурі 3, зауважимо лише, що факт її виникнення став подією но мер 
один у музичній історії століття. Її транснаціональний та універсальний характер жодним 
чином не заважає існу ванню та розквіту національного та регіо нального самови раження, 
якому соціальні науки Франції приділяють, на жаль, дуже мало уваги. Характерною рисою 
рок-музики є її втілення в соціальній інфраструктурі, яка складається з безлічі рок-груп, – 
безпрецедентне яви ще для інших музичних напрямів. Усупереч своєму, часто одноденному 
існуванню, рок-гурти не ставлять собі за мету примітивне виконання відомих тем та на-
ступну боротьбу за частину авторських прав на них; вони копіюють, запозичують, компілю-
ють, винаходять, імітують. Рок – трансгресивна музика, тому він пропонує обмежені мож-
ливості виконання, а філософія року дуже гнучка і дозволяє будь-якій людині або групі осіб 
досягнути успіху у виконанні му зики в цьому стилі. Крім того, рок-музика може змішувати-
ся з різними немузичними течіями, виконуючи функції по середника між течією та людьми. 
Саме так розвивається музична культура в Басконії, де рок-групи, які самовизнача ються як 
баски, поступово змінюють свій світогляд на близький до баскських екстремістів (критика 
Іспанії та Франції, що, на їхню думку, є деспотичними та імперіалістич ними, вихваляння 
непокори, критика соціальних інститу цій та поліції), перетворюючись на інструмент мобі-
лізації та політичного лікнепу для молоді, яка легко піддається впливу і маніпуляціям (вклю-
чати рок-концерт в акцію підтримки заарештованих «бас ків» – звична практика). Таким 
чином, на сьогодні рок-музика є дуже важливим і дуже ефективним засобом формування 
баскської громади та баскської національної ідеї.

Від самого свого початку рок був представлений підпільними групами та новими учас-
никами руху, які збиралися в таємних місцях, і є частиною урба ністичної культури. У Бас-
конії він бере свій початок із сере дини 1970-х років. Першу рок-музику у своєму барі «Steak 
house» почали грати сервери з міста Біаррітц. Їхній рок характеризувався потужним англо-
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саксонським впли вом. Отже, унаслідок поєднання серфінгу і року Біаррітц перетворився на 
найроковіше місто баскського берега; лі цей Касен міста Байон своєю чергою став «кузнею» 
музики в стилі рок, яку відзначали на щорічних святкових концертах. Перший публічний ви-
ступ рок-груп, який став першим «трампліном» для розвитку музичної інфраструктури міс-
цевого року, було організовано в 1982 році в місті Mouguerre (біля Байону); лише одна гру-
па – Artea – виконувала пісні баскською мовою. Після цього кон церту протягом 1980–1990 
років простежувався бурхливий розвиток рок-музики, який супроводжувався виникнен ням 
великої кількості рок-гуртів. Упродовж 1981–1991 років існувало не менше двадцяти п’яти 
груп, які грали «стьоб-рок». Цей музич ний напрям відображено і в назвах груп: Begi xintxo 
(«Жваві оченятка»), Uharteko Punka («Панки з Ухар-Сізе»), Bizkarezurra («Хребет»), Trukes 
(«Гострозубці»), Haurtzarrak («Бешкетники»), Porru salda («Суп із цибулі»), Txingoma ІІ («Жу-
вальна гумка ІІ»; le goma ІІ – назва вибухівки, яку ЕТА використовує в своїх замахах!), Іxta 
zorri («Молоко соси») та ін. Цей «стьоб-рок» побудував навколо себе справ жню систему куль-
турних кодів, властивих молоді, які доз воляли тримати соціальну дистанцію від встановле-
них норм. Для цієї культури співдружність ZTK (координація рок-груп Басконії) випускала 
спеціальну брошуру – антоло гію непристойних трюків та хуліганських витівок. Водночас 
засновники першої сільської рок-групи Басконії на магалися просувати в маси концепцію 
«сільського» року, називаючи таку течію СПР, тобто сільський панк-рок.

Спроба розкласти музичні напрями по поличках (тра диційна/сучасна музика, культо-
ва/маргінальна музика та ін.) привела до появи гібридів традиційного та сучасно го, тобто 
паралельно використання виконавцями стародавніх інструментів із сучасними (наприк- 
лад, txalaparta – конс трукція з дерев’яних дощечок, на яких відбивають ритм). Рок став  
інструментом «модернізації» обох складових баскської культури – баскської мови та звича-
їв. Влучно опинившись у потрібному місці в потрібний час, він ви вів на політичну орбіту 
баскську самобутність. «Баскський рок» багатофункціональний: з одного боку, він несе в 
собі «баскість», тобто пристосованість до баскського сере довища, з другого, поширює баск-
ську мову. Уперше у своїй історії рок породжує дестабілізацію «баскості» в її класичному 
розумінні, відкриваючи дорогу різноманіт ним гібридизаціям.

Ці спостереження дозволяють зрозуміти, що термін «регіональна культура» недореч-
ний, тому що він по роджує асоціації другорядності та маргінальності. Культу ра ж Баско-
нії наполягає на зворотному, підкреслюючи іс нування постійного руху між інтеграцією та 
дезінтеграці єю, між розквітом та зникненням, і особливо у взаємодоповнюваності, у супер-
ництві або протиріччях з іншими культурами.

Примітки
1 Див.: Bidart P. Le style néo-basque comme objet anthropologique // Ethnologie française. – 1995. –

XXV(4). – P. 681–686.
2 Див.: Charney T. Quel motif // Ethnologie française. – 1995. – № 2. – P. 149–151.
3 Інформацію можна одержати, звернувшись до таких творів: Rock. De l’histoire au mythe / dir. de 

P. Mignon, A. Hennion. – Paris. – 1991; Le rock. Aspects esthétiques, culturels et sociaux / dir. d’A.-M. Gour-
don. – Paris: еd. du CNRS. – 1994; In Garageland Rock. Youth and Modernity / dir. J. Fornas, U. Lindgerg, 
O. Sernhede. Londres: Routledge. – 1995.
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МАРТЕН ДЕ ЛЯ СУДЬЄР

НАЗВИ МІСЦЕВОСТЕЙ: НОМІНАЦІЯ, ДЕНОМІНАЦІЯ, 
РЕНОМІНАЦІЯ

Le nom des micro-régions et des pays, conséquence du découpage actuel de l’espace rural, est aussi le support 
privilégié de leur identification. Il représente un enjeu pour leur dévelopement. Il doit et peut aussi faire rêver. 
Différents jeux de nominations et re-nominations sont ici examinés dans leur profusion, voire leur confusion. On peut 
les mettre en parallèle avec l’importance grandissante que les individus accordent à l’affichage de leur nom propre.

The names of micro-regions and lands resulting from the present-day division of the rural area are privileged 
identification marks that are very important for their development and can charm too. Various versions of 
nominations and renominations, etymological confusion are examined in this article. They can be compared with 
the growing importance that people attach to their own name.

Єдине моє горе, що я ще не назвав.
Вінцент де ля Судьєр [2003]

Хіба зацікавленість словами не витає в хмарах? Про це свідчать сучасні словники спе-
ціальної лексики (ономатопея, поліграфічна лексика, професійні говірки, молодіж ний жар-
гон тощо). Розмаїття власних назв у сільській Франції підтверджують загальне правило де-
далі більшого поширення новостворених та відновлених топонімів. Постає питання, яким 
чином номінація 1 сприяє культурному та економічному розвиткові територій, не становля-
чи, однак, єдиної можливої умови їх своєрідності і життєздатності.

Крім мікротопонімії та географічних назв великих те риторій, у статті розглядається 
топонімія середнього мас штабу, яку пропонуємо назвати геонімією 2 (чи, скажімо, мезо-
німією) «мікрорегіонів» 3. Предметом нашого дослідження є утворення назв 4 територій з 
метою пізнання крізь своєрід ну призму – мабуть, анекдотичну – деяких переваг та зна чень 
сучасного територіального поділу сільської місцевос ті. Ось чому здійснюємо цей екскурс 
у «нетрі» найменувань найменших територіальних одиниць – «розширених місце востей із 
власною назвою» (Schweitz, 2001, р. 16), «малих місць» – «бро» у Нижній Бретані – і знакових 
«країв», що отримують адміністративне підтвердження.

Спочатку пропоную коротку генеалогію поширення груп власних назв.

Відновлення...
Деякі з цих «мікрорегіонів» (для зручності назве мо їх просто «регіонами»), як і певні іме-

на, під впливом моди просто зникають. Не йдеться про стародавні гало-римські pagi (Carte 
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des noms de terroir, 1996; Zink, 2000), назви яких зберігалися інколи до XVIII ст., нап риклад, 
Тело та Верон у Турені (Schweitz, 2001) чи Галльвесс і Серве в передмісті Парижа (Gallois, 
1909). А ось у кни гах з географії, виданих у період між двома війнами (1918–1939 рр.), мож-
на знайти забуті сьогодні назви мікрорегіонів: Фро (чи Броні) – регіон Грама в департаменті 
Ло; Кейран – у департаменті Ло-е-Гаронн тощо. Сліди цих геонімів продовжують існувати 
лише як складові назв місте чок чи селищ (наприклад, Вальден у департаменті Дром, який 
зараз називають «провансальським» на противагу то му, що містився «на пагорбах» – у де-
партаменті Порт-ан-Вальден), чи на старих напівстертих вивісках (скотобійня «Небузан» у 
Монтрежо, департамент Верхня Гаронна).

Деякі назви використовуються, але дуже локально і май же конфіденційно, тими, хто 
здавна живе в цих місцевостях: Туа (Верхні Піренеї); Лімарг (Ло); Пассе, Іємуа, Улм (депар-
тамент Орн); край Паган у Північному Фіністері.

Численними є назви, відомі лише дослідникам сільської місцевості. Власне «наукові» 
найменування іноді просто вигадані геогра фами. Місцеві жителі про них часто навіть не 
знають: «Пікардійська рівнина», «Край середньої Гаронни», «Роданський коридор», «Аль-
пійські ниви», «Центральний масив» тощо.

Дедалі частішають випадки зміни та відновлення назв регіонів, які ще п’ять-десять ро-
ків тому, здавалося б, були приречені на за буття. Наприклад, Сонуа (навколо містечка Ма-
мер у департа менті Сарт) адміністративно й за ознаками культури прагне відмежуватися 
від сусіднього регіону Алансон, зокрема через поновлення розведення давньої, майже зник- 
лої «сонуаської» породи великої рогатої худоби. А в Ло-е-Гаронні, нещодавно відродилися 
такі назви місцевих вин, як Брюйуа та Дюракуа. Деякі «товариства комун» відновлюють 
майже забуті географічні назви для надання місцевого колориту їхньому звучан ню, наприк- 
лад, «Небузан-на-річці-Верден» 5 у Верхній Гароні.

Водночас загальнонаціональне визнання отримують регіони, які лише нещодавно ста-
ли відомими. Обрак, дослід жений етнологами та агрономами, тепер знають і завдяки рек- 
ламі. Місцевість Арманьяк (Herges, 1992), про яку Жюльєн Грак [Gracq, 1992, р. 41–42]  
писав, що «уявлення (про її назву. – Авт.) ... не є настільки цілісним, насиченим, потуж-
ним історичним чи географічним, як уявлення про Флан дрію, Бретань чи Ельзас, а пов’язане 
лише з кулінарними та літературними шедеврами («Три мушкетери»); це радше тонкий 
аромат, аніж пахуча есенція», чи Ларзак – що вона є «не тільки територією.., [але й] ідео-
логічною ідентичніс тю, оскільки її лінгвістична ознака стосується не стільки об’єктів на 
плато, скільки історичних подій... Ця ідея пов’язана не просто із захистом території, вона 
пов’язана із захистом ідеї життя» (Bonniol, Hostingue, 2001, р. 105].

Тепер ці назви звучать для нас так само звично, як назви давніх культурних центрів (Лю-
берон, Край бігуденів тощо). Ця нещодавно набута популярність пов’язана зі специ фічними 
соціальними конструкціями, що є вдалими ком бінаціями місцевого товару (ножі, сири, ал-
коголь), рельє фу (високі вапнякові чи вулканічні плато) та історії (сус пільна боротьба).

...та найменування
Наступною великою групою власних назв є неоло гізми. Ці найновіші ономастичні 6 

«утворення» дійсно не є відомими здавна назвами, а виникли внас лідок територіалізації 
сільської місцевості, що відбува ється так само, як розмежування «регіонів» та «регіоналіза-
ція». Наведемо два їх види.

Перший і доволі поширений – це найменування туристичного чи асоціативного по-
ходження. Скажімо, назва Перігор у Дордоні («пурпурний») походить від виноградни ків 
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Бержерака і доповнює відомі здавна географічні реалії (Перігор чорний та білий) (Brochot, 
1997, р. 18). Крім того, подорожуючи, можна виявити дуже маленькі географічні зони, що 
нази ваються загальним, часто недоречно вживаним терміном «край». Публіцистична ліри-
ка, що використовується для реклами цих малих територій, які складаються з одного-двох 
кантонів, має надати їм більшої популярності. Кому був відомий «Куазький край» з його 
«тихим життям», що виник у 90-х роках у департаменті Рони? Чи «Вуглезький край» нав-
коло Вуйє в долині В’єнни (між Луденом та Пуатьє)? У презентаційній брошурі під назвою 
«Вуглезія – терра інкогніта» пишуть: «Відкрийте для себе Вуглезію... 1. Вуглезія – справжній 
острів, вкритий лісами... 2. Вуглезія – місцевість з багатою кухнею... 3. У Вуглезії – гориста 
місцевість, сприятлива для альпінізму... Наше єдине прагнення – здивувати Вас. 4. Вугле-
зія – архіпелаг дідівських традицій... 5. Вуглезія – край святкувань... 6. Вуглезія – безкрая...» 
(«Osez Vouille et son pays», 2001).

З другого боку, процес утворення нових назв набуває сьогодні небаченого раніше роз-
маху після поширення нової, «місцевої» політики, започаткованої Управлінням справами 
з благоустрою територій та роботою в регіонах (DATAR). Створене згідно із законом від 25 
червня 1996 року, воно продовжує справу, розпочату в 1975 році укладенням «договорів між 
краями» (321 на той час), співпрацюючи з районними адміністраціями і територіальни ми 
громадами (генеральними радами, комунами та спіль нотами комун). Концепція і створен-
ня цих «країв» – те риторій, що лише завдяки цьому терміну набули більшої ваги – сьогодні 
робить можливими численні обговорення, про тести, перевизначення, зміни кордонів [Те-
риторії, визна чені адміністративно / Території, які реально існують, 2000]. Таких нещодав-
но названих територіальних ланок бу ло близько чотирьохсот у 2003 році; для жителів та 
їхніх обранців вони є основою в сучасному розумінні благоустрою сільської місцевості, що 
спирається на місцеву ініціативу, оскільки че рез них буде розподілятися за цією програмою 
«манна» (суб сидії) – державна та регіональна грошова допомога.

Усе ускладнилося ще більше після створення тридцяти п’яти «Регіональних природних 
парків» зі схожими цілями, наз ви яких велично розміщені на в’їзді до відповідних комун.

Варто, однак, виділити в цій другій групі існування назв «Територій лідерів» (140 на сьо-
годні), що з 1991 року фінансуються Європейським Союзом. Зрештою, деякі кан тони (хоча 
і досить рідко), а особливо деякі «спільноти ко мун», створюють власні наз ви, поєднуючи 
назви міст, місцевостей та/чи неологізми.

«Територіальний жаргон»
Існують такі джерела геонімії: місцеві назви, наукові, напівнаукові назви (Schweitz, 2001), 

узаконені етнологами та географами (Chamboredon, 1998 чи Zink, 2000; а ще раніше у Gallois, 
1909), турис тично-комерційні та політико-адміністративні.

Таким чином, сільська місцевість стала справжнім «палімпсестом», а безліч її локаль-
них назв входять до місцевого чи туристичного жаргону. Здебільшого від цього стражда ють 
жителі районів з кількома назвами. Про це свід чать публікації і мої власні дослідження в 
Орні, на Цен тральному масиві та на Південному Заході. Хто з жителів Пітівьє впізнає свій 
регіон у краї Бос-Гатіне-ан-Пітівере (Libération, 1997)? Розділення місцевостей відбуваєть-
ся дедалі частішає, про що свідчить топонімічне нашарування. Для підтвер дження цього 
достатньо навести два приклади.

По-перше, місцевості Божоле (у множині, тому що їх два надцять 7, як зазначено у ре-
кламній об’яві). В одній з них – Божоле «Батар» – утворився «край Золотавого Каміння» з 
натя ком на колір блоків піщаника, з якого зведені будинки 8.
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По-друге, Перш. Історично регіон поділявся на «Верхній» Перш (навколо Монтаня), 
Перш «Гуе» (Ножан-ле-Ротру) та «Несправжній» Перш (Вандом), але за місцевим звичаєм, 
зважаючи на поділ території між трьома депар таментами, розрізняють Перш: Орне, Сартуа 
й Ере-Луар. Од нак ці розбіжності почали відходити в минуле зі створен ням у Перші Націо- 
нального заповідника (1998). Деякі комуни чинять спротив, як-от мешканці Ферте-Бер-
нар (департамент Сарт), які вимагають затвердити назву «Фертуазький край» (Le Perche, 
1997). Та хіба етнологи і географи не беруть участі в цьому процесі? Питання «правиль-
ної назви» до 1950-х років вирішу валося на користь «спеціалістів» (Robic, 1982), котрі дуже 
уск ладнювали пошук «справжніх» особливостей мікрорегіонів. Так, Люсьєн Галуа критику-
вав так звані назви країв. Водно час, якщо дослідник погано володіє предметом, його також 
може спокусити інша крайність – територіалізація. «Хіба мо нографія не є специфічним спосо-
бом уписати своє ім’я в назву місцевості... бажанням злитися з нею?» (Larrére, 1991, р. 34).

Геопоетика
Деякі люди поринають у мрії від однієї лише згадки про відда лені куточки світу: Вог-

няну Землю, Ісландію, Тібет тощо. Я, звісно, такий самий. Але мені пощастило захопитися 
наз вами найменших регіонів під час занять з місцевої геогра фії, яку викладав нам в інсти-
туті «мікрогеограф». Уже під літком я виявляв інтерес до вивчення карт Генерального шта-
бу. І досі можу годинами шукати та осмислювати наз ви найменших регіонів і комун. Чим 
більшою була місце вість, про яку розповідав викладач, тим абстрактнішою і по милковішою 
виявлялася її назва. І тим більше я радів, завороже ний кількістю мікрорегіональних оди-
ниць, що мені здавалася нескінченною, як перелік видів рослин, мікрокліматів чи відтінків 
кольорів: Сегала (викладач називав їх у множи ні, як місцеві мешканці), Сідобр та Еспінуз; 
Трієв, Шамсор та Матезін; Вогези (але не прості, а сонуазькі); Шатеньре... канталійське; 
Віадена та Ксентрі. У «Довіднику країв Франції» (1999) кількість таких назв, що опинилися 
на межі забуття, вражає: Кен (департамент Дром), Керкор (департамент Жерс) та ін. Я не 
можу не записувати нових знахідок у свій «За писничок місцевостей». Неначе проживаючи 
кожну назву, я відчуваю особливості тих місцин до найменших дрібниць. Ці найменування 
місцевої ідентичності втілюють основу сільського духу.

Інші автори також виявляють схоже захоплення. Жюльєн Грак на основі дослідження назв 
двадцяти вулиць у Нанті зауважив: «Ця топонімія впорядкована неначе мо литва, ці звукові по-
слідовності, яким передують спогади, без сумніву, відображають на внутрішньому екрані наше 
підсвідоме враження від міста» (Gracq, 1985, р. 204). Марсель Пруст пише: «Ці назви [міст: Бель-
бек, Кутанс, Ламбаль, Понт-Аван тощо] стали ще особливішими, коли отримали ту єдину, 
лише їм властиву назву, неначе людське ім’я» (Proust, 1954, р. 458). Його також приваблювало 
спрощення, пов’язане зі згадуванням топонімів існуючих міст, у яких він ніколи не бував, «за-
хованих у таємниці назв». Вони «по єднувалися у мріях», «живили його бажання» (Proust, 1954, 
p. 460).

Отже, будь-яка назва місцевості – і сільської, і міської – панує над нашою уявою. До того ж 
дехто, дотримуючись постулату «Для того, щоб вигадати світ, потрібно його спочатку назвати, 
вигадати назву» (Jourde, 1991, р. 199) 9, краще за інших створює колорит. Як слушно зауважив ав-
тор твору «Désir d’Aubrac»: «Мені краще сказати, що я був в Руерзі, аніж в Авейроні» (Mialon, 2001).

Як стати відомим
Аби здобути визнання як «край» чи «терито рія лідера», місцеві громади повинні вико-

ристовувати «по тенціал своєї назви» (Falcoz, 2001, р. 5). Із цього погляду, є регіони, що мають 
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«історію та природний рельєф» (Gracq, 1992, р. 93), згадка про які викликає в нас, звісно, 
різні почуття, залежно від того, чи ми там живемо, мріємо про них, чи проїжджаємо повз. 
Вод ночас багато нових назв, не обтяжених історичним зміс том, апелюють до інших рівнів 
уяви – до кантонів, більш сучасних, на нашу думку, ніж інші місцевості.

Безумовно, деякі регіони відроджують свої історичні наз ви (див. вище), які були широ-
ко відомі в минулому (Комбрейль, у Нижньому Оверні; Буріанн на Ло), або пов’язують свої 
нові назви з найменуваннями великих регіонів чи департамен тів (Аргон шапенуаз, Шарант 
лімузин). Величезна кількість туристичних фірм та місцевих громад використовує меліо-
ративну термінологію та ступені порівняння прикметників, застосовує їх у «маркетинговій 
політиці своєї місцевості». Звідси засилля оронімів 10: Верхня Жіронда, Верхній Коррез тощо. 
Часто у назвах відображені особливості місцевого пейзажу чи географічної зони: «океанські 
рівнини», скелі, джерела, річки та вулкани. Нерідко трапляються назви, пов’язані з істо рією 
та мистецтвом: Броселіанд (Монфор-сюр-Мун), Альбіжуа, Бастід чи – майже карикатурне – 
Катарський край (Од) 11. Зрештою, варто згадати про ознаки розташування в центрі певної 
місцевості: Серце Бретані (навколо Плоармелю), Фландрії (Хазбрук) тощо.

Проте не всі регіони можуть привабити туристів Броселіандським лісом чи бастидами 
(дерев’яні будинки специ фічної архітектури. – Прим. пер.). Тоді звертають ува гу на місцеві 
ремесла, що, однак, мало приваблюють туристів (Brochot, 2001, p. 208). Так, у департаменті 
Верхньої Марни місцева рада недавно відновила традицію вирощування лози для кошиків, 
створивши навколо Файл-Бійо так званий «Край води та лози» (Brochot, 2001, р. 208).

Але навіщо ці назви? Для кого вони? Члени асоціації ре гіону Лангр дали нам таку відпо-
відь, яка, на нашу думку, є універсальною для всіх: «Територія має прагнути відпо відності 
якомусь краю, образу. Яке враження ми хочемо справити? Кому потрібно продатися ззовні, 
щоб посили ти відчуття ідентичності всередині? Сильний імідж має принаймні відповідати 
сутності території, але йо го ціллю є все-таки зовнішній світ» (Brochot, 2001, р. 215–216). 
На це нам вказує засилля девізів та емблем: «Лозер – надзвичайна місцевість», «Ардеш – край 
витривалості», «Індр – гармонія думки» (Brochot, 2001).

Евтопія, зміна назви – від сорому до гордості
Можна створити назву, а можна захотіти її змінити. Численні зміни в назвах комун за-

свідчують подібну схиль ність їхніх мешканців. Так, Нижня Шаранта стала «морською» у 1941 
році, у 1955-му настала черга Нижньої Сени; у 1970-му «виросли» Нижні Альпи. Показо вим є 
приклад міста Ліможа, мерія якого для доведення факту скарження навіть порахувала частоту 
вживання у пресі дієслова «limoger» (з фр. – «звільняти з посади») – більше 1000 разів у 1991 
році (Libé ration, 1992). За даними тієї самої газети (1995), приблизно 15 комунам вдалося 
змінити свої назви: як Ангуасс («страх»), Серкей («домовина»), Шьєр («випорожнен ня»), Ля 
Пісс, Лє Кротт («фекалії»). Цікавим є також прик лад Шалон-сюр-Марн, перейменованого 26 
грудня 1997 року на Шалон-ан-Шампань, чи Корд («мотузки») у депар таменті Тарн, що возве-
личився до Корд-сюр-Сьєль («мо тузки, що тримають небо»).

Процес евтопізації (евфемізації топонімів) прискорю ється на очах. Адміністративний 
регіон «Центр» (м. Орле ан) у 1990-х роках хотів змінити свою назву на «Серце Франції», 
«Долину Франції» чи «Долину Луари».

Функції територіальних назв та зловживання
Для чого називати чи перейменовувати території? Щоб дати відповідь на це запитання, 

розгляньмо поняття топоні мії вцілому.
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Називати означає «окреслювати», «познача ти» через «одомашнення» та присвоєння 
території (Bouvi er, 1997). «Одомашнення» передбачає можливість орієнтувати ся в спільно-
му просторі, а також (в іншому значенні) кла сифікацію, упорядкування (Martinelli, 1982), 
навіть підко рення собі: «Хто називає, той панує» (Nommer les nou veaux territoires urbains, 
2001, р. 64) 12. Назва через подібне охоплення простору виконує роль посередника між 
соціаль ною групою та зайнятою нею територією, надаючи обом цілісності і самовизначен-
ня. «Власна назва, патронім чи топонім, індивідуалізує» (Lévi-Strauss, 1962, р. 289) (Сто-
совно патронімів у цьому значенні див.: Lapierre, 1995). Назва, унікальна для місцевості, 
засвід чує походження і гарантує якість, наприклад, продуктів «Катарського краю» – від хлі-
ба з тією самою назвою до «щиро го вітання», усе відмічено цим «місцевим знаком якості». 
Так звані місцеві промисли – ще показовіше свідчення цього (Delfosse, 1997). Отже, геоніми 
є своєрідними етикетками. Протилежні прикла ди можна бачити в деяких передмістях. На-
приклад, назва нового міста Сен-Кантен-ан-Івлін складається з ба гатьох слів (Leimdorfer, 
2001). «Тільки власна назва міста дозволяє ідентифікувати його. Воно – основа духу» 13.

Назви кварталів відрізняються від назв вулиць та міст так само, як назви мікрорегіонів 
від містечок та великиих ре гіонів. Ось чому нас цікавлять приклади, наведені у праці «На-
зви нових міських територій» [2001]. У ній ясно показа но, як від Бразилії, через Геную аж 
до Африки жителі око лиць великих міст не сприймають «зони» та урбаністично-технічні 
назви, затверджені владою, а замінюють їх на місцеві, жаргонні назви своїх кварталів чи 
громад. Так, у Новій Каледонії канаки відстоюють вживання місцевих то понімів. Вони праг-
нуть укласти «звичаєвий кадастр», де бу ли б перелічені річки, гори, долини тощо, пов’язані 
з реаль ними чи міфічними подіями (Monnerie, 2002, р. 615–618] 14.

Друга функція назви території полягає в самовизначен ні та в пошуку різниці між нею 
та сусідньою територією, відмежуванні від усіх у самоназві. Це діяльність, що стосується як 
ідентифікації іншого об’єкта, так і того, який отримує назву. У «битві за місце під сонцем» 
(Bordieu, 1980) маленькі, суміжні з відомими регі они часто опиняються в невигідному ста-
новищі. Якщо певна територія прагне посісти «вище місце», стражда ють сусіди, у яких мен-
ше переваг (Brochot, 1997, р. 18; La Sou dière, 2001, 2002).

Ще одне питання варте розгляду: чи тому всі прагнуть довести власну особливість (культурну, 
історичну чи ге ографічну), інколи «притягнуту за вуха», а то й спірну, що між територіями дедалі 
більше стираються відмінності у способі та рівні життя? У цьому процесі зумисного виокремлен-
ня та відмежування мо жуть виникнути певні крайнощі, а то й вимога самовряду вання. Захопле-
ність регіонів самоназвами (кампанілізму в Італії, парокіалізму у Великобританії), що відроджу-
ється в нових формах, може відновити не тільки територіалізацію, але й територіалізм (подібне 
до «провін ціалізму» у 1789 році (Ozouf, 1989) та сьогоднішнього регіоналізму). Ідеологія всього 
місцевого, «територіальний пужадизм» [пужадизм – реакційна політична течія 1950-х років у 
Франції. – Прим. перекладача] (Brun, 2002, р. 124), який потрібно виявляти, викривати і з яким 
слід боротися (Di Meo, 1998, р. 247–263; La Soudi ère, 2001). «Триматися за власну назву означає 
бути її слугою», – пише Ніколь Лапьєрр (Lapierre, 1995, р 367) стосовно цих «рифів переназивання».

Як наслідок, отримуємо третю особливість назв регіонів – переоцінку ефективності влас-
ної назви, а в крайніх випадках – її фетишизацію. Занурюючись в евтопізацію, місцеві гро-
мади помил ково сприймають назву як єдине, що характеризує територію. Невже достатньо 
назвати, щоб створити ідентичність, у чому, здається, переконаний працівник звичайної тур-
агенції? Спростовуючи таку стратегію, деякі нові назви не «прижилися», як-от Маржерід. Не-
зважаючи на створення екомузею під такою назвою, «маржерідці» продовжують називатися 
як між собою, так і поза межами свого краю «лозерцями», а не «жеводанезцями».
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Власна назва: ставка на сучасність?
А чи не є правдивою гіпотеза про аналогію між став кою на геонім у сільській місцевості 

та необхідністю са моназви інших соціальних груп чи категорій? Про це по-різному розмір-
ковують: мешканці будинків та вілл, які самі їх збудували (Chaté, 2003); кондуктор примісь-
кої електрич ки, на потязі якого викарбувано «Мона» тощо; заклади ос віти, названі на честь 
певної славетної людини; телефонна довідка, що відповідає клієнтові: «Це Наталі. Якого 
міста стосується Ваш запит?». Ще переконливішими є написи на одязі підлітків – логотипи 
компаній Reebok, Nike, Chevignon тощо. Для цих марок «продаж ідентичності» є «продажем 
відмінності», її вираженням та поси ленням (Guillebaud, 1999, р. 200). Як і в поперед ньому 
прикладі, де належність до певної вікової групи афі шується одночасно як пізнавальний знак 
для «своїх» та прагнення вирізнятися, так і соціальна гру па через своє ім’я ідентифікується 
зі своєю територією. Загалом у сус пільстві з 1990-х років простежується перехід від права на 
назву до обов’язку мати назву. Цей обов’язок, схоже, пов’язаний з вимогою до індивідів бути 
«ефективними», за висловом соціолога Алена Еренберга (Ehrenberg, 1981), тобто прагнути 
до шліфування їхніх професійних якостей, одночасно зі са мовдосконаленням. Питання само- 
визначення і відокрем лення існує як у соціальних групах між імена ми осіб та місцем їх про-
живання, так і між самими індивідуумами. Керівники найменших територіальних утворень 
зму шені афішувати себе. Схематично це робиться двома шля хами: 1) присвоєнням назви 
або стратегічно, шляхом надан ня назви іншими; 2) дійсно прагнучи ідентичності і упевне-
ності в собі, самоназиванням і, за необхідності, за хистом свого імені.

Шляхи, запитання, перспективи
Ця «подорож» у світ назв сільської місцевості задумувала ся довільною, можливо, навіть 

занадто. Навмання «закидаючи сіті», я намагався встановити зв’язки й провести аналогії 
між топонімами й патронімами, між сіль ським та міським просторами. Але поряд з пробле-
мами назв мікрорегіонів виникла низка запитань. Що, наприклад, станеться з цією новою 
ономастичною спад щиною? Чи ці назви нададуть нового значення належнос ті територій? 
Зрештою, стосовно того, що інші дослідники на зивали «лихоманкою назв». Це явище часто 
дивує та зби ває з пантелику іноземних колег і туристів: чи притаманне воно іншим євро-
пейським країнам чи це «французький виняток» 15?

Завершаючи нашу подорож Францією, ми можемо впевнено сказати, що є справжні-
ми цінителями назв і надаємо неабиякого значення назвам наших територій, старим чи 
новим, через страх загубитися і втратити останнє (ось чому ми приділяємо стільки уваги 
в розмовах по мобільному нашому місцезнаходженню: «Ти де?»). Хіба ми не шукаємо нині, 
як ніколи (у будь-який інший час, у будь-якому іншому місці), де ми перебуваємо (і звідки 
походить наша їжа)16? Чи не шукаємо відповіді на запи тання «хто ми?», як португальський 
поет Фернандо Пессоа, який, щоб угамувати свій «неспокій», вигадав для се бе безліч осо-
бистостей?

Цей пошук засобів орієнтації, закріплення себе у прос торі, як і пошук історичної спад-
щини, – не просто реак ція на глобалізацію (як кажуть байдужі), ця актуальна те ма, пов’язана 
з майбутнім сільської місцевості, є і світовою, й антропологічною. «Я хотів би, – пише Жорж 
Перек, – щоб існували місця врівнова жені, незмінні, недоторкані і майже недоторкані, непо-
рушні та укорінені; місця – авторитети, точки відліку, джерела... Таких місць не існує, і 
тому прос тір стає запитанням, перестає бути аксіомою. Простір – це сумнів: я повинен 
весь час позначати, описувати його» (Perec, 1974, р. 122).
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Примітки
1 «Номінація» та «деномінація» – споріднені поняття. Перше, імовірно, означає надання імені, при-

значення на посаду чи відзначення когось, друге радше стосується того, що до цього вже було назване.
2 Або, як пропонує один географ (Debardieux, 1993), це поняття можна назвати «регіонімією».
3 Пропозиція П’єра Альфандері.
4 За даними Національного інституту статистичних досліджень, а пізніше – Міністерства сільського 

господарства, у 1946 році нараховувалося 473 «малих сільськогосподарських регіонів». У 1966-му після 
вдосконалення розмежування їх вже 709. За іншими даними (журнал Géo), розрізняють 420 «великих 
країв» і 1800 «мікрокраїв». Нагадаємо, що на відміну від слова «край», вживання слова «регіон» не 
сягає XIII ст. У першій половині ХХ ст. цей термін, не без дискусій спеціалістів, започаткував низку 
визначень: «природні», «географічні», «сільськогосподарські» малі регіони та ін. (Chamboredon,1998; 
Zink, 2000; Schweitz, 2001).

5 «Об’єднання комун», що є складовою «Комінгського краю», не сприяє прочитанню карти в цьому регіоні.
6 Ономастика – наука про власні імена.
7 Повторює термін «клімати», уживаний у Бургоні для позначення численних дрібних виробників 

вина, продукція яких залежить від місцевих мікрокліматичних умов.
8 Повідомила Франсуаза Дюбост.
9 Стосовно цього дивіться праці Кальвіно (Calvino,1974) та Ляпуж (Lapouge, 1990).
10 Оронім – топонім, що позначає гору, вершину.
11 Інформація Жан-Клода Бонтрона.
12 Варто зазначити, що, з погляду етимології, слово «région» [з фр. – «регіон». – Прим. перекладача] 

вказує на владу над певною місцевістю (від фр. régir – «керувати». – Прим. пер.), а слово «територія» 
походить від jus terrendi – «права страхати» (Di Meo, 1998, р. 47).

13 Див. також Le mémoire des villes nouvelles // Еthnologie française. – 2003. – N 1.
14 Те саме і в Бретані: нещодавно їхнє «Бюро бретонської мови» видало карту автошляхів бретон-

ською мовою.
15 Франція, з цього погляду, на крок попереду решти країн. Але з 1990-х років у країнах Західної та 

Східної Європи (Угорщині, Іспанії) простежуються зародки таких самих явищ (інформація Марі-Вік 
Озуф-Маріньє. Див. її семінар у EHESS: «Територія: Географічні уявлення та політична діяльність»).

16 Ідеться про знамениту «трасабельність», що виражає зацікавлення споживача місцевістю чи регіо-
ном, з якого походить тварина, м’ясо якої пропонується споживачеві.

Література
Bleton-Ruguet A. «Pays» et noms de «pays». L’invention de la Bresse bourguignon ne (XIX–XX siècles), 

Ruralia // Revue de l’Association des ruralistes français (A.R.F.). – 2001. – N 8. – Р. 37–57.
Bonniol J. L., Hostingue F., Puccio D. Les passés du Larzac Mémoires, histoires, patri moines en miroir du 

lien. – Paris, 2001.
Bontron J. C. 1998, Pays Cathare. Actes du colloque d’Albarragin (Vieille Castille): Re mote rural areas: 

developing through natural and cultural asserts, OCDE.
Bourdieu P. L’identité et la représentation. Eléments pour une réflexion critique sur l’idée de région. Actes 

de la recherche en sci ences sociales // L’identité. – 1980. – N 35. – Р. 63–72.
Bouvier J. C. Le Monde alpin et rhodani en // Nommer l’espace. – 1997. – N 2–4. – Р. 7–11.
Brochot A. Analyse comparative des pro cessus de construction sociale et territoriale du patrimoine dans les 

vignobles de Cham pagne et de Tokaj. – Paris, 1997.
Brochot  A.,  Delfosse  C.,  Etcheverria  O.,  Pilleboue  J. Cultures régionales: territorialité, dynamiques,  

enjeux. – Paris, 2001.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



943

Проблеми національної та регіональної специфіки

Calvino I. Les villes invisibles. – Paris, 1974.
Carte des noms de terroirs et pays de Fran ce // Régions, provinces, contrées, terroirs, pays et autres lieux: 

mille mots, repéres es sentiels qui dessinent la mosaїque de la Fran ce. – Paris, 1996.
Chamboredon J. C. Carte, désignations territoriales, sens commun géographique: les «noms de pays» selon 

Lucien Gallois // Etu des rurales. – 1998. – N 109. – Р. 5–53.
Chate A. Les noms de maison, fragments d’un discours sur soi? // Ethnologie françai se. – 2003. – N 3.
Cultures régionales: singularités et revendi cations // Ethnologie française. – 2003. – N 3.
Debardieux B. La nomination des espaces géographiques dans les Alpes entre 1880 et 1930 // Autour de Vidal 

de La Blache. La for mation de l’Ecole française de géographie / éd. P. Claval. – Paris, 1993. – Р. 109–122.
Delfosse C. Noms de pays et produits de terroir: enjeu des dénominations géographi ques // L’espace géo-

graphique. – 1997. – N 3. – Р. 222–230.
Dufour A.-H. Domestiquer l’espa ce. Quelques jalons et un exemple pour une approche ethnologique de la 

toponymie // Le Monde alpin et rhodanien, «Nommer l’espa ce». – 1997. – N 2–4. – Р. 187–200.
de La Soudière M. Dans l’ombre des hauts lieux: plaidoyer pour l’ordinaire des espaces // AESTURIA. 

L’invention de l’estuaire. Patri moines, territoires, représentations. – 2002.– N 3. – Р. 203–215.
de La Soudière M. De l’esprit de clocher à l’esprit de terroir // Ruralia. – 1998.– N 8. – Р. 159–168.
de La Soudière M. L’appel des lieux: une géographie sen timentale // L’autre maison. La «résidence secon-

daire», refuge des générations / dir. F. Dubost. – Paris, 1998. – N 178. – Р. 102–137.
Ehrenberg A. Le culte de la performan ce. – Paris, 1991.
Français, découvrez vos 450 pays // Le Parisien. – 1999. – 7 mai.
Falcoz C. Juillet-août Toponymes: des noms propres en commun // Publics. La let tre des professionnels de 

la communication territoriale. – 2001. – N 5–8.
Gallois L. Régions naturelles et noms de pays. Etude de la région parisienne. – Paris, 1908.
Gracq J. La forme d’une ville. – Paris, 1985.
Guillebaud J. C. La refondation du mon de. – Paris, 1999. – Р. 198–202.
L’Armagnac, un produit, un pays: ressources patrimoniales, identité culturelle et développement local. – 

To ulouse: Presses universitaires du Mirail, 1992. Herges (Centre d’histoire, d’économie rura le, de géographie, 
d’ethnologie, de sociologie de l’université du Mirail).

Inédit: une carte routière en breton // Ouest-France. – 2003. – 12 janvier.
Jourde P. Géographies imaginaires. De quel ques inventeurs de mondes au XX siècle: Gracq, Borges, Mi-

chaux, Tolkien. – Paris, 1991.
Langage et société // Espaces urbains: analyses lexicales et discursives. – 2001. – Р. 96.
Lapierre N. Changer de nom. – Paris, 1995.
Lapouge G. Les géographies imaginaires de Jean Giono // Gulliver. – 1990. – N 4. – Р. 103–110.
Larrére R. Enquête sur les singularités des lieux // Des hauts-lieux. La construction soci ale de l’exempla-

rité (textes rassemblés par André Micoud). – Paris, 1991. – Р. 33–52.
La Soudiere Vincent, 2003, Brisants, Arfuyen, Orbey, (Haut-Rhin).
Leimdorfer F. Saint-Quentin («en Yvelines» ou «ville nouvelle»?). Le choix de nom com me choix de 

ville // Langage et société. – N 96. – Р. 71–103.
La mémoire des villes nouvelles // Ethno logie française. – 2003. – N 1.
Lévi-Strauss C. La pensée sauvage. – Pa ris, 1962.
Limoges, la cri se du socialisme «à la papa» // Libération. – 1992. – 6 février.
Villages en quête de renommée // Libération. – 13 avril.
Le Pithiverais voit l’avenir en «pays» // Libération. – 1997. – 15 décem bre.
Martinelli B. Toponymie et société. Contri bution à l’étude de l’espace communautaire en Basse-Provence // 

Etudes rurales. – 1982. – N 85. – Р. 9–31.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



944

Французька етнологія

Mialon P. Désir d’Aubrac. – Paris, 2001.
Monnerie D. 2002, Nouvelle-Calédonie: la terre et les hommes // Ethnologie française. – 2002. – N 4. – 

Р. 613–627.
Nommer l’espace // Le Monde alpin et rhodanien – 1997. – N 4.
Nommer les nouveaux territoires urbains / dir. d’H. Rivière d’Arc. – Paris, 2001.
Perche sarthois: une appellation incon trôlée // Le Perche. – 1997. – 30 octobre.
Perec G. Espéces d’espaces. – Paris, 1974.
Proust M. Du côté de chez Swann. – Paris: Gallimard, 1954.
Run A., Coulaud D. Le développement rési dentiel dans deux communes de l’Orléanais // Repenser les 

campagnes / Ph. Perrier-Cornet. – 2002. – Р. 101–124.
Robic M. C. Le pays et la défense du corps. Note à propos de «Régions naturelles et noms de pays»: Géo-

point, «Les territoires de la vie quotidienne». – Avignon, 1982. – Р. 149–161.
Schweitz A. Histoire des identités de pays en Touraine (XVI–XX siècles). Aux origines de la France des 

pays. – Paris, 2001.
Territoires prescrits, territoires vécus, 24e colloque de l’A.R.F., Toulouse, 25 – 27 octobre 2000.
Zegierman F. Le guide des Pays de France. – Paris, 1999. – Vol. 1: Nord; vol. 2: Sud.
Zink A. Pays ou circonscriptions. Les col lectivités territoriales de la France du Sud-Ouest sous l’Ancien 

Régime. – Paris, 2000.

ЖЕРАР КОЛЛОМБ

НОВІ МЕШКАНЦІ МІСТА ЧИ СІЛЬСЬКІ ЕМІГРАНТИ? 
ЗЕМЛЯЦТВА САВОЙЦІВ У ЛЕВАЛЛУА-ПЕРРЕ

Le regroupement des migrants provinciaux à Paris en associations fondées sur une communauté d’origine 
constitue une des réponses possibles aux difficultés du séjour en milieu citadin. Créées il y a cinquante ans, les quatre 
amicales de résidents savoyards à Levallois-Perret ont subsisté jusqu’à aujourd’hui en remplissant cette fonction. L’arrêt 
progressif de l’émigration pose le problème du devenir des associations: le rôle qui était le leur à l’origine répond de 
moins en moins à l’attente des membres. Une timide revitalisation des amicales est aujourd’hui tentée en organisant de 
plus en plus les activités autour du thème du village d’origine. Les nombreux problèms qui surgissent entre les jeunes 
générations, nées à Paris – les plus actives au sein des amicales – et les résidents des communes d’origine, témoignent 
de la difficulté de la nouvelle intégration au «pays» que recherchent ceux que l’on nomme ici les «Parisiens».

Associations of provincial migrants in Paris whose recruitment is based on a shared community of origin 
constitute one possible answer to the difficulties arising from life in an urban setting. Established some fifty years 
ago, four Savoy associations of Levallois-Perret still fulfill similar functions today.

Progressively diminishing migration puts the question as to the future of such associations: their traditional 
role no longer corresponds to membership expectations. However these associations have currently shown a 
general tendency towards activities centered around the village of origin. Frequent problems arising between the 
younger generation born in Paris (usually the most active members of such associations) and residents of the town 
of origin testify to the difficulties encountered by the young in their attempts to be integrated. In fact, the 
townspeople call these people «the Parisians».
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Феномен сезонної еміграції сільського населення, пов’язаної з економічною ситуацією 
в гірській місцевості, став звичним явищем для району Північних Альп, зокрема для Савойї. 
Саме із Савойї ще задовго до ХVІІ ст. розпочався відтік робочої сили на зимовий період у міс-
та та селища за ме жі герцогства: у Швейцарію, Німеччину, П’ємонт і Францію. Сажотруси, 
а також рознощики, слуги – частина чоловічо го населення гірських комун – залишали рідні 
місця після закінчення сільськогосподарських робіт і поверталися до Са войї, як правило, у 
квітні. Цей феномен добре відомий 1 – са ме таким переміщенням небезпідставно припису-
ють сезон ний, тимчасовий характер. Слід зазначити, що до недавніх пір лише у виняткових 
випадках метою цих переселень було остаточне поселення мігрантів за кордоном. Причини 
мігра цій мешканців Савойї значно відрізняються, скажімо, від при чин міграцій бретонців. 
Та й стосунки савойських мігрантів у Парижі з професійним середовищем та із самим міс-
том, як і зі своєю рідною спільнотою, як бачимо, є істотно відмінними.

В основі поселення – сезонна еміграція
Савойська громада Леваллуа-Перре складається пере важно з вихідців із трьох комун до-

лини Мор’єн – Монжеллафрея, Монтемона і Бессана, – що спеціалізуються на підготовці ро-
бітників трьох професій: кучер фіакра, во дій таксі та постачальник устриць, – праця яких до-
зволяє повертатися додому влітку. Раніше бессанці еміг рували здебільшого в міста П’ємонту 
(Сюз, Турин), а з 1880 року почалася еміграція до Парижа, де чоловіки от римували роботу 
кучерів фіакра. Причини зміни спрямо ваності еміграції залишаються нез’ясованими, але, 
почи наючи із цього періоду, міграція населення здійсню ється лише в Париж. Так, станом 
на 1930 рік кількість міг рантів з Бессана, які проживали в Парижі, становила близько 300 
осіб, тобто майже половину населення комуни 2. Така сама ситуація склалася й у Монтемо-
ні, де 1904 року «еміграція стала вагомим джерелом прибутків, оскільки щороку приносить 
від 20 до 30 тисяч франків доходу в міс цевий бюджет. Більшість чоловіків і молодиків про-
водять зиму в Парижі, де працюють кучерами, а потім весною чи влітку поверта ються 
додому, щоб працювати на по лях» 3. Міграція з малонаселеної комуни Монжеллафрей була 
подібною, але відбувалась у менших масштабах. На початку століття кучери перекваліфіку-
валися на водіїв таксі, що сприяло продовженню еміграції, адже робота во дія мала досить 
гнучкий графік і дозволяла проводити літ ній період у своєму селищі.

Посада постачальника устриць на великих пивоварних заводах Парижа з’явилася піз-
ніше – після війни 1914–1918 років. Ця професія також давала можливість повертатися на 
певний період додому, адже в ті часи сезон підвищено го попиту на устриці починався лише 
у вересні й закінчу вався у квітні. Зазвичай постачальники устриць були ви хідцями з Мон-
темона, Монжеллафрея чи з деяких інших сусідніх комун. Бессанська комуна не спеціалі-
зувалася на підготовці робітників цієї сфери. Понад 50 років тому дех то з постачальників 
устриць змінив свою професію і почав працювати водієм таксі, що стало, так би мовити, 
підви щенням в ієрархії професій емігрантів. Масове переселен ня емігрантів у Леваллуа-
Перре на початку ХХ ст. 4 сприя ло виникненню справжньої громади вихідців з Мор’єну се-
ред савойців у Парижі. Мор’єнська громада налічувала близько 40 000 осіб 5 та була утворе-
на шляхом об’єднання десятків сімей у Леваллуа-Перре. Багато родин жило на од ній вулиці 
або навіть в одному будинку. Безсумнівно, спо рідненість вихідців з комун (Монжеллафрей 
і Монтемон розташовані з двох боків долини Мор’єн, і хоча Бессан від далений від неї на 
80 км, однак його належність до цієї те риторії визнається більшістю населення), ті самі про-
фесії та спільне місце проживання відіграли вирішальну роль у формуванні відчуття належ-
ності до невеликої громади. Са ме такою громадою є земляцтво «Савойці Леваллуа».
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Товариства савойців Леваллуа
Створене в 1928 році «дружнє та філантропічне земляц тво» Савойя в Леваллуа нині на-

лічує більше 400 осіб. Ця організація об’єднує мігрантів – вихідців з трьох комун долини 
Мор’єн, які оселилися в Леваллуа чи передмістях Парижа, – тоді як емігранти з кож ної ко-
муни створили свої організації, наприклад: Земляц тво Монтемона, Коломб 6 (Монжеллаф-
рей) та Бессанський союз. Таким чином, дуже часто одна особа одночасно може бути членом 
«великого земляцтва» Савойя в Леваллуа та земляцтва однієї з трьох комун.

Незважаючи на те що ці чотири об’єднання ство рені трохи пізніше, ніж інші земляцтва са-
войських еміг рантів, вони брали активну участь у великому русі «мютюалістів» *, який охопив 
Францію наприкінці ХІХ ст. У 1833 році створено перше земляцтво савойців Парижа – Савойське 
філантропічне земляцтво, яке ставило за мету «допомагати савойцям, котрі прожива ють у 
Парижі і не мають роботи та засобів для існування. Залежно від ситуації земляцтво забезпечує 
їх роботою, знаходить робочі місця, надає допомогу грішми чи продук тами, полегшує процеду-
ру повернення на батьківщину або розміщення в медичних установах» 7. Якщо це товариство 
об’єднувало видатних діячів двох департаментів Савойї, то створене в 1835 році Товариство 
взаємодопомоги Сен-Жан-де-Сікет сприяло появі об’єднань мігрантів, котрі були родом з од-
ного села чи певної місцевості. Поява такого ро ду об’єднань мігрантів і стала метою діяльності 
товарис тва взаємодопомоги. Наприкінці ХІХ ст. 8 створено більше десяти товариств, статути 
яких визначали подібні цілі: надавати безкоштовне медичне обслуговування, виплачувати до-
помогу на час непрацездатності та пенсії, допомагати при похованні членів сімей. Діяль ність 
таких земляцтв залишається відносно простою, адже зібратися разом випадає нагода лише під 
час щорічних збо рів та організації щорічного балу, виручка від якого має поповнювати бюджет 
земляцтв. Функціонування товариств взаємодопомоги таких земляцтв вагоміша, хоча об’єднан-
ня мігрантів, як здається, не сприяють помітному підви щенню згуртованості в повсякденному 
житті. Але не слід забувати, що ці мігранти, котрі тимчасово перебувають у Парижі, зберігають 
тісні зв’язки з рідною громадою в Савойї та що форми об’єднань, які виникають тут, будуються, 
го ловним чином, за зразком об’єднань у рідних селищах.

Нині діяльність земляцтв Леваллуа врізноманітнилася; у чотирьох товариствах вона 
пов’яза на з такими заходами: щорічні збори восени, Різдво та вручення подарунків людям 
похилого віку в грудні й «ве чірка просто неба» в червні. До цього переліку варто додати 
щорічний бал та обрання «Міс Савойя», які, однак, не відбуваються вже кілька років, бо не 
приносять прибутків товариству. Кілька робочих зібрань протягом року дозволяють підго-
тувати проведення трьох основних заходів.

Члени земляцтва Савойя в Леваллуа мають нагоду взяти активну участь у святкуван-
ні Різдва. Уже під вечір подиви тися виставу (спектакль маріонеток, виступи фольклорно-
го ансамблю народного танцю савойців з Парижа «Allobmges», після яких дітям дарують 
іграшки та влаштовують святкову вечерю для пенсіонерів) збирається більше 250 осіб, тоб-
то більшість теперішніх членів земляц тва. Наступного дня після Різдва вихідці з однієї ко-
муни охоче організовують святкування, де збирається вже мен ше членів земляцтва. Вони 
обмінюються новина ми з рідного краю і відновлюють традиції співу та розпові ді байок, по-
слуговуючись місцевою говіркою.

Незважаючи на те що діяльність товариств взаємодопо моги цих земляцтв уже нині не 
актуальна, вони про довжують надавати певні види допомоги: так, у 1976 році земляцтво Са-
войя в Леваллуа допомогло п’ятнадцятьом хворим, на могилах померлих членів земляцтва 

* Мютюаліст – член спілки взаємодопомоги [прим. перекладача].
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встанови ло мармурові плити; інші земляцтва збирали пожертви для надання допомоги своїм 
членам, котрі перебували в скру ті, надсилали квіти з нагоди весілля або у випадку смерті.

Газета «Le Trait d’uni on», що виходить раз на два місяці, висвітлює знаменні події та си-
туацію в комунах чи товариствах, публікує невеликі історичні нариси членів земляцтва. 
Наклад газети складає близько 400 примірни ків. Читачами є мешканці Леваллуа та паризь-
кого передмістя, а також колишні мігранти, котрі по вернулися назад у долину Мор’єн.

Взаємозв’язок між чотирма товариствами – громадою Леваллуа, яка об’єднує мігрантів 
за професійною ознакою, і товариствами, членами яких є вихідці з певних комун, – здійсню-
ється шляхом відвідин президентами трьох «мен ших» товариств осередку земляцтва Савойя 
в Леваллуа та запрошень президента земляцтва Савойя в Леваллуа на що річні збори кожно-
го з «менших» товариств. Це свідчить, що в обох випадках одні й ті самі люди зацікавлені в 
такій співпра ці. Саме цим можна пояснити специфічну місію кожного із цих товариств та 
частково пояснити їхню еволюцію.

Савойці та «Парижани»
Кількість учасників трьох щорічних заходів, які органі зовує земляцтво Савойя в Левал-

луа, залежить від характе ру та масштабів проведення кожного з них. «Вечірка прос то неба», 
що сприяє виникненню або поглибленню дружніх стосунків, щороку збирає дедалі менше 
людей. Та й щоріч ні збори відвідує близько 80 осіб (тобто менше третини всіх членів зем-
ляцтва), серед яких переважають представ ники старшого покоління. Натомість на Різдво, 
родзин кою якого є різні вистави, де публіка виступає лише в ролі глядачів, збираються май-
же всі члени земляцтва. Більша частина гостей залишає святкування після того, як дітям 
роздадуть подарунки. На Святу вечерю приходить лише кілька десятків осіб, зазвичай ті, які 
відвідують «вечір ку просто неба» в червні та щорічні збори восени.

Постійне зменшення кількості учасників заходів, які ор ганізовує товариство з метою 
поглиблення згуртованості та єдності серед мор’єнських мігрантів Леваллуа 9, засвідчує  
зменшення потреби в земляцтві на цьому етапі.

Керівники та члени товариства усвідомлюють цю зміну. Основною проблемою, з якою 
вони зіткнулися, ста ла байдужість молоді до діяльності земляцтва: «Раніше земляцтво що-
року організовувало святкову вечерю, і всі раділи можливості зустрітися із цієї нагоди. 
У молодого покоління також треба виховувати таке бажання зустрі чатися, яке колись 
виховали в нас...». Але як же пояснити той факт, що все змінилося, і насамперед характер 
мігра цій та умови проживання в Леваллуа?

Так, перші покоління мігрантів працювали водіями так сі та постачальниками устриць, 
щоб зберегти сезонний ха рактер міграцій і мати можливість повертатися в рідні се лища 
для виконання сільськогосподарських робіт. Але така форма еміграції ускладнювала інте-
грацію в життя Парижа. Саме тому для мігрантів, які змушені перебувати в Парижі «про-
їздом», об’єднання в земляцтва або товариства взаємо допомоги, що зміцнюють і поглиблю-
ють соціальні стосун ки, є однією з можливостей адаптації до життя міської спільноти. До 
того ж такі об’єднання допомагають розв’язу вати психологічні чи матеріальні проблеми, 
що можуть ви никнути під час проживання в міському середовищі.

Нині перебування мігрантів у Парижі стає дедалі довшим і триває протягом шкіль-
ного навчального року 10, що унеможливлює виконання сільськогосподарських робіт у 
рідних селищах. Занепад сільського господарства в гірських районах зменшує його по-
пулярність. Професійна діяльність, що продовжувалася зазвичай до кінця квітня, вима-
гає тепер тривалішого проживання в Парижі та відмови від системи сезонних міграцій і 
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продовжується для дедалі більшої кількості постачальників устриць до кінця липня, щоб 
знову розпочатися у вересні.

Усе-таки здається, що еміграція із цих трьох регіонів майже припинилася кілька ро-
ків тому і що в наші дні ми можемо спос терігати феномен (принаймні серед молодих 
постачальни ків устриць) – повернення до провінції, на роботу, яку пропонують неве-
ликі промислові підприємства. Земляц тво тепер приймає тільки молодих емігрантів, їх 
підтриму ють лише представники першої генерації – ті, хто наро дився в місті Леваллуа трид-
цять років тому. Молоді «Савойці Парижа» звичайно відчули, як і їхні батьки, ритм сезон них 
міграцій, але батьківські професії вимагали меншої кваліфікації: з 1976 року в Леваллуа 
немає жодного бессанця-таксиста, молодшого сорока років. До того ж до това риства мо-
жуть вступати лише люди віком до тридцяти ро ків, незалежно від виду їхньої діяльності. 
Зазнаючи проблем, що ставлять під сумнів його існування, земляцтво «ледве жевріє» (за ви-
словлюваннями песимістів чи далекоглядних прогнозистів) завдяки роботі сорока чоловік 
у конторі. Во ни і є організаторами заходів, які проводить земляцтво.

Товариства вихідців з трьох мор’єнських громад мають подібну долю. Але тут існує 
певна особливість – більша частина фінансових активів цих товариств витрачається на 
потреби «рідної» громади чи принаймні, як в організа ції «Парижани», на потреби рідно-
го містечка. Нині спрямуван ня діяльності на підтримку місцевої культури, безперечно, 
дуже популярне, і саме тому більшість членів Бессанського союзу взяла участь у заходах, 
метою яких є збе реження національного костюма, замовивши ліонському ательє ткани-
ни з особливим орнаментом для пошиття хус ток та фартухів. Земляцтво також заснува-
ло фольклорний ансамбль і відкрило 1976 року в місті Леваллуа експози цію, присвячену 
культурним традиціям Бессану.

Земляцтва сприяють підвищенню активності своїх громад, допомагаючи організову-
вати свята. Бессанський союз постійно бере участь в урочистих заходах своєї громади чи в 
процесії 15 серпня, а земляцтво Коломб проводить благочинний ярмарок у день Святого 
Теодора. Для них це спосіб покращити стосунки з грома дою, створити певне пожвавлення 
в рідному селищі, яке старіє та стає безлюдним улітку через сезонну міграцію «Парижан» 11.

Але діяльність земляцтв та їхніх прибічників від чутніша в громадах завдяки значній 
кількості мігрантів, а також у стосунках з місцевими політичними органами. У Бессані на 
250 постійних мешканців під час літніх канікул припадає більше 300 мігрантів (з Парижа 
чи інших міст) або нащадків мігрантів, котрі мають там родину. І та ка ситуація породжує 
багато проблем. Досить поширені не порозуміння та конфлікти з населенням та орга нами 
місцевої влади щодо реставрації «Парижанами» сце ни розп’яття для започаткування реалі-
зації програми спри яння розвитку туризму, проти якої перші й виступають. Цей конфлікт 
виник давно. У 1973 році вісник товариств «Le Trait d’union» так висловлювався щодо цієї 
проблеми: «Новоприбулі не визнають “старих” бессанців, скаржать ся, що їхні інтереси не 
шануються, що резиденти живуть як коти в маслі за рахунок бюджетів громади, із цим 
важко миритися, бо ті селища вони вважають і досі своїми».

Участь у місцевому політичному житті є менш активною в Монтемоні та Монжеллаф-
реї, де багато мігрантів уписано до виборчих списків міста Леваллуа, «де всі їх знають».

Але навіть у цьому контексті спостерігаються ознаки серйозного ставлення до вирішен-
ня місцевих проблем, як, скажімо, відкриття зимового курорту в Монжеллафреї. Увага, з 
якою «Парижани» ставляться до ситуації, не завж ди пояснюєть ся їхньою непохитною пози-
цією, але принаймні в Бессані не нехтували думкою мігрантів під час зміни муніципалітету, 
який не виконав програми розвитку туристичної інфраструктури 12.
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Здається, що нині всі три товариства виробили власну лінію поведінки у взаєминах 
членів цих організацій з рід ною домівкою та громадою: громада постійних мешканців має 
багато щоденних проблем, притаманних невеликим гірським селищам, тоді як мігранти 
залиша ються перш за все «Парижанами», тобто в них проблеми зовсім інші. І тому напруга 
в їхніх взаємостосунках біль ша, ніж, наприклад, у стосунках зі звичайними туристами, адже 
товариства мають досить значну частку своїх представників в органах місцевої влади. Мо-
лоде поколін ня змушене змиритися із цією ситуацією, бо воно вже втра тило той зв’язок зі 
своєю домівкою, який мали перші міг ранти. Небагато залишається й для міського жителя, 
який би хотів знайти шлях для відродження міфу про «райське» життя в сільській місцевості. 
Перші покоління мігрантів, наражаючись на численні труднощі адаптації до міського жит-
тя, колись прагнули хоча б умовної інтеграції. Створення товариств резидентів Леваллуа 
було пов’язане з бажанням інтегруватися чи принаймні з прагненням зустрічати труднощі 
міського життя «озброєними». Таким чином, проблеми цих товариств у наші дні є штучни-
ми, що свідчить про задовільний рівень інтеграції їхніх теперішніх членів в міське життя.

Нині незначне пожвавлення діяльності цих трьох земляцтв, що беруть свій початок із сільських 
громад, спричинене активністю наймолодших учасників. Воно має компенсувати втрату найголов- 
ніших функцій таких ор ганізацій. Але чи інтеграція в «сільське сере довище, яку так захищають 
земляцтва «Парижан» у дискусіях про су часне сільське життя, міцніша за інтеграцію в міське жит-
тя, якої так прагнули їхні діди та батьки, пере їжджаючи до Леваллуа на тимчасовій основі?

Примітки
1 Наприклад: Guichonnet P. L’émigration saisonnièrе en Faucigny pendant la première moitié du XIXe 

siècle (1783 –1860) // Revue de géographie alpine. – 1945. – XXXIII, 3. – Р. 466–534. Onde H. L’occupation 
humaine dans les grands massifs savoyards internes. – Grenoble: Ed. Artaud,1942. – Сh. 6: L’émigration.

2 Onde H. L’occupation humaine dans...
3 Germouty. La Maurienne par les instituteurs. – Saint-Jean-de-Maurienne, 1904.
4 Це впровадження визнано необхідним, як кажуть, завдяки наявності в Леваллуа гаражів різних 

фірм, що наймали на роботу водіїв таксі.
5 Див.: Buіnoud А. Les Savoyards à Paris. – Paris, 1910.
6 Див.: За назвою жителів комуни – «коломбінці».
7 Див.: Buіnoud А. Les Savoyards à Paris. У другому семестрі 1852 року філантропічне земляцтво Са-

войї дає місце для «150 савойців обох статей, котрі вешталися без діла в столиці, утративши надію зна-
йти місце, на яке вони сподівалися, залишаючи свої домівки в горах». Див.: Guichonnet Р. L’émigration 
saisonnièrе en Faucigny pendant...

8 Асоціації, що об’єднують, наприклад, Гранд-Борн (1843), Клюз (1856), Пейзей (1876), Жіфрську 
долину (1877), Аваншер (1879), Бур Сен-Моріс (1880), Сен-Жюльен-ан-Женевуа (1884). Див.: Buіnoud А. 
Les Savoyards à Paris.

9 Ця згуртованість і солідарність існували аж до наших днів, і частково навіть сьогодні їх підтриму-
ють місцеві громади мігрантів з Монтемона та Монжеллафрея, наприклад, на час свого перебування 
в Парижі досить часо вони могли зняти невеликі кімнати у двох чи трьох власників з Леваллуа, котрі 
теж були вихідцями з Мор’єнської долини. Так само робота водія таксі чи постачальника устриць дає 
можливість у вільний вечірній час зустрічатися в кафе, власниками яких є їхні земляки. Тут частенько 
грають у кеглі чи карти, як, скажімо, у кафе «Lуonnaisе».

10 Майже виключно чоловіча еміграція на початку ХХ ст. поступово охопила жінок і дітей шкільного 
віку, що стало першою трансформацією системи тимчасової еміграції: ведення домашнього господарства 
взимку було обов’язком дружини в селищі, але тепер цим займалися лише батьки похилого віку.
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11 Це свято є також нагодою підтримати стосунки, які виникли в Леваллуа між трьома товариствами, 
навіть більше – між деякими з їхніх членів. Учасники групи з Бессанського союзу в національних кос-
тюмах також приєдналися до друзів, співаючи і танцюючи.

12 Вплив емігрантських об’єднань на місцеве політичне життя, до речі, визнають ті політичні сили, 
що мають у цьому певний інтерес. Скажімо, місцевий депутат не пропускає нагоди з’явитися на най-
масовіших заходах, таких, як Різдвяна ялинка.Так само меру Бессана часто доводиться відвідувати 
Генеральну Асамблею Бессанського союзу в Леваллуа.

АНН МОНЖАРЕ

ПОЧУВАТИСЯ КОМФОРТНО У СВОЄМУ ОФІСІ 
(матеріал для розмірковування над різними формами 

власності в робочому просторі)

L’espace de travail se définit par le type d’activités qui y est exercé. Il en découle un environnement mobilier 
spécifique. L’étude des bureaux appelle donc l’étude de l’articulation entre espace, poste de travail et culture 
matérielle. Les éléments de la culture matérielle renseignent ainsi sur l’organisation même du travail, sur la 
hiérarchisation des espaces et permettent également d’observer les pratiques hors travail. Il s’agit ici de saisir la 
façon de «faire sien» l’espace de travail, de comprendre les stratégies de bien-etre développées par les employés, 
les moyens mis en ceuvre pour s’adapter, contourner la norme imposée par les instances hiérarchiques, et 
finalement créer d’autres usages qui se figent éventuellement dans de nouvelles normes.

The working space is determined by activity, which is carried out in it. Here speech goes about specific 
equipment. So, the doctrine about offices defines connection between space, workplace and material culture. That 
is, the elements of material culture specify actually work, system of seniority of spaces and enable to consider 
opportunities of use of non-working time. Here speech goes about the way of «assignment» of the worker space, 
understanding of strategy, which are applied by the workers to achievement of well-being, means of the 
adaptation, rejection from norms, which are imposed by managing instances and, eventually, establishment of 
other rules, which will be ratified if necessary in new norms.

У 60-х роках ХХ ст. у сфері послуг можна було простежити бурхливий розвиток різних 
робочих просторів, які мають нечітке визначення відповідно до родової назви: les bureaux 
(офіси). Але яке ж поняття розкриває цей термін? «Безсумнівно, французьке слово “bureau” 
походить від слова “bure”, яким позначається грубе вовняне полотно, що клали на письмовий 
стіл, щоб захистити пергамент від пошкоджень під час письма. Невдовзі виникла плутанина 
через визначення “скатертини” і “меблів”, де письменники та банківські службовці зберігали 
свої рукописи та документи» (Rheims, 1990, р. 1108). Жорж Перек, котрий працював за пись-
мовим столом (словосполученню «письмовий стіл» відповідає французьке слово «bureau»), 
пояснює нам, що, «відповідно до послідовної метонімії, французьке слово “bureau” означало 
вищезгадану скатертину для письмового стола; потім – уже згаданий стіл як елемент кімнати, 
де його встановлено; пізніше – письмовий стіл як складову ансамблю меблів, що розміщують-
ся в цій кімнаті; нарешті, значення слова “bureau” стало відображати роботу, яка виконуєть-
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ся за цим столом; владу, що з ним пов’язана і навіть послуги, які за ним надаються» (Perec, 
1989, р. 89). Визначення французького словника «Petit Robert» («Малий Робер») заперечує 
попередні значення цього слова. Насамперед французьке слово «bureau» означає стіл, за яким 
пишуть і працюють; також воно позначає кімнату, у яку поставили робочий стіл разом з необ-
хідним обладнанням (бібліотека, картотека тощо). Це слово (відповідно до розширення його 
значення) – місце роботи службовців (адміністрації, підприємства тощо).

Подібний простір визначається за допомогою виду ді яльності, що в ньому виконується. 
Тобто йдеться про спе цифічний меблевий інвентар. Вивченням офіса займаєть ся наука про 
взаємозв’язок між простором, робочим міс цем і матеріальною культурою.

Стосовно етнографії офіса
Література, зокрема роман Оноре де Бальзака «Службовці» (1844) й есе Ж. Перека 

«Інфра звичайний» (1989), звертає увагу на «світ» офісів. За Ж. Переком, так звані загадко ві 
офіси асоціюються з «низкою місць, завалених погано скріпленими документами, степле-
рами, обсмоктаними олів цями, гумки яких більше не придатні для стирання, пожовкли ми  
конвертами, які зазвичай неговіркі службовці пересилають вам “з офіса в офіс”, змушую-
чи вас заповнювати формуляри, підписувати реєстри і чекати своєї черги» (Perec, 1989,  
р. 90). Цей стереотипний, трохи застарілий образ, що описується й О. де Бальзаком, нагадує 
про обмеження бюрократичної системи. Але, на думку Ж. Перека, офіс також є місцем для 
керівництва (генеральних директорів міжнародних корпорацій, фінансо вих, рекламних та 
кіно магнатів, VIP-осіб, багатіїв чи керівни ків держави); слово «офіс» визначається як «свя-
тая святих». Це «недосяжне для простих смертних місце» є символом влади.

Архітектори, спеціалісти з ергономіки, дизайнери, ви робники офісного устаткування вже 
давно досліджують ро бочі простори та їхню сутність. Програмування приміщень об’єднує гру-
пу фахівців, котрі залучають соціологів як посередників (Recherches, 1992). Внут рішня архі-
тектура приміщення, робочий простір, його фор ми, кольори і матеріал, устаткування та його 
вплив на само почуття службовців є саме тими темами, які обговорюють фахівці. Якщо до роз-
гляду згаданих вище проблем звернуть ся ще й гуманітарні науки, то саме дослідження впли-
ву зга даного оточення на працездатність зацікавить психологів 1 і соціологів, які займаються 
вивченням впливу робочого простору на працівників. Етнологи недавно почали займа тися 
дослідженням сфери послуг. Дені Гіго присвячує наукові праці етнології сучасних організацій 
(підприємств та адміністрацій). У його праці (Guigo, 1992) про автомо більні підприємства у 
Франції та мерію в Аргентині прово диться аналіз особливостей облаштування робочих місць. 
«Ідентифікація», «диференціація» і «сегментація» є ключо вими поняттями інтерпретації груп, 
відносин, що ви никають між ними і які утворюють основу влади. Осмис лення звичаїв у цих 
організаціях Д. Гіго супроводжує аналізом символічної та матеріальної культури. Таким чи-
ном, декор робочого кабінету аргентинського мера сприяє підтриму ванню відносин між му-
ніципальним службовцем і вищи ми органами влади, духовенством чи поліцією. Тобто декор 
виступає в ролі показника системи цінностей.

Але ці етнографічні підходи залишаються досить ізо льованими. Більшість із них є не-
повними і недостатньо чіткими для осмислення розвитку матеріальної культури підприєм-
ства, тому не можуть використовуватися для «передбачення антропології».

Однак подібні шедеври й наукові праці сприяли виник ненню гіпотези, що етнографія 
матеріальної культури офі сів могла б допомогти контролювати використання та привлас-
нення робочого простору. Вивчення конкретних його елементів (апаратура, інструменти, 
фурнітура, де кор) змогло б пояснити природу соціальних зв’язків на підприємствах та уста-
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новах. І якщо ці елементи матері альної культури інформують навіть про організацію праці, 
відповідно до ієрархії просторів, вони, безперечно, дали б змогу розглянути на практиці 
час поза роботою та оцінити рівень впливу різних сфер позаробочого життя (особисто го та 
публічного) на робоче місце.

Ця стаття в жодному разі не претендує на розкриття всіх ви щеназваних тем, але наші по-
передні дослідження 2 основного устаткування, засобів праці, декору різних паризьких офісів 
у будь-якому випадку допоможуть розкрити численні шляхи дослідження різних форм при-
власнення, що трапляються в даних робочих просторах. Подібні форми привласнення наявні, 
з одного боку, у декорі, який нав’язаний підпри ємством чи установою і виражається в архітек-
турі, устаткуванні, а з другого, – у декорі, яким керують працівники і/або група працівників 
зі своєї власної ініціативи. Інакше кажучи, тут ідеться про сприйняття «розподілу» робочого 
простору, ро зуміння стратегій підтримки робітниками комфорту на робо чому місці, засо-
би пристосування, обмеження норм, запропонованих ієрархічними інстанціями, і, нарешті, 
створення інших інструкцій, які за необхідності затвердяться в нових правилах.

Коли підприємство чи установа змінює свій стиль
Оформлення підприємства, починаючи з обладнання чи ремонту, проводиться керів-

ництвом з огляду на раціо нальність та ефективність, а також на ознаку іміджу. Для нового 
керівника переоснащення офіса може стати спосо бом вираження його впливу (Balandier, 
1985). Умеблюван ня установи вказує не лише на стиль управління організацією, але й на 
ставлення керівника до своїх робітників. Безсумнівно, персональний кабінет начальника 
демонструє і його власне відношення до роботи.

Загальний офіс, персональний офіс, офіс директора ус танови – кожний із цих просторів 
варіює за зовнішнім виглядом. Оснащення офіса повідомляє не тільки про обов’язки, але 
й про посаду його власника. Досить часто офіс керівника установи є просторішим, краще 
освітленим та оснащеним: робочий стіл, м’які крісла, стіл для засідань. Специфічне облад-
нання вказує на значущість цього місця. Навіть розміщення офіса має значення для ці єї по-
сади. Тому він зазвичай розміщується на останньому поверсі. Хорошим прикладом цього 
є короткий огляд офі са уповноваженого культурної установи. На верхньому по версі цієї 
установи в адміністративній зоні розміщений офіс довіреної особи. Він розташовується в 
самому «серці» низки офісів (канцелярія, офіс керуючого справами, бух галтерія), які спо-
лучаються між собою за допомогою две рей. Офіси, віддалені від центрального, мають не 
більше одного входу, що веде до коридору. Сам вхід до кабінету директора відділяється від 
коридору приймальнею. Це просторе приміщення тягнеться із четвертого по п’ятий про-
гін – практично величина офіса оцінюється кількістю прогонів. Наявність вікон по всій дов-
жині стіни робить приміщення світлішим. Стеля і стіни пофарбовані в білий колір. Підлогу 
покриває цупкий сірий килим. Зліва розташовано чудовий робочий стіл білого кольору, на 
якому можна побачити лампу, комп’ютер, телефон, під ставку для папок і документи. У кож-
ному кутку офіса є два чорних шкіряних крісла, розміщених одне навпроти одного. На зад-
ній стіні офіса прикріплена гравюра. Справа, у глибині приміщення, у другому кінці офіса, 
навпроти робочого стола, міститься книжкова шафа, на полицях якої можна побачити ви-
ставкові каталоги та безліч інших предметів: різноманітні дрібниці, подарунки чи сувені-
ри (кераміка, вироби з лози або дерева). Поряд з робочим столом, недалеко від книжкової 
шафи стоїть стіл, ото чений масивними стільцями із чорної шкіри. Приміщення умовно роз-
ділене на особистий робочий куток і простір для засідань. Уздовж вікон розташовані шафи, 
заповнені папками. Навпроти вікон – вбудовані шафи, які виконують роль сво єрідного ар-
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хіву документів. Убиральня (дзеркало й уми вальник) ховається за такими самими дверима, 
як у цих шафах, на них прикріплена відповідна табличка.

Цей опис потребує певних коментарів. Провідна роль офіса, стриманість дизайну при-
міщення, відсутність осо бистих речей, специфічне обладнання відповідно до поса ди – усе 
це є ознакою не лише місця, але і його власника. В організації архітектурних просторів про-
стежуються тісні зв’язки між певними послугами й обов’язковою роботою 3.

Функція адміністративного впливу на якість послуг та кож пов’язана з виробництвом, бух-
галтерським обліком, управлінням.., включаючи оцінку обладнання та різнома нітного устат-
кування. Архітектура приміщення відповідно продумана. Правила асигнування 4 визначають 
викорис тання офісного простору та устаткування: робочий стіл, конференц-зал, кафетерій 
(їдальня). Кожне із цих примі щень має свою функцію. Робочі столи зазвичай обладнані згідно 
зі встановленими стандартами. Вибір покриття (килима чи ковроліна на підлозі); малюнка чи 
картини на стіні; кольорів (Pot, 1985) 5 – білого чи переважно пас тельного; прямого чи непрямо-
го освітлення – здійснюється під час проектування. Базове меблеве устаткування складається з 
робочого стола, стільців (іноді – ергономічних), шаф (вбудо ваних, книжкових, стелажів, карто-
тек), які укомплек товані офісним чи інформаційним обладнанням. Офіс виз начається своїми 
знаряддями праці – для письма та зв’яз ку. Мікрокомп’ютер часто витісняє друкарську машинку, 
хоча в деяких секретарів вони співіснують. Таке подвійне використання пов’язане з інтенсивніс-
тю експлуатації. Те лефони – невід’ємні засоби зв’язку як за межами офіса, так і всередині його 
– підсилюють «армаду» офісного устатку вання та утилітарних об’єктів. Певні установи також 
осна щені телефаксом та абонентською телекомунікаційною мережею «мінітель».

«Старовина» на підприємствах веде до накопичення та комбінування різних стилів. 
Так, ергономічний стілець 90-ї лінії сірого кольору співіснує з білим стільцем 1970-х років з 
оранжевим сидінням.

Подібний стандартний декор зазнав змін, що дозволило службовцям краще позначити 
свою робочу територію, а також підкреслити своє власне «я» 6.

«Бути, як удома»
Перш ніж увійти до офіса, на вхідних дверях якого поз начено прізвище власника, слід 

звернути увагу на наклеє ні малюнки, що вказують на зв’язок, установлений між од нією 
особою та іншими співробітниками, за яким можна охарактеризувати цю людину. Подібні 
предмети прикра шають екстер’єр і доступні сприйняттю інших. Формуван ня особистого 
здійснюється не лише в інтер’єрі.

Для створення декору офіса беруться об’єкти з різноманіт ними функціями. Матеріаль-
не оснащення і фурнітура харак теризуються тим фактом, що вони передують робітникові 
або надаються інтендантською службою, відповідно до його миттєвих чи довгострокових 
бажань, поставле них вимог. Ці об’єкти можуть використовуватися по-різному, а також бути 
пристосованими до індивідуальних вимог.

Канцприладдя (папір, ручки) найчастіше зникає і за мінюється або не повертається вза-
галі. Ножиці, степлери та інші предмети, що переходять із рук у руки, зазвичай мають по-
значки. Наклейка з іменем власника дає зрозумі ти, що цей об’єкт є предметом особистого 
користуван ня. Хоча часто спільне стає особистим.

Елементи декору підсилюють зв’язки, що існують між чле нами колективу. Предмети, 
розміщені на робочому місці, більшою чи меншою мірою пов’язані з професійною діяльніс-
тю. Це можуть бути подарунки, усілякі дрібнички – сувені ри, які дарують колеги з нагоди 
повернення з відпустки, своєрідні «обереги» офіса (Gérôme, 1984) чи подарунки, зроб лені 
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стажерами на згадку про їхнє перебування. Вони стоять на видному місці або складені до 
шухляди. Той факт, що ці ре чі зберігаються на робочому місці, свідчить про ставлення до 
роботи і про відокремлення особистої сфери від робочої. Є речі, які працівник бере додому, 
а деякі залишає на роботі.

Розміщуються в офісі й різноманітні малюнки, ксерокопії комічних картинок, листівки, 
фотографії (колективу, співробітників), плакати, прикріплені, приклеєні до стіни, у рамоч-
ках, на дверях – ці предмети іноді можуть повністю займати вказані поверхні.

У бухгалтерії Національної компанії залізниць Франції, де зазвичай співпрацюють з 
різно манітними турагентствами, стіни заклеєні малюнками. Тут можна побачити вирізки 
з журналів: фотографії Джона Вайна, Мадонни, Патріка Сабатьє, фото з вистави «Фатальні 
жінки», Генсбурга, Джонні Холлідея, платівки. Усі ці речі прикріплені до дверей шафи. Нав-
коло дзеркала стоять фотографії дітей службовців, листів ки з відпусток, групові фотографії, 
зроблені перед виходом на пенсію, гірлянди, які прикрашають приміщення. У рамочках чи 
прямо на стіні – колажі з текстів і/або малюнків, які до повнюють робочий план, календар і 
записи про послуги.

Як нам пояснили три співробітниці цієї служби, новини тут розміщуються, обговорю-
ються і коментуються зазви чай з іронією. Таким чином ми дізналися, що вони виріши ли 
приклеїти картинку, що представляла «справу Сабатьє» 7 з надписом «підтримує, щоб опла-
тити послуги адвоката». Початок антитютюнової кампанії став причиною створен ня спе-
цифічної агітпродукції. «Фатальні жінки» 8, «Джонні» закликали їх до участі у своєрідному 
дійстві. Найдивнішою є платівка: цей образ був запропонований двома співробіт ницями 
для їхнього шефа, оскільки останній, незважаючи на розвиток технологій, використовував 
слово «електро програвач» замість «hi-fi системи», що дуже розважало його співробітників. 
Це зібрання малюнків оновлюється, проте деякі з них пожовкли від тривалого використан-
ня. Якість і значення документів визначає місце їхнього розташування. У цій установі існує 
звичка (напевно підсвідома) сортування до кументів. Розміщення фотографій відрізняється 
від простого наклеювання, їх зазвичай розташовують нав коло дзеркала, на відміну від ка-
рикатур, розміщення яких хаотичне. Ці зображення виражають інформацію про від носини 
з іншими людьми і повсякденне життя, як колектив не, так і особисте. Вони відкривають 
культуру людських взаємин, у яких самі виступають як головні дійові особи.

Іноді всі ці речі використовуються для того, щоб приховати певні вади приміщення. 
Зображення, які можуть залишатися на одному місці роками (навіть після приходу нового 
власника приміщення), є засобом зв’язку, вимоги, інколи – самовисміювання. Стиль декору 
символізує відношення до усталених норм, оригінальність, ставлення до робочого місця. Із 
часом (через відсутність оновлення) його перестають помічати. Ці зображення більше не 
виділяються, вони просто перетворюються на частину інтер’єру і, певною мірою, їх ней-
тральність виключає можливість повторного використання.

Щоб забезпечити приємну атмосферу, підтримати зв’язок із «зовнішнім світом», праців-
ники часто купують або приносять до офіса всілякі дрібниці. Родинні фотогра фії, світлини 
з відпусток стають частиною інтер’єру, заз вичай їх прикріплюють до стіни або робочого 
плану. Декоративні елементи вирізняються своєю різноманіт ністю. Вазони в офісі часто 
вказують на любов до садівниц тва, яка супроводжується обміном паростками та різнома-
нітними методиками вирощування. На інших частинах сті ни розвішені картини й афіші. 
Погане освітлення вимагає встановлення додаткових ламп. Різноманітні форми і колір роб-
лять їх елементами декору. Наявність радіо ще раз під тверджує необхідність зв’язку із «зов-
нішнім світом».
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Домашні предмети – кавник, чайник, плита – мають місце в офісах жінок. «Цей спосіб 
життя змушує мене використо вувати плиту, яку я намагаюся приховати». Споживання їжі 
є невід’ємною частиною неробочих годин в офісі, що може бути дозволено або забороне-
но. Часто внутрішніми правилами створюються певні обмеження. Контроль за поведінкою, 
безпекою частково пояснює існування цього явища. Алкоголь уживають зазвичай таємно і 
ретельно приховують пляшки. Дозволяється пиття чаю та ка ви, і це сприяє облаштуванню 
місць для споживання їжі.

Участь жінок у професійній діяльності позитивно впливає на проникнення особистого у 
фахову сферу, це виявляється не тільки в матеріальній культурі, яку вони поширюють, але й 
у їхніх розмовах. Чи зможуть вони колись поєднати особис те з колективним під час щоден-
ного ритуалу за чашкою ка ви? Нові вимоги (зазвичай з боку жінок) змушують коміте ти при 
підприємствах надавати своїм співробітницям такі послуги, як прання, прасування, шиття, 
догляд за дітьми 9.

Чи споживають чоловіки те саме, що й жінки? Чи вони надають перевагу автоматам-роз-
повсюджувачам напоїв, і чо му вони обирають саме цей вид обслуговування? Чи мали б вони 
якусь користь від обладнання, яке встановили їхні спів робітниці? Одна жінка розповідає, що 
«у неї немає ні кавника, ні чайника, тому що вона вважає за краще виходити з офіса».

До подібних дозволених речей додаються й заборонені. Ус таткування використовуєть-
ся в особистих цілях, наприклад телефон, який забезпечує зв’язок із «зовнішнім світом», 
є та кож постійним засобом зв’язку з родичами під час ро боти. Можна сказати, що подібні 
предмети нерідко застосовуються не за своїм першочерговим призначенням. Яскра вим 
прикладом цього є мікрокомп’ютер, який завдяки спеці альним дискам перетворюється на 
ігрову приставку. Проте особисте використання комп’ютера для ігор не є секретом! В іншо-
му кабінеті міститься своєрідна «перука» (цей пред мет зроблено з матеріалів, принесених 
на роботу), яка дає змогу виявити свою винахідливість. Так, у паризькому банку колеги 
молодої дівчини зробили для неї капелюх зі шматоч ків жовтого та зеленого картону до дня 
Святої Катерини 10 (традиційне свято незаміжніх дівчат 25-річного віку). У куль турній уста-
нові робітник з відділу репродукції перетворив об різки кольорового картону на букет і по-
ставив його до гор щика. Подібні витвори часто доповнюють оздоблення офіса.

Завданням усіх цих об’єктів є досягнення комфорту, але вони також указують і на піклу-
вання з боку колег, керівника. Простір для робітників є проявом того, хто вони є насправді.

Деякі працівники розповідають про те, як вони прибира ли у своєму офісі, інші – про 
миття чи фарбування стін на робочому місці. І все це без допомоги спеціальних служб. «Зна-
єш, я прибираю пилюку, дезінфікую, а одного разу я на віть поклав плитку. Ти ж розумієш. 
Я помив стіни, але це бу ло не те». Подібні «втручання» потребують часто матері альних ви-
трат. Насолодитися такою «свободою» можна лише за умови відшкодування збитків. Про-
те такі явища – виняток, оскільки працівники дуже рід ко є справжніми господарями свого 
робочого простору.

Ремонт усіх цих предметів на роботі є ознакою ставлення особистості до робочого міс-
ця та до інших пра цівників. Одні намагаються захистити себе і тому неохоче ділять свій 
робочий простір з іншими. Ось чому вони на магаються повністю або частково устано-
вити його кордо ни. Заповнення папок, коробок з устаткуванням, розмі щення телефона, 
мікрокомп’ютера та зміни в робочому плані використовуються для відмежування.

Так, у своєрідному «музеї», який облаштувала одна жінка у своєму маленькому офі-
сі, щоб забезпечити рухливість і доступ до «зовнішнього світу», робочі столи розташова-
ні лі терою U, офісне крісло стоїть у центрі, що дозволяє од ному співробітникові мобільно 
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включатись у різні види діяль ності або одночасно працювати з кількома колегами. Інша 
співробітниця пояснила мені, що все в її офісі розміще но з розрахунком раціонального ви-
користання. Посібники з інформатики лежать біля мікрокомп’ютера. У такий спо сіб вона 
відмежовує особисте від робочого. Предмети праці доступні для всіх, і їхнє упорядкування 
підлягає цьому принци пу. «Особисто я не привласнюю свій робочий простір».

З’являються різноманітні способи мислення і сприйнят тя робочого простору, де насам-
перед домінують крите рії (особисті чи колективні) організації, дієвості, користі, чистоти, 
комфорту. Ми беремо участь у самоуправлінні, дозволеному в цьому просторі. Тому місця 
роботи стають місцем постійної творчості.

Але до чого може призвести привласнення, а потім пов торне привласнення, і чи є цьо-
му якісь межі? Поняття «пов торне привласнення» означало б індивідуалізацію робочого 
простору (колективну та/або особисту). Таке повторне прив ласнення є показовим для ви-
користання «неробочого часу». А воно, у свою чергу, змушує повернути зовнішні елемен-
ти на підприємство та/чи використовувати їх за першочерговим призначенням. Отже, ми 
маємо справу з низкою своєрідних просторів. Спостерігається явище створення «домашніх 
гніз дечок» на робочому місці. Подібні речі визначають обмежен ня в просторі, створюють 
ніші в постійних проблемах, які пов’язані з добробутом і (досить часто) з безпекою.

Нейтральність місць: вплив примусу або розв’язання причин занепаду, опір системі
Установа чи підприємство може заважати працівнику чітко відокремлювати свою те-

риторію. Тут ідеться про «відмо ву від власності». Керівні інстанції нав’язують устаткуван ня, 
коли мова йде про вибір останнього. Примуси також є кон’юнктурними. Архітектура офісів, 
обов’язковий розпо діл, навіть діяльність робітника, пов’язана з громадськістю, обов’язково 
стають причиною «нейтральності» місць.

Усе починається з працівника, котрий сам віддаляється від свого «світу» праці. Про бай-
дужість, недбале ставлення до своїх обов’язків на підприємстві часто свідчить відсутніс ть 
особистих речей та декору. За словами однієї секретарки, бажання не поєднувати особис-
те з роботою пояснює цей вибір; небажання ризикувати, відстороненість – звичні явища в 
умовах нейтральності та прозорості, які так потріб ні на роботі. «Усі можуть зайти до мого 
офіса, тут є все необ хідне, а якщо я виходжу, то все бездоганному стані».

Поняття «привласнення», «повторне привласнення», «відмова від власності», запозиче-
ні в Густава-Ніколаса Фішера (1989), дають уявлення про загальну програму, яка дозволяє 
розглянути матеріальну культуру в динамічних термінах: вона з’явилася як найкраща під-
тримка створен ня (і репродукції) соціальних зв’язків, які пов’язані з профе сійною діяль-
ністю. Іншими словами, для виникнення соці ального зв’язку потрібен об’єкт. Матеріальна 
культура та кож дозволяє розглянути вплив домашньої сфери і дозвілля на робочі місця.

Матеріальна та нематеріальна культура: нові надходження
Очікується дематеріалізація і/або гіперспеціалізація ро бочих просторів. Певною мі-

рою це пояснюється бурхливим розвитком інформатики, телеінформатики і потужним 
роз витком віртуальних просторів. Насправді через еволюцію офісного оснащення спосте-
рігається певна «оголеність» простору – нестача папок та іншого обладнання, яке раніше 
мало місце в офісі і тепер зникає (Jockusch, 1992, р. 32). У Німеччині так само, як і у Фран-
ції, розвиток інформатики стає причиною зменшення офісного устаткування та фурні тури. 
«Комп’ютер може замінити не тільки друкарську ма шинку, але й робочий стіл, папки, різно-
манітне обладнання, конференц-зал, пересування. Усі просторові пристрої, рухомі чи ста-
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тичні, можуть мати віртуального відповід ника, що може взагалі його замінити (Meurice, 
Degwy, 1992, р. 62, 63). Водночас відбувається процес гіперспеціалізації обладнання, який 
перетворює роботу пра цівника на діяльність, що необхідна для підвищення кваліфі кації 
спеціаліста. Сфера обслуговування нещодавно змінила своє «обличчя» в плані переходу від 
культури професіональ ної до виконавчої. Зміни, пов’язані з матеріальною культу рою, є ні-
чим іншим, як відголосом цього процесу.

Утім, через заміну професійної діяльності в офісі на відда лену роботу вдома 11 відбува-
ється спустошення робочого простору не тільки від працівників, але й від оснащення. Далі 
домашній простір має стати робочим місцем, що є абсолют но незвичним явищем для такої 
категорії спеціалістів, як працівники сфери послуг. Чи зможе робочий простір май бутнього 
поділити службовців на «зовнішніх» і «внутрішніх«? Чи деперсоналізація робочих місць є 
засобом заляку вання на противагу постійній проблемі з їхнім облаштуванням? 12 Чи можна 
буде уявити в найближчому майбутньому підприємство, що існує лише на папері, без офіса, 
яке керу ється тільки на відстані за допомогою інформаційних і телеінформаційних мереж? 
Обговорення матеріальної культури офіса втратить сенс. Але в будь-якому разі матеріальна 
куль тура має стати показником соціальних звичаїв та їхніх змін.

Примітки
1 Частково пов’язується з роботами Г.-Н. Фішера.
2 Ця стаття підсумовує попередні дослідження, які проводилися протягом 1994 року в робочому се-

редовищі офіса Національної компанії залізниць Франції, у музеї та інших матеріалах, зібраних під час 
опитування; акцентується увага на святі Святої Катерини в професійному середовищі парижан (банки, 
великі магазини тощо) (La Seinte-Catherine à Paris de la fin du ХІХ siècle à nos jours: Ethnographiе d’une 
fête urbaine et professionnelle. Thèse. – Paris, 1992).

3 Переговори з начальником установи могли б збагатити це дослідження і вказати на вільний чи при-
мусовий вибір робочого простору.

4 Тьєррі Піллон визначає це положення в короткій статті, яка присвячена нормам та звичаям уста-
нови (1992). Щоб зрозуміти характер установи, керівник не має ігнорувати персональне бачення ор-
ганізації, а мусить ураховувати «особистий підхід до усталеного» (за словами автора) і, таким чином, 
розуміти методи перекваліфікації робочих місць, водночас представляючи нові форми самовираження, 
що пов’язані із самовираженням людини або групи осіб.

5 Перш ніж звернути увагу на кольорову символіку заводу, ця стаття звертається до елементів ви-
раження, які наявні в кольорах офісів.

6 Перегукується зі статтею Т. Піллона.
7 У 1992–1993 роках Патрік Сабатьє, автор різноманітних телепередач, наголосив на справі про 

грошове шахрайство й ухилення від сплати податків.
8 Вистава «Фатальні жінки» у своїй основі – селянська пародія. На сцені присутні дві карикатурні 

сільські жінки, котрі коментують новини й повсякдення.
9 Пов’язується зі статтею: Дуазо І. Прання брудної білизни в офісі // Libération. – 1994. – 24 жовтня.
10 Ритуальна річ, яка позначає незаміжню молоду жінку 25 років.
11 Пов’язується зі статтею: Віленов С. Середа, день віддаленої роботи // Libération. – 1994. – 26 вересня.
12 «…Ідеться про зміну значення “привласнення” робочого місця. Гнучкість графіка, розподіл праці, 

робота вдома та інші види невиходу на роботу і переміщення робочого місця стають причиною його ней-
тральності, банальності та деперсоналізації. Можна працювати в офісі, при цьому не бути там присутнім 
і працювати майже всюди. Із цього погляду фізична присутність працівника не є показником продуктив-
ності праці; і навпаки, його відсутність зовсім не є синонімом “лінощів”» (Jockusch, 1992, р. 34).
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ІВАН ЛОЗИЦЯ

НАЗУСТРІЧ ІНШІЙ МІФОЛОГІЇ. ВИТВІР ТЕМРЯВИ: ДОНЬКИ ТА 
ВНУКИ ЙОКАСТИ *

Namjera mi je iz šireg teorijskog rakursa skicirati vlastito viđenje stanja i tendencija mitoloških istraživanja u 
hrvatskoj znanosti, dakako bez pretenzija na potpunost ili univerzalno prihvaćanje. Riječ je o osobnoj prosudbi, o 
radnome komentaru.

The aim of the articleis write an essay about the personal vision of the state and tendencies of the 
mythological researches in Croatian science, using a wide theoretical base, without any claims to complete it or 
to give the universal confession. The article highlights author’s personal opinions and comments on the 
mentiones subject.

Усе почалося з припущення (певно, перебільшеного),
що Боги не вміють розмовляти.

Борхес [5, s. 80]

Використаний підзаголовок є хорватським автентичним парафразом назви книги М. Со-
лара «Edipova braħa i sinovi» («Брати та сини Едіпа») [28]. Якщо братами та синами Едіпа були 
Етеокл та Полінік, то його сестри і дочки – це Антігона та Ісмена. Отже, Едіп для них – батько 
і брат одночасно, а Йокаста – матір і бабуся. Йокаста – справжня мати всієї міфологічної ро-
дини середземноморського регіону. До того ж вона чотири рази ставала бабусею – для всіх 
дітей, окрім свого найстаршого сина та чоловіка – бездольного короля Едіпа. Трагедія Ан-
тігони полягає не лише в тому, що вона вирішує поховати брата всупереч рішенню влади, а 
можливо, і в тому, що вона єдина, хто розуміє батька та брата – сліпого Едіпа; вона одночасно 
є і сестрою, і тіткою, і племінницею, і небогою; разом з тілом Полініка вона ховає як брата, так 
і племінника, як дядька, так і небожа. Конфлікт Етеокла та Полініка – це не лише балканська 
братовбивча війна, але й багатозначна боротьба, де беруть участь брати, племінники, небо-
жі та дядьки. З погляду театру, у цьому агоні два актори мають (принаймні) вісім актантів. 
Спробуймо перекласти це згідно зі словником міфології: якщо алоперсонажі [11, s. 6] – це 
персонажі, які виступають під різними іменами і функціонують як знаки одного елемента 
структури, то Етеокл та Полінік – ізоперсонажі: за іменем – тотожні персонажі, які одночасно 
функціонують як знаки різних елементів чи семантичні пласти структури. 

Зазначу, що ця публікація не є спробою проаналізувати давньогрецький міф з ракурсу 
етнології спорідненості (або етнології родини), це не спроба актантного аналізу в дусі пер-
формативної антропології або антропології театру, також це не перехід до гендерного ана-
лізу, який переосмислив би едіпів комплекс, замінивши його на йокастин. Так само, як М. Со-
лар у своїй книзі не розповідає нічого конкретного про Едіпа, Етеокла й Полініка, так і я не  

* Текст надруковано 2007 року в слов’янському журналі «Studia mythologica Slavica» (N 10, s. 137–
153) та 2010 року в «Mitskom zborniku» («Збірці міфів») – виданні Інституту етнології та фольклорис-
тики й Хорватського етнологічного товариства [прим. редактора].
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вважаю за потрібне говорити про Йокасту, Антігону та Ісмену. Будь-яке ототожнення грець-
ких міфічних персонажів з реальними людьми в нашому житті є цілковитою випадковістю. 
Складні стосунки в родині Едіпа – це не лише узагальнена метафора різноманітних тенденцій 
у міфологічних дослідженнях, але й нагадування про забутих, знехтуваних, так би мовити, 
«нижчих» створінь міфічних переказів. Ці створіння – живі у фольклорному процесі, вони 
з’являються серед персонажів повсякденних переказів, і саме тим істотно відрізняються від 
мертвих язичницьких богів і героїв, але переваги їх дивовижної славнозвісності все-таки за-
лишають у тіні реконструкцію біандрійського трикутника праслов’янської священної родини.

Мета моєї роботи – представити своє бачення стану та тенденцій міфологічних до-
сліджень у хорватській науці, використовуючи ґрунтовну теоретичну базу, звичайно, без 
жодних претензій на повне або універсальне визнання. Ідеться про власну думку, робочий 
коментар.

Міф i логос
Почну з відмінностей між поняттями mythos та logos, що були введені першим грець-

ким філософом, оскільки це питання не можна залишити поза увагою. Розповідь, слово або 
промова поділяються на дві протилежності – нероздільну (міф) та роздільну (логос). Перші 
філософи разом з Гераклітом та Ксенофаном виступали за пізнання, засноване на логосі й 
натомість засуджували пізнання, засноване на міфі. Отже, міф певною мірою ототожнював-
ся з безпідставними чутками, проте Платон та Арістотель знову надають міфу певних піз-
навальних (виховних та мистецьких) ознак. Таким чином, маємо дві розповіді (вигадану та 
дійсну), і, попри все, два типи пізнання зі своїми численними трансформаціями, тлумачен-
нями та процесами розвитку співіснують і досі. Ідеться про історію співвідношення теології 
і філософії, релігії і науки, мистецтва і науки, почуття і розуму, підсвідомості і свідомості, 
етики і гносеології, аксіології і логіки, інтуїції і дискурсивного мислення тощо. Паралельна 
екзистенція двох пізнавальних сфер дає зрозуміти неможливість визначення міфів за допо-
могою логічного апарату: розумом ніколи сповна не збагнути почуттів, логосом неможли-
во повністю опанувати міф. Отже, незважаючи на контроверсійність його розуміння, міф 
належить до надприродної, позасвідомої сфери: «Міф – оповідання про події з життя богів» 
[2, s. 16]; «оповідання про богів та божественні створіння, в існування яких вірить народ» 
[23, s. 47]; «у міфах зображуються різноманітні, подекуди драматичні спалахи святого (або 
«надприродного») у світі» [9, s. 9–10]. Загалом, в архаїчних суспільствах міф означав са-
кральну оповідь про створення світу та природні явища, або ж перекази про надприродні 
створіння та про їх священну силу.

Однак протиставлення міфа і логосу не вичерпується лише протиставленням віри та 
знання, воно (принаймні з нашої оповідної перспективи) означає протиставлення безла-
ду і порядку, хаосу і космосу (інколи всередині самої релігійної сфери). У тіні сумнозвіс-
ного протистояння міфу логосу ховається цікаве та недостатньо досліджене питання щодо 
взаємозв’язку між міфом та вірою в античному контексті. В. Белай про це пише так:

«Але ж елліністичні мудреці навіть не намагалися дати теологічні пояснення своїм мі-
фам. Грецькій інтелігенції, що тлумачила міфи, вони не були цікаві як релігійні свідчення. 
Міфи, що входять до епосів Гомера та багатьох грецьких драм, не мають на меті навчати 
людей знанням про богів, а лише розповідають за допомогою образів стародавніх міфів про 
долі звичайних людей» [2, s. 15].

Подібна мистецька свобода використання (або трансформації) священних текстів ви-
кликає здивування. Так було в античній Греції. А як це було в будь-якому іншому місці? Те, 
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що міфи вважалися вигаданими, неправдивими історіями в ранній європейській філософії, 
свідчить про толерантність, слабкість або навіть відсутність систематичності в поганських 
релігійних уявленнях та інституціях (звісно, у порівнянні з християнством та іншими сві-
товими релігіями нової історії). Це треба враховувати при реконструкції дохристиянських 
релігій. Християнізація та християнська інтерпретація не просто замінює сороміцькі та 
етично-амбівалентні поганські божества добрими християнськими святими, але й дає лад 
за допомогою більш стрункої, зручної монотеїстичної системи. Язичницька контроверсійна 
та багатозначна сутність приховується в систематизованій християнській. Поганський міф 
протиставляється християнському логосу, а поганська віра ототожнюється з міфологією, на 
відміну від вірослужіння, яке має статус релігії. Десь між релігією та міфом поговоримо про 
культ у язичництві: культ – це позасвідоме вшанування божеств, що безпосередньо не пе-
редбачає розробленої релігійної системи. Таким чином, міф зміцнює свою буденну репута-
цію вигаданої, неправдивої історії – історії, у яку ми більше не віримо. 

Міф і реальність: минуле та сьогодення, діахронія та синхронія міфу 
Який взаємозв’язок поєднує міф та реальність? Це порівняння вказує на відмінність по-

нять міф/логос. Труднощі у визначеннях міфу і реальності спонукають нас звернутися до 
відомої праці М. Еліаде під назвою «Aspekti mita» («Аспекти міфу»). На початку книги автор 
ознайомлює нас із сутністю проблеми:

«Західні науковці вже понад півстоліття вивчають міф з точки зору, яка істотно від-
різняється від міркувань ХІХ ст. На відміну від попередників, для яких міф у звичному зна-
ченні – це “оповідання”, “інвенція”, “фікція”, вони визнали міф таким, яким його сприймали в 
архаїчному суспільстві, коли (навпаки) він означав “правдиву історію”, цінність якої визна-
чалася ступенем посвяченості та зразковості, а не самим змістом. Та це нове семантичне 
значення, яке надається слову “міф”, робить його застосування в щоденному мовленні дво-
значним» [9, s. 5].

Повсякденне використання слова «міф» у мовленні є не лише дво- або багатозначним, воно 
є суперечливим. Таку апорію можемо пояснити історичними змінами в розумінні міфу (як це 
робить М. Еліаде): в архаїчному суспільстві міф був священною історією, натомість у сучасному 
суспільстві історія залишилась у вигляді фікції. Чи це історичне забуття святості міфу? Якщо 
це справді так, тоді як пояснити трактування міфу як вигаданої історії (або навіть поголосу) 
вже на початку європейської філософії? Гадаю, що Стародавня Греція, можливо, і є сучасним 
суспільством, початком історичного світу західної цивілізації, яка нібито існує досі, це верхівка 
айсберга доісторії людства, але чому тоді антиномія міфу залишається в щоденному вжитку. 
М. Еліаде пояснює цей процес науковим переворотом ХХ ст.: дослідження ролі живого міфу у так 
званому архаїчному суспільстві відновлює священність міфу. М. Еліаде висуває ще одне мірку-
вання, яке варто прокоментувати: ідея порівняльного існування міфології та релігії засвідчує 
можливість їх відмінностей усередині одного соціально-історичного контексту. Усі значні релі-
гії середземноморського регіону й Азії мають свою міфологію, але вона достатньо систематизо-
вана, оформлена, оброблена та підготовлена. З іншого боку, міфологічні традиції в архаїчному 
суспільстві не передавалися на письмі. Незважаючи на це, міфи змінювали так званих «обмеже-
них» людей та збагачували їхню мову. М. Еліаде вважає (та й не тільки він), що міфи потрібно 
досліджувати саме в архаїчному та традиційному соціумі, оскільки там вони нібито існують досі 
в автентичному, соціально-релігійному контексті, зі збереженням первісного стану [9, s. 8–9]. 
Подібну аргументацію з позицій сучасної теорії дуже складно відстоювати. Первісного стану 
просто не існує, а західне зведення заморських наративних форм до греко-римської жанрової 
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моделі міфу має явно європоцентричний характер. У постколоніальний період маємо, зрештою, 
визнати колоніальну сутність двадцятирічних антропологічних досліджень у країнах, далеких 
від міфів, показати етичне та політичне тло фатальних теорій соціокультурної еволюції, поста-
вити питання про збереження «міфу про доброго дикуна», що століттями терапевтично є для 
нас як своєрідна соціальна машина часу. Варто лише згадати морлаків з твору А. Фортіса: уже 
у ХVIII ст. мандрівні письменники зображали життя нібито примітивного суспільства з метою 
віднайти сліди античної культури та осягнути минуле в її дослідженні та розумінні минулого 
через історію формування сучасної нації [10].

Однак навіть найпримітивніші уявлення про минуле й сьогодення, про діахронію та 
син хронію міфу суперечать його винятковості. Незважаючи на те, що міф розповідає про 
дуже давні часи або позачасові події, ніщо не перешкоджає досліджувати лише найдавніший 
міфологічний пласт. Інтерес до питання походження міфу (і до питання походження людей 
або нації) є виправданим. Простежити за міфом на всіх історичних етапах аж до сьогоден-
ня – найлогічніший спосіб контролю за проектуванням власної конструкції ідентичності.

Порівняльна міфологія М. Еліаде, безумовно, за своїм задумом і науковим внеском 
перевершує колоніальні уявлення про міф, а також дослідження живого міфу; це дійсно 
ефективний засіб для припинення апатичного міфотворення. Проте живий язичницький 
міф не завжди є підґрунтям для історико-міфологічних досліджень: хорвати першими се-
ред слов’ян прийняли християнську релігійну систему й пишаються цим донині. Завдання 
хорватської етнології та фольклористики як національних дисциплін – фактично провести 
культурну експертизу-реконструкцію частини архаїчного язичницького міфу на основі вже 
відомих фрагментів з фольклорного каркаса. 

Важко погодитися з невіглаством, варварством власних предків. Набагато краще було б 
відчувати нашу належність або хоча б близькість античній цивілізації Середземномор’я. Але 
якщо ми не в змозі ділити Олімп разом з греками та латинянами, то в конструкції історичної 
ідентифікації нації нам допоможе стародавня праіндоєвропейська спільнота. Не заперечую, 
що йдеться про головне, про цілком законний, науковий інтерес до історії власної культури 
та про актуальні соціальні (і політичні) потреби в ідентифікації всередині нової європейської 
спільноти. Нічого нового в цьому немає: саме історичний інтерес ніколи й ніде не був пере-
думовою дослідження міфів. Міф про вичерпну наукову об’єктивність – це вигадана історія, 
де усунення суб’єкта означає смерть науковця. Головне – зрозуміти це та внести до методоло-
гічного апарату, ретельно описати в тексті. Інтуїтивна або прихована мотивація дослідників – 
надбання сучасності, що може легко проектуватися в минуле. Маємо це збагнути та визнати, 
адже вона завжди буде існувати. Якщо ми це не зафіксуємо, то можемо необачно полишити 
логос і мимоволі самі опинитися в міфі, діахронічно стати причетними до реконструйованої 
картини минулої синхронії, долучитися до міфотворців та учасників міфу, стати обізнаними 
свідками Теофанії. Радість та збудження, що їх іноді відчуває міфолог, відкриваючи міфічний 
світ давнини, перевищує будь-яке задоволення науковця від інтелектуального пізнання. До 
певної міри це атавістичні емоції посвяченої спільноти, емоції, що нас виокремлюють з істо-
ричного плину часу; вони близькі стародавній міфологічній радості ритуального наслідуван-
ня божественних дій, обрядовому трансу учасників та сучасників створення світу. 

Теогонія, космогонія, соціогонія та питання ідентичності
Міф та міфологія намагаються осягнути початок створення реальності. Це безпосеред-

ньо стосується і міфологічної науки та предмета її дослідження. Міфологія як наука розглядає 
питання про взаємозв’язок міфу та реальності з раціональної, інтелектуально-пізнавальної 
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позиції, однак з недостатньою участю логосу. Нам залишається розумове усвідомлення, яке 
не може відповісти на питання про взаємозв’язок логосу міфологічної науки та реальності. 
Розумовому усвідомленню не можна ставити питання, воно відразу радісно визначає міф. 

Вивчати питання первозданності – священна місія, гідна богів, оскільки перші та остан-
ні ланки світового ланцюга причинно-наслідкових зв’язків недосяжні для смертних, вони 
мають перевагу над розумовими, логічними, інтелектуальними та історичними знаннями. 
Дозвольте пожартувати: міфологія – небезпечна робота, бо, коли дослідник наближається 
до потаємного, він може втратити розум і в божественному збудженні впасти в священне 
божевілля. Тому міфологи часто захищають себе міждисциплінарністю, звертаючись до, 
так би мовити, тверезіших, більш стриманих наук, таких, як філологія, семіотика чи мате-
матика, сподіваючись, що безкарно зможуть долучитися до священного.

Якщо теогонія – це історія про походження богів, космогонія – історія походження кос-
мосу, то історії про походження людини, роду або інших спільнот ми можемо назвати со-
ціогонією. У літописах та в інших літературних пам’ятках можна знайти перекази про події 
давньої історії, але складно визначити, що саме в них історично достовірне, а що належить 
літературній та усній традиції [6, s. 80]. Оповідання про діяльність родоначальників або 
про заснування міфічних міст не прив’язані до реального часу. Історики й філологи мають 
чимало клопоту, працюючи з подібними текстами. Виникають розбіжності в наукових ви-
сновках та сумніви в достовірності відомостей, учені натрапляють на багато апокрифічних 
творів, на підробки, створені в новітній час, на фантастичні літературні обробки. Чимало 
вигаданих дохристиянських богів – породження християнського пера, деякі із цих божеств 
дотепер мають більший культурний вплив, аніж прадавні забуті боги. Я запитую в себе, чи 
той вигаданий бог, про якого ми протягом століть говоримо та пишемо, з культурологіч-
ного погляду є більш справжнім, ніж забутий, який більше не існує в нашому культуроло-
гічному контексті. Що це нам дає? Про що йдеться? Тяжіння до міфу притаманне не лише 
архаїчному суспільству. Свідомо чи підсвідомо міфотворення продовжується, створення 
художніх та наукових текстів на міфологічну тематику невпинно триває, і особливо воно 
розквітає в кризові, переломні для суспільства часи. Ми прагнемо показати, що не вчора 
народилися, що міфологія – це свідчення споконвічності роду та нації, своєрідний родовід 
громадян, який замінює феодальні герби та статути як підтвердження високого походження 
та належності громаді. 

Перейняти чужий міф – означає автоматично перейняти чужу ідентичність. З розвит-
ком глобалізації та сучасної системи ЗМК міфи та релігії світу стають колективною власніс-
тю, однак водночас ми намагаємося зберегти національну, регіональну та місцеву культуру. 

Отже, ми підійшли до основного питання про роль міфології у формуванні національної 
та культурної ідентичності. 

Про що нам здатна розповісти історія дослідження міфу в Хорватії? Чи існують хорват-
ські міфи та що є хорватською міфологією? Тут ми стикаємося з багатьма проблемами.

Насамперед слід з’ясувати питання національної належності міфу. Якщо говорити про 
найдавніший пласт стародавньої хорватської міфології, можна було б спроектувати ідею щодо 
існування окремої хорватської культури кілька століть тому; але можемо припустити, що мі-
фологія перших хорватів істотно відрізняється від міфів наших сусідів та інших народів. Мо-
виться про те, що наша сучасна національна самобутність успадкувала деякі риси, сформовані 
в сиву давнину. Чи збережемо ми актуальні або історичні кордони? Можливо, трапиться так, 
що в дослідженнях ми зуміємо охопити лише певну частину історичної єдності (скажімо, (пра)
південнослов’янської, праслов’янської чи праіндоєвропейської), а можливо, буде навпаки – де-
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які місцеві та регіональні характеристики властиві всій території та всьому народу Хорватії. Ма-
ємо враховувати й міграційні процеси серед хорватського населення, його численні контакти 
з іншими культурами і постійний брак відомостей щодо наслідків цих явищ. Ідеться і про од-
вічну традицію формування громадськими дослідниками міфологічних сюжетів науково-полі-
тичного або політико-наукового типу, які поширювалися в різних державних союзах та куль-
турологічних контекстах одного терену. Національне або наднаціональне? Винести остаточне 
рішення мали б іноземці, які займалися дослідженням нашої міфології. Наприклад, Е. Шневайс 
на початку ХХ ст. писав про релігію та звичаї «сербо-хорватів» як одного народу з трьома релі-
гіями [26]. Така модель сербохорватського народу/нації внаслідок консолідації тодішніх нових 
відносин влади впродовж та після Першої світової війни об’єднує сербів, хорватів, чорногорців 
і босняків/боснійців; в основу моделі покладено мову (визначену як спільну). Усі відмінності, 
знайдені Е. Шневайсом, слід трактувати, зважаючи на три періоди впливу античної культури, 
на християнізацію та ісламізацію, а також на експансію культур сусідніх народів упродовж іс-
торії. Інакше кажучи, національна та культурна ідентичність (ре)конструйованої міфології – це 
конструкція ідентичності самого дослідника з проекцією в давноминулі часи. Міфологічна літе-
ратура (насамперед найдавніша), що стала доступною, функціонує як своєрідний історичний 
конгломерат, варіації на тему ідентичності. Однак вибір між наднаціональним та національ-
ним у міфології вже давно не є цілком довільним: навіть при поверхневому прочитанні перед-
мови до книги В. Белая «Hod kroz godinu» («Хід крізь роки») [2, s. 31–44] можна побачити, що 
першоджерела зображають слов’ян як єдине ціле, існує лише грубий поділ на східне та західне 
слов’янство, між іншим, помітна велика різниця в описах богів та їхніх функцій. Можливо, це 
й стало причиною пізнішого розвитку окремих релігійних систем [2, s. 38]. У нас не збереглося 
жодного праслов’янського міфологічного тексту, натомість ми маємо багатовікове міфотворен-
ня, здійснюване вченими людьми, які слов’янізують греко-римську міфологію, спостерігаємо 
взаємні контакти слов’янських учених у ХІХ ст., а також гостру критику В. Ягичем порівняль-
них фольклористичних досліджень слов’янського язичництва, формування еволюційного під-
ходу до праслов’янської релігії Ф. Легера, Л. Нідерле та Б. Рибакова. У другій половині ХХ ст. 
з’являються праці Б. Успенського, Ц. Тодорова та В. Іванова, що також мають вплив на міфо-
логічні дослідження у всіх слов’янських країнах. В. Белай констатує існування лише двох но-
вих спроб з’ясування міфічної проекції хорватської ідентичності, але інтерес до цієї проблеми, 
безумовно, не згасає в слов’янському світі. Стаття М. Шуффлая в часописі «Obzor» («Огляд») 
1928 року та дослідження І. Пілара «Про дуалізм у віруваннях прадавніх слов’ян, походження 
та значення» [30, s. 19] з’явилися як відгук на припущення чеського історика Я. Пейскера щодо 
місця культових ритуалів у зоро астризмі. Ці праці згодом були використані, щоб довести іран-
ське походження хорватів [2, s. 42]. Усе це свідчить про те, що сьогодні серйозному науковцеві 
буде або досить складно писати щось конкретне про хорватську міфологію, або доведеться сухо 
викладати історію хорватських міфологічних досліджень, тому В. Белай свій історичний огляд 
досліджень поєднав із загальним оглядом інформативних джерел на хорватському ґрунті, об-
равши для цього дедуктивний метод [2, s. 30–44]. Філолог Р. Катичич спробував здійснити ре-
конструкцію праслов’янського міфу, використовуючи великий південнослов’янський матеріал 
та індоєвропейські й античні паралелі [2, s. 362–363]. М. Єжич діє аналогічно: він порівнює 
праслов’янський та праіндоєвропейський міф [12].

Ранній пласт хорватської міфології може бути відтворений лише компаративним шляхом. 
Якщо ми вбачаємо у міфі священне сказання, сталий текст, який не можна істотно змінюва-
ти, тоді зможемо зрозуміти як просодично зв’язані одиниці слово і обрядова пісня. Нас обмеж-
ує мова. Наприклад, якщо ми цікавимося не лише «давніми східноєвропейськими степови- 
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ми вершниками» – першими носіями хорватських імен, тоді мова нам дозволяє взяти тільки 
праслов’янський та праіндоєвропейський контекст [2, s. 30–31]. З іншого боку, якщо врахо-
вувати відмінність між міфологією та релігією, або ж своєрідну градацію вірувань та ступенів 
святості – непохитність міфічного тексту знов-таки буде під питанням. Міф, безумовно, – це 
священна оповідь, яка здатна варіюватися при виконанні, переробленні та опрацюванні тексту, 
як відомо з прикладу Греції. На відміну від міфічного тексту, релігійний (літургічний) є каноні-
зованим і не припускає варіювання. Співвідношення фрагментів обрядових пісень у сучасному 
фольклорі слов’янських країн, можливо, приверне нашу увагу до праслов’янського священного 
обрядового тексту; проте цей текст, зважаючи на його тисячолітню непохитність, у сучасному 
сенсі – швидше літургійний аніж міфічний. Що ми мали б робити, якби у праслов’янському світі 
не існувало релігії так званого «вищого» типу? Релігія «вищого» типу – поняття сумнівне, навіть 
якщо вона існувала в елліністичному світі, елліни не мали жодного уявлення про неї і говорили 
про «божественні речі» (ta theia). Відомі нам дванадцять олімпійських богів – продукт новітньої 
наукової культури. Чи можливо в третьому тисячолітті звести на престол трикутник Перун–
Велес–Мокош, на чому наголошує Олімп панславізму від Владивостока до Відня? Кому це по-
трібно? Чи це (бодай почасти) новий перехідний міф під назвою «наука», антиглобалістична 
відповідь мовою міфів на політичне падіння Берлінського муру? Чи не є ретрадиціоналізація та 
реміфологізація в постсоціалістичних країнах духовною (священною) втіхою, новою ідентифі-
кацією, якою весь слов’янський Схід захищається від ударів неолібералізму Заходу? Упевнений, 
що хорватські та словенські міфологи обачливі, що ними керує науковий інтерес, проте їм варто 
продемонструвати актуальні результати їхньої наукової роботи в галузі міфології на повсяк-
денній культурі та пояснити особисту мотивацію звернення до міфів. Поєднуючи нечисленні 
уніфіковані та кодифіковані фрагменти обрядового тексту, що збереглися, ми не відтворюємо 
дійсної єдності забутого міфу, а навпаки, вибудовуємо релігійну систему язичництва, яка ніколи 
не існувала. Порівняння виявляє як схожість, так і відмінність. Передумовою пошуку або тек-
сту міфу, або схожості мов є праслов’янський та праіндоєвропейський контекст. Однак, чи ми 
зацікавлені лише в тексті? Міф залишається священною оповіддю тільки в межах ритуалу, він 
синергетично та синкретично змішаний з обрядовою дією та мисленням. У стислому курсі об-
рядової антропології В. Белай посилається на В. Топорова (1988), констатуючи універсальність 
обрядового світогляду (протиставлення порядку та безладу) і представивши загальні ритуальні 
схеми [2, s. 21]. Таким чином (як на мене, передчасно) через генералізацію вилучених шляхом 
порівняння спільних невербальних складових ритуалу сформовано слов’янський контекст дис-
трибуції міфу. Обрядова дія (dromenon) фактично включає в себе всі теперішні театральні коди: 
танок/рух, жестикуляцію та міміку, шум/музику, маски/макіяж, а також ляльок, декорації, кос-
тюми й реквізити, освітлення. Вона містить також такі аспекти тілесності, які театр відкидає: 
їжу та напої, сексуальність та насильство, і насамперед жертву як ключовий елемент обряду. 
Ідеться про другий план; домінація слова є показником ослаблення обрядової функції вистави 
[30, s. 57; 14, s. 241–245], священна розповідь створюється (і передається) найчастіше мовою 
тіла, яка не обумовлена самою мовою. Що було спершу: думка, слово чи дія? Якщо обрядова 
дія передує міфу, якщо міф, відповідно до обряду – другорядний та молодший [2, с. 29], тоді 
обряд не є справжнім інсценуванням міфічної оповіді. Обряд невербально створює священну 
розповідь. Мовний бар’єр може бути подоланий. Винятковість праслов’янського контексту нам 
нав’язали post festum. Маю погодитись, що праслов’янський та праіндоєвропейський контекст – 
незамінний у пошуках реліктової (найдавнішої та найповнішої) версії священної оповіді на на-
шій прабатьківщині. Проте такий пошук є спробою виокремити предмет досліджень з історич-
ного процесу. Яким був первісний світогляд? Тут мовиться про неможливість його відтворення 
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за непохитними позачасовими фактами та суто ірреальною моделлю [14, s. 225]. Чи здатні ми 
при перенесенні російської моделі творення праслов’янського міфу на наші мелодійні омоніми, 
топоніми та гідроніми відтворити прахорватський міф або вірування перших хорватських по-
селенців? А можливо, таким чином ми хочемо привласнити стрижень забутого міфу – чи все 
ж таки багатовіковий духовний рух на шляху від Закавказзя до Адріатики триватиме? Навіть, 
якщо ми змогли б відтворити світогляд прадавніх предків до оселення їх на території Хорватії, 
то що відбувалося потім зі священними переказами на новій батьківщині, що діється з ними те-
пер?! Чому такою важливою є ця забута розповідь з прабатьківщини, яку ми колись покинули? 
Чи переселялися ми після того, чи хотіли б ми знову повернутися і спроектувати та (ре)кон-
струювати легендарно-могутню Славію як апотропеїчний історичний аргумент в європейських 
інтеграціях? Частину цього тисячолітнього сну ми вже бачили в ХІХ ст. 

Слід зважати на гегемонію перехідного наукового міфу, який південнослов’янських 
алоперсонажів та ізоперсонажів без вагань замінює на східнослов’янських, київських, воло-
димирських богів.

Міфологічна топографія та літературна антропологія
Інтерес до вивчення дохристиянської міфології знову з’явився в Хорватії. Можливо, це 

відгомін чергових пертурбацій у політичному та культурному контекстах. І справді, науко-
вий інтерес іноді передує цим змінам, він відобразився у віденських лекціях та німецьких 
текстах Р. Катичича, якого надихнули семіотико-філологічні відкриття російських дослід-
ників – Б. Успенського, Ц. Тодорова та В. Іванова. Р. Катичич кілька десятиліть досліджує 
питання праслов’янського міфу. Внесок В. Іванова та Ц. Тодорова полягає в порівнянні 
структури переказів і подальшому лінгвістичному аналізі однотипних структур. Вони вста-
новили етимологічну подібність імен богів, центральних понять та цілих фраз; (ре)кон-
струювали елементи праслов’янських переказів про космічне протистояння порядку та 
безладу, про Громовержця та Змія/Дракона (Перуна та Велеса), а також пов’язали міф про 
праслов’янського бога родючості з героями «основоположного» індоєвропейського міфу 
про двобій богів. Ключ до розуміння міфу – стабільність структури: структура незмінна, але 
слова в оповідній частині можуть замінятися іншими, тотожними за значенням. Ідеться про 
алоперсонажів та алореквізити – про осіб та реквізити, які змінюються (залежно від різних 
культурно-історичних чинників) як знаки певного елементу структури. 

Р. Катичич у подальшому аналізі зазначив парадигматичні особливості праслов’янського 
міфу про героя родючості; книга В. Белая «Hod kroz godinu» [1] по слідах Р. Катичича від-
новлює понівечену культурно-історичну орієнтацію, повертає гідність хорватській етноло-
гії та наближає її до сучасних світових досягнень у міфологічній сфері. Відповідно до тези 
про те, що в основі слов’янського календаря – етапи дозрівання пшениці, В. Белай вирі-
шує працювати з міфологемою родючості. Він протиставляє філологічні інтерпретації ре-
конструйованих міфічних фрагментів та етнологічні реконструкції обрядової (звичаєвої) 
дії (на основі новітніх звичаїв), перетворюючи парадигму протистоянь на синтагматичну 
річну послідовність міфічної розповіді про життя божественного героя (бога плодючості).  
У книзі «Hod kroz godinu» сміливо пропонується праслов’янський міф про інцестну ієрога-
мію як прототип «усіх людських весіль». 

Скорочений виклад цієї священної розповіді в післямові виглядає так: 
«Він народився на Новий рік (Великоніч) від вищого небесного божества, від бога Неба 

(праслов’янського Громовержця) та його дружини – Сонця, як Молодий бог (Молодий король, 
Божич); того ж дня ним заволоділи слуги бога Підземного світу та відвели у світ мертвих, 
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звідки він повертається в подобі коня Юрая на день Юрія та, будучи невпізнаним, розшукує 
свою сестру; з нею одружується на день Івана під іменем Івана; він зраджуватиме їй ( у смис-
лі, що буде мінливим, немов місяць), а наприкінці вона його вб’є. Убивство сина найвищого 
бога було сприйняте як жертвоприношення заради відродження всеосяжного Всесвіту. Його 
сестра – молода, цнотлива діва Мара – після смерті брата/коханця перетвориться на жор-
стоку Морену, яку спіткає подібна доля. З відродженням часового циклу, на Новий рік, вся 
історія починається знову [1, s. 349].

Автор книги «Hod kroz godinu» в післямові визнає, що реконструйована картина є надто 
приблизною, щоб відповідати остаточній науковій істині [1, s. 352]. Хотілося б додати, що 
остаточних істин в гуманітарній науці, на щастя, не існує, та, вочевидь, міф не може звес-
тися до синтагматичної відповідності єдиної простої розповіді при здоровому глузді. Наяв-
ність парадигматичних нашарувань, яку визнають В. Іванов та Ц. Тодоров, – це, безсумнів-
но, «структуралістичний борг» К. Леві-Стросу; їхні алоперсонажі та алореквізити значною 
мірою відповідають його міфам та окремим літературним мотивам: зв’язки, побудовані на 
парадигматичній відповідності, можна визначити в синтагматичній послідовності лише од-
нієї розповіді, але така розповідь – це ідеальна, типова (ре)конструкція, логічне стягнення, 
нова робоча гіпотеза, яка вже не належить міфічному світові, де міфічне повідомлення ба-
гаторазово повторюється у вигляді неповних, різноманітних версій. Упевнений, що саме в 
цьому полягає важлива відмінність між міфологією та релігією: у міфології відсутня єресь, а 
релігія дозволяє існування лише однієї цілісної та канонізованої історії.

В. Белай у своїх найновіших працях звертається до просторового прочитання міфу Я. Пей-
скера, але такий метод він розробляє та застосовує до реконструйованого праслов’янського 
міфу. Таким чином, ідучи по слідах російських учених та Р. Катичича й використовуючи від-
криття трикомпонентних структур у просторі [20; 21], В. Белай виявляє зв’язок між струк-
турою реконструйованих текстів та розподілом топонімів у пейзажах. Його також цікавить 
питання щодо можливої функції просторових структур як своєрідного (священного) писан-
ня, язичницького посвячення простору за часів опанування нових земель слов’янами [2]. 
Подібні дослідження проводить також Т. Віншчак.

Семіотична етнолінгвістична співпраця при реконструкції праслов’янської міфології – 
це важливий внесок у міфологію як науку (у методологічному сенсі та у вже одержаних 
результатах), однак будь-який прорив ставить нові питання, що вимагають відповідних 
уточнень. Якість отриманих результатів доводить, що перевірки здійснюються ретельно, 
висновки перевіряються полідисциплінарно. 

Однак моє завдання – продемонструвати основні тенденції хорватських міфологічних 
досліджень. Тому дозвольте навести кілька принципових міркувань, що жодним чином не 
є і не можуть бути оскарженням зазначеного методу, який перевершує мої задуми й ком-
петенцію. Просто хочу звернути увагу на існування інших підходів у дослідженні міфології.

Система, запроваджена В. Івановим та Ц. Тодоровим, надає можливість звести різно-
манітні джерела до єдиного рівня їхньої структури. Мені здається, що рівень спільної струк-
тури – досить смілива генералізація, яка дає ілюзію математичної точності, доповненої 
лін гвістичною вимогливістю, проте вона може виявитися й небезпечною, якщо буде ви-
знана некритично як вичерпний доказ існування двох головних праслов’янських богів (а 
саме східних богів Перуна та Велеса) та біандрійської інцестної родини як антропоморф-
них священних образів у всього праслов’янського ареалу. Сонце структуралізму вже давно 
згасло, віра у всемогутність структури тьмяніє. У нас є справжня парадигматична схема 
взаємозв’язку в конфлікті порядку та безладу. Як це зазвичай буває у структуралізмі, склад-
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ність криється в переході з одиничного до загального і навпаки. Спочатку ми маємо забути, 
що запропонували походження структури як власну гіпотезу з-поміж багатьох інших. Потім 
визначимо цю загальну структуру як добірну формулу, застосуємо її до ідентичних або схо-
жих одиниць та радітимемо, що формула працює. Вибачте мені таке зухвале спростування, 
проте все-таки в ньому є хоча б трохи правди. Повторюю, я не оскаржую того, що недво-
значно досягнуто, лише застерігаю. Парадигматична структура космічного суперництва 
дає можливість її тлумачити й на інших рівнях інтерпретації міфу, наприклад, як архетип (у 
сенсі М. Еліаде або К. Юнга), як первинну структуру священного або як структуру колектив-
но-підсвідомого. В обох випадках ця структура передує будь-якому міфу – праіндоєвропей-
ському чи праслов’янському. Якщо це дійсно так, порівняльна лінгвістика не зуміє довести 
зв’язок між двома міфологіями, а ми лише зможемо підтвердити універсальність людської 
природи та мовну подібність. Хто не вірить у поширеність фольклорних та літературних 
міфів, нехай перегляне шість томів Покажчика фольклорних мотивів С. Томпсона [31] або 
принаймні класифікатор казок Аарне-Томпсона-Утера [33]. Якщо при зведенні різних дже-
рел до одного структурного рівня ми не отримали структури праслов’янського міфу, а на-
впаки, – позачасову структуру, притаманну людству взагалі, тоді ми втратили необхідний 
критерій для порівняння різнорідних фольклорних та писемних відомостей. Можливо, ми 
ще матимемо нагоду конструювати загальнолюдську, переконливу, вигадану історію і нас 
настигне та вразить безсмертна стріла В. Ягича. 

Так, існують інші аспекти міфологічних досліджень. Я буду використовувати лекції 
М. Солара [28, s. 53–65] як джерело стислого перегляду та класифікації міфологічних теорій.

У ХІХ ст. наука про міфи характеризувалась ідеями еволюції та компаративістики, виділен-
ням інваріантних форм та зв’язків, відстеженням їхнього розвитку як прогресу мислення, мови 
та вірувань, від «нижчих» ступенів до «вищих», від міфу до науки, або від магії через релігію до 
науки, як стверджують Е.-Б. Тайлор й Дж.-Г. Фразер. Це спільний момент для багатьох міфоло-
гічних теорій (наприклад, Ф. Мюллер, який веде пошуки подібності імен богів, та Дж.-Г. Фразер, 
котрий займається дослідженням подібності в ритуальних, обрядових зв’язках). Ф. Дюркгейм 
порівнює єдність міфу й обряду та (на противагу школі міфології природи) спостерігає в міфах 
алегорію суспільних сил, проте й надалі в міфічній свідомості чи в мові міфів убачає ступінь 
донаукової свідомості; міф ще й досі сприймається як дитинство науки. Лише Л. Леві-Брул про-
тиставляв міфічну свідомість науковій як цілковито відмінну, іншу форму мислення. Він упро-
ваджує термін «примітивний менталітет», який має колоніальне забарвлення, однак цей поши-
рений термін означає і духовну сферу, у якій збережені категорії історичності та сьогодення. Це 
викликає потребу тлумачити міф по-іншому, за допомогою позанаукового менталітету. Як на 
мене, позиція Л. Леві-Брула в розумінні міфічної свідомості певною мірою збігається зі змінами 
в розумінні традиційної культури в хорватській фольклористиці та етнології другої половини 
XX ст.: традиційна культура ще й досі істотно віддалена від наукової, проте вона є сучасною 
складовою культури і вже не трактується як пережитки минулого.

Міфологи ХІХ ст. в основному використовували компаративне вивчення міфів як засіб 
у трактуванні релігії або історико-суспільних процесів. У середині ХІХ ст. вивчення міфів 
оформлюється в окрему науку, а М. Солар зауважив, що методи, за допомогою яких дослі-
джувалися міфи, з розширенням предметного ареалу піддавалися абсолютизації та своєрід-
ній міфологізації: «Міфічна оповідь «взяла в лапки» те, що в принципі ніколи не могло бути в 
«лапках» [28, s. 63]. Можливо, щось подібне трапляється і в сучасній теорії – спостерігають-
ся вагомі та значні зрушення від предметного до робочого поля у ХХ ст.; методологія най-
частіше аналізує предмет, залишаючи поза увагою окремі наукові ділянки. Провідні теорії 
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міфу, дійсно, є міждисциплінарними та вимагають обґрунтованого підходу, тому М. Солар 
пропонує класифікувати їх таким чином: функціональна (головний представник Б. Мали-
новський), символістська (П. Касиссер) та структуралістична (К. Леві-Строс) теорії, з ура-
хуванням ідей З. Фройда та К. Юнга [28, s. 64–65].

Відповідно до стислого огляду міфологічних учень, здійсненого М. Соларом, з легкіс-
тю можна зробити висновок, що сучасна філолого-етнологічна та етнолінгвістична рекон-
струкція праслов’янського міфу методологічно спирається на семіотичне опрацювання 
структуралістcьких теорій, проте знаходить у семіотичному методі опору та аргументацію для 
продовження історико-культурних та філологічних досліджень праслов’янської поганської ре-
лігії. Семіотичні зрушення на робочому полі застосовуються до старого предметного ареалу, 
але мета не виправдовує засобів. Чи варто ж продовжувати вивчати питання генезису? 

Два десятиліття тому, на презентації перекладу сербською мовою книги Ф. Легера, я по-
ділив міфологічні дослідження на два головні напрямки:

«Один напрямок – історичний, він тяжіє до реконструкції дохристиянської релігії та мі-
фічних уявлень слов’ян. Із самого початку тут використовуються методи історіографічні, фі-
лологічні та археологічні. Другий можливий напрямок – фольклористичний, що базується 
на дослідженнях вірувань та міфічних переказів наших сучасників. Плутанина цих двох ти-
пів міфологічних досліджень може мати небезпечні наслідки – або ми шукаємо в сучасному 
фольклорі відголоси стародавніх релігій, або надаємо явищам не властивого їм значення. 
Так само, якщо із змісту сучасного фольклору робити висновки щодо дохристиянської релі-
гії, легко може трапитися, що ми канонізуємо власну гіпотезу. Отже, свідомо чи підсвідомо, 
міфотворення також є цікавим предметом для фольклористичних досліджень» [13, s. 275].

Я міг би сприйняти цю цитату й тепер як анотацію, але обставини істотно змінилися. 
Обидва напрями міфологічних досліджень свого часу були чітко розмежовані, у професійно-
му колі точилася боротьба навколо цього поділу. Зміна наукової парадигми відбулася в Хор-
ватії в 70-х роках ХХ ст. Протест проти пасатизму в питаннях генезису розпочався насамперед 
у фольклористиці, яка тоді ще вважала, що міфічні перекази – жанр літератури, інакше ка-
жучи – вигадані перекази. Теоретичний прорив був здійснений, починаючи із заміни назви 
«народна література» на «усна література», що означала «усне спілкування». Це був поворот 
від діахронії до синхронії, від історичного до сучасного (під неоднозначним впливом струк-
туралізму). У 70–80-х роках ХХ ст. фольклористи та етнологи займалися не лише збиранням 
та визначенням історичного рівня, але й продовжували спостерігати й теоретично осмислю-
вати сучасну ситуацію в суспільстві на прикладі фольклору – спочатку у формі трансформації 
традиційної культури та фольклору, а потім, найімовірніше, як легітимний процес. 

Дослідження культури побуту, дитячого фольклору, забутих вербальних жанрів, життє-
вих розповідей, сценічних елементів звичаїв тощо наблизили наших науковців до світових 
течій, мода на які зберігається в 1990-х роках і надалі (наприклад, дослідження політичних 
плакатів та політичних ритуалів, різноманітних музичних практик та їхніх меж і подібних 
тем). Дев’яності роки принесли нам такі зміни: у загребському Інституті етнології та фольк-
лористики з’явилася воєнна етнографія як форма опору, ми також були свідками відкритого 
постмодерністського сходження теоретичних концепцій та становлення нової наукової пара-
дигми (міждисциплінарної, гуманістичної), що прагне дихотомію (та дуалізм) фольклорис-
тики та етнології замінити постмодерністською етнографією. Фольклористи дедалі менше 
цікавляться фольклором як мистецтвом, починають працювати в напрямку складної інтерак-
ції фольклорних процесів із життям окремих людей та суспільства. Міфічні перекази у фольк-
лористиці вже не розглядаються як усний фольклорний жанр, дедалі більше уваги приділя-
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ється віруванням та їхнім живим носіям, а особливо питанню співвідношення людського та 
надлюдського в гібридних міфічних образах (відьмах, мавках, чаклунах, домовиках) [8; 17; 
18; 15; 29]. Відбувається часткове повернення до семантичної інтерпретації у світлі літератур-
ної антропології, яка наближає фольклористичні роботи до антропологічного дослідження 
культурних цінностей відповідно до зміщення світового інтересу від естетичного до етичного 
та освітнього, що означає формування іншого підходу до оцінювання старих етнологічних, 
фольклористичних і міфологічних засад. Наприклад, С. Мар’янич у дисертації та інших пра-
цях [16] детально розглядає недооцінену омографію Ноділа.

Антропологізація цієї наукової галузі ще більше зміцнила гуманістичну та міждисциплі-
нарну співпрацю. Це помітно в змінах навчальної програми курсу «етнологія та культурна 
антропологія». У Загребі в 2004 році осучаснено історико-культурну етнологічну парадигму 
за допомогою структурно-етнолінгвістичного підходу в дослідженні праслов’янського міфу, 
а також поновлено дослідження фольклористами міфологічної та діахронічної (історичної) 
проблематики. Чи ж ми залишимо поза увагою вузько профільні знання, адже обидві науки 
вивчають людей та їхню культуру, а дисциплінарна відмінність стає дедалі меншою.

У чому ж тоді різниця між цими двома напрямами досліджень хорватської міфології?
Зрозуміло, уже не існує протистояння між фольклористами та етнологами щодо питан-

ня, чи перекази про відьом, мавок, морен та подібних надприродних створінь – це «усна лі-
тература» чи розповіді про вірування людей. Адже вони не заперечують, а радше взаємодо-
повнюють одне одного: міфічні перекази дають уявлення про вірування, а вірування живуть 
у літературному жанрі міфічного переказу. Амбівалентність – складова міфічної природи 
таких переказів; ми впевнилися, що міф одночасно є вигаданою та священною розповіддю. 
Подібною є ситуація і з обрядовими піснями, у яких збереглися фрагменти стародавнього 
міфу; вони є одночасно літературно-фольклорним і музичним жанром, елементом звичаю 
чи фольклорної сценічної постановки. Обидва напрями відкривають існування в сучасному 
хорватському фольклорі слідів язичницької спадщини і визнають, що ми маємо зважати як 
на історичний, так і на сучасний діапазон досліджуваних явищ.

Відмінність між двома основними напрямами хорватських міфологічних досліджень 
все-таки існує. Вона базується на різних формулюваннях головної мети дослідження або ж 
на різних рівнях сприйняття традицій.

Перший з напрямів продовжує міждисциплінарно, на основі всіх доступних джерел, ре-
конструювати праслов’янську міфологію (тобто дохристиянську систему вірувань), таким 
чином відкриваючи шлях дослідженням первинного пласту хорватської міфології (та до-
християнської релігії).

Другий – намагається простежити роль традицій у побуті, досліджує вірування та мі-
фічні перекази наших сучасників, а також попередні записи. Мета – якомога ширше тлума-
чення культури як процесу, насамперед – стабільності та мінливості звичаїв і фольклорних 
явищ, відкриття ж дохристиянських та міфічних слідів тут не є завданням, оскільки це лише 
один із засобів їхнього тлумачення. 

Інша міфологія
Отже, я визначив значення першого напряму. Дав оцінку й другому, але залишається 

більш детально описати цей напрям хорватських міфологічних досліджень. Незважаючи на 
те що я – його прихильник, розумію всю складність поставленого завдання. Легше за все 
було б, здригаючись, визнати те, у що я не вірю, а саме, що тут взагалі не йдеться про міфо-
логічні дослідження і що живого цілісного міфу як язичницької священної розповіді в сучас-
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ному побуті хорватів не існує. Міфологія могла б стати наукою про міф, та з’ясовується, що 
«інша» міфологія, про яку йде мова, лише поверхово згадує міф; там міф не є ані основним 
предметом, ані метою. Навіть дослідження живих вірувань або міфічних переказів не задо-
вольняються лише міфологічним трактуванням. 

Попри те, що я не бажаю досліджувати міфи про Океанію та про праіндоєвропейські со-
юзи, доводиться писати про іншу міфологію, оскільки лише вона розповідає про живий міф у 
сучасній хорватській культурі. Це вже давно не є забутою священно-язичницькою розповіддю, 
щодо якої ми висуваємо певні припущення або продовжуємо її реконструювати, щоб ще раз 
пересвідчитися, що це – наша спадщина. Це – наше творення міфів, наше розуміння їх, а інколи 
й нагадування про забуті міфи. Інша міфологія не реконструює первинної священної розповіді, 
її цікавить історичне та сучасне конструювання священних переказів, вона передбачає психо-
логічний, соціологічний та культурологічний аналіз нашого стрибка в міфічне минуле, смуток 
за міфом та використання конструкції міфів як терапевтичної просторово-часової транспозиції 
або метафори ідеалізованого протистояння актуальному культурному контексту та його чин-
ним правилам. Вона також означає освячення механізму бінарного протистояння, яке спону-
кає нас до привласнення, безваріантного визнання логосу, яке підсумовує проекції міфів. Ця 
міфологія включає також критику розуміння міфів як виключно доісторичної пранауки. Скла-
дається вона з філософської дискусії про два пізнання (свідоме та розумове), теоретичного осяг-
нення феноменів міфічної свідомості, міфічного мислення та міфічної мови. Інша міфологія 
розглядає проблему нашого уявлення про міфи та їх тлумачення, оскільки міф позиціонується 
як Інший. Стає зрозуміло, що міфологія не вичерпується предметним полем, реконструкціями 
праслов’янського чи прахорватського міфу. Найґрунтовніші дослідження хорватських міфів 
представлені поза етнологічною/фольклористичною спеціальністю – у компаративістських 
працях М. Солара про міфи, у міфічній свідомості та в мові міфів. М. Солар звертає увагу на 
«зловісну силу» міфічної мови, яка ще й досі на «руїнах» науки, мистецтва та формалізованого 
побутового мистецтва порівнює ілюзію знання із цілковитою визначеністю [28, s. 227]. Ува-
жаю, що сказане стосується не лише «страхітливих» текстів недосвідчених поціновувачів, про 
яких згадує В. Белай [1, s. 8], а й найкращих світових міфологів. Праці М. Солара опубліковані в 
книзі «Edipova braća i sinovi» («Брати та сини Едіпа») [28] як своєрідний псалтир іншої міфології, 
що допомагає при повторному аналізі теоретичних засад міфологічних досліджень.

Ми маємо з’ясувати приховану відмінність між міфологією та релігією, віруваннями та 
вірою, визначити, чому відкинуті, подолані й чужі релігії називають міфологіями. Отже, ма-
ємо об’єднати актуальну реміфологізацію в сучасній культурі та науці з процесом ретради-
ціоналізації в суспільстві. «Собаки гавкають, а караван іде» – ми залишаємось у чистилищі 
існуючого порядку та проектуємо уявний порядок.

Можливо, хтось закидатиме мені, що я зобразив іншу міфологію як уявний порядок, пе-
релік бажань та завдань, маніфест ще нерозпочатого дослідження. Визнаю, що це справді так, 
але хочу додати, що посиланнями на певні праці та їхні наслідки можна занадто обтяжити цей 
нарис. Тому я зроблю лише натяк на попередні здобутки в хорватській міфології. У своїй люб-
лянській дисертації, а згодом і в книзі «Struktura tradicijskog mišljenja» («Структура традицій-
ного мислення») Д. Ріхтман-Аугуштин спробувала на основі тези К. Леві-Строса про уявний 
та наведений порядок – як розрив між структурою мислення та реальності – реконструювати 
(відповідно до монографії із циклу «Життя та звичаї народу») модель людського життя у ви-
гляді уявного порядку та протиставити її дійсному порядку в культурі [24]. У книзі «Etnologija 
i etnomit» («Етнологія та етноміф») [25] вона продовжує мову про внесок хорватської етноло-
гії в реконструкцію міфу. У книзі Л. Склевіцкі «Konji, žene, ratovi» («Коні, жінки, війни») [27] 
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є свідчення, які говорять про вигадування традицій та політичних ритуалів. У книзі І. Пріци 
«Mala europska etnologija» («Мала європейська етнологія») [22] та в багатьох подальших її 
роботах натрапляємо на огляд праць, що продовжують демістифікувати уявний порядок та 
прокладати шлях новим дослідженням. Немає сенсу перераховувати далі хорватських авто-
рів, які критичний підхід в етнології поєднують з антропологічними віяннями, досліджуючи 
також міфічне тло конструкції ідентичності в сучасному культурному контексті. 

Хочу згадати і свої книги: вони ставлять під питання простолінійну еволюцію театру з 
міфу, обряду та гри, розповідають про стабільність існування звичаїв, бойових танців, мас-
кування та про міфічні образи в усних переказах, убачають у них символи, відкриті значен-
ня, які виконують первинні та історичні функції. Традиція інтерпретується досить динаміч-
но, як процес надання нових значень старим символам.

Насамперед хочу повернутися до дочок та онуків Йокасти, що на правах живих міфіч-
них персонажів, ізоперсонажів тисячоліттями чинять надлюдський (міфічний) опір логосу 
наукової культури, величним мертвим язичницьким богам та християнізації.

Ми вже впевнилися, що алоперсонажі здатні звести до спільного рівня структури різнома-
нітні джерела, а ізоперсонажi утруднюють упізнавання різних елементів структури, прихованих 
у них. Питання ізоперсонажа не може бути зведене лише до багатошаровості структури всереди-
ні персонажа. Складніша проблема полягає в тому, що однойменні персонажі часто означають 
різні елементи структури, навіть тоді, коли вони перебувають в одному культурному контексті й 
на синхронічному рівні; трапляється, що ті ж самі структурні елементи належать різнойменним 
персонажам. Тут не йдеться про синонімію, коли під різними іменами криється один персонаж, 
мова йде про переплетіння різних персонажів, взаємне присвоєння характеристик, ізотропну 
мімікрію. Подібні явища характерні для міфічних створінь в усних переказах. Демони, прима-
ри, фантастичні істоти, люди, що відзначаються надприродною силою або цілком звичайні люди 
(які схильні до такого семантичного проміскуїтету) давно забуті й остаточно християнізовані. Це 
верховні язичницькі божества, імена яких нам давно відомі, наприклад, як топоніми, ороніми, 
гідроніми або ті, що запозичені з рідкісних стародавніх документів. Флюїдність міфічних створінь 
є відчутно більшою в усному переказі, ніж у письмових джерелах, оскільки збирачі намагаються 
уніфікувати, раціоналізувати контраверсійні оповіді носія фольклору. На кшталт інквізиторів, які 
ставлять підступні питання при розмові з ворогом, збирачі шукають, занотовують і вважають 
важливим лише те, що відповідає заздалегідь підготовленому шаблону кожного окремого боже-
ства, відкидаючи все інше, як некомпетентне марення неосвіченої жертви. Старше покоління 
фольклористів та етнологів інколи тлумачить різноманітні переплетіння персонажів як культур-
ний вплив та контамінацію, так би мовити, як додаткове затьмарення віднедавна чіткої картини, 
як результат розмитого спогаду живих про напівзабуті вірування предків. З іншого боку, віталь-
ність та значна кількість нинішніх усних переказів не дає нам права ними нехтувати та напов-
нювати їх хибним змістом з додатковими (ре)конструкціями. Якщо персонажі в живих усних 
переказах на сьогодні вперто модифікуються, тоді це важлива риса їхньої природи, що має бути 
досліджена. Необхідно поставити питання, чи так само було в минулому, чи міфічні створіння 
усних переказів та вірувань споконвіку були флюїдними та багатозначними. 

Якщо це справді так, то наші спроби реконструювати стародавні системи вірувань є 
лише безглуздим світським продовженням християнізації, заміною приборканого міфу 
на логос, просвітницьким наведенням порядку в споконвіку безладних міфічних утворен-
нях, де є міфологізація шляхом систематизації, (ре)конструкція у формі реміфологізації, 
нове міфотворення чи навіть наукова конструкція ніколи не існуючої релігійної системи, 
нав’язування нами уявного порядку в язичницькому (проте актуальному) безладі вірувань. 
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Зрозумійте мене правильно. Розум без глузду – неможливий. Які ж переваги поєднання цих 
різних міфологічних типів дослідження? Вони доповнюють одне одного, і обидва нам, хай там 
як, потрібні. Я лише намагався їх стисло окреслити. Не я створив цей світ, я лише живу в ньому.
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ЛІЛЯНА МАРКС

ЗАГРЕБ У ФОЛЬКЛОРІ ТА ЛІТЕРАТУРІ *

U suvremenih se autora koji prizivaju zagrebačku usmenu (ili povijesnu) tradiciju, Zagreb doživljuje 
dvojako – kao sentimentalno, autobiografsko, prustovsko putovanje gradom u kojemu se spominju i zagrebačke 
predaje kojih se autor prisjeća iz djetinjstva: o sukobu Kaptola i Griča i postanku imena Krvavi most, o Popovu 
tornju, o Manduševcu, o užarenu prijestolju Matije Gupca, o Majci Božjoj Kamenitoj spašenoj iz vatre, o Crnoj 
kraljici. I suvremenije su predodžbe o gradu naglašeno simbolične: grad je simbol majke koja zaštićuje iograničuje, 
koja nosi i čuva svoju djecu i priziva tople, afektivne predodžbe. Zagreb je vazda otvorena knjiga tisućama 
jedankovrijednih i razvnopravnih priča.

For modern authors who often refer to traditional beliefs, Zagreb is depicted in differentuays – as a 
sentimental, autobiographic trip through the city; Zagreb’s legends are had in mind of the author from their 
childhood about the collision of Capitol and Grych, about the origin of the name of the Bloody bridge, about 
Mandushevec, about executing of Matia Gubac, about Divine Mother Lithoidal, saved from a fire, about the Black 
queen. The modern ideas about a city have a symbolic character: a city comes forward as a symbol of mother that 
protects, takes care of the children, the bright and warm feelings are related with it. Zagreb is always an open book 
for thousands of people, it contains many important and valuable stories.

Презентація міста як героя, одвічної точки відліку при зародженні міфу, духовного се-
редовища певної спільноти пов’язана із зародками західноєвропейської цивілізації і культу-
ри ще від біблійних і античних часів.

Сучасні уявлення про місто носять підкреслено символічний характер: воно виступає 
як символ матері, котра захищає і боронить, виховує дітей і дбає про них, з якою, безпереч-

* Текст вийшов друком 2004 року в збірнику статей Загребської славістичної школи, що проходила 
в 2003 році.
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но, пов’язані теплі, світлі асоціації. Тому не дивно, що численні усні перекази і легенди як 
джерело давніх відомостей, що зберігаються в європейській традиції, ототожнюють зве-
дення міста з його народженням, висвітлюють факти, пов’язані із заснуванням міста, по-
ходженням його назви, а отже – оповідають про події міфологічного характеру. 

Проте місто має також інший показовий вимір: воно виступає як місце, що визначає 
специфічні риси, і як мірило життя городян – його мешканців. Назви вулиць, передмість, 
площ мають певні традиції, що відображають історичну пам’ять різних епох, свідчать про 
факти із життя далеких предків, органічно вплелися в портрет сучасного міста.

«З виникненням міста як об’єкта середовища вулиці та площі виступають відчутним, 
візуальним і вербальним, а від XV ст. і медійним свідченням його розбудови. Життя міста 
впродовж віків складалося зі значної кількості різнобарвних проявів і традицій – у віру-
ваннях, побуті, культурі, смаках, суспільних обмеженнях тощо. Поділ міст існує вже від 
XVI ст., а від XIX ст. міста характеризувалися водночас доступністю і закритістю, величи-
ною передмість і щільністю відгородженого стінами внутрішнього простору, широкими 
площами й вузькими вулицями, масштабністю церковних і світських залів та незначними 
розмірами житлових осель. Мова й оповіді, новини з околиць і міські, крики і шепіт – усе 
може виступати свідченням важливих подій, усе тут існує. 

Такі відомості найчастіше носили локальний характер, який часто-густо обмежу вався 
окремою міською територією. Кожне місто – це індивідуальна книга, що містить фольклорні 
тексти і записи з власним репертуаром і тисячами комунікативних нюансів» [40, s. 57–58].

Життя Загреба – за давніх часів і донині – обумовлене його відкритими ландшафтними 
просторами й тишею усамітнених міських будинків. Його мешканці збирали та переповіда-
ли різноманітні цікаві історії з міського життя, які згодом ставали легендами. Сюжети та-
ких оповідей могли поширювати й літературні джерела, а подекуди цілі оповіді; зафіксовані 
в літературних пам’ятках, вони стали здобутками усної традиції і набули стильових ознак 
усних текстів.

З таких оповідей довідуємося про історію Загреба від його заснування і до сьогодення. 
Вони містять ґрунтовні описи місцевості, яскраво змальовують головні міські споруди, ву-
лиці й площі, доповнюючи оповідну палітру реалістичними картинами або ж міфічними 
сюжетами. Окремі загребські легенди, їхні повні варіанти можна відшукати як в історич-
них, літературних, так і культурно-історичних джерелах. Подекуди трапляються оповіді про 
історичні події із зазначенням часу і місця.

До літературних джерел Загреб як хорватська метрополія потрапляє досить пізно, лише 
на початку XIX ст., разом з рухом іллірців 1. Варто зауважити, що в 1850 році Містечко і Капі-
толій, два окремі райони на сусідніх берегах, незважаючи на численні суперечки аж до вій-
ськових конфліктів, об’єдналися в одне місто зі спільним воєначальником.  Відтоді Загреб 
посідає центральне місце в хорватській історії та літературі 2. Його славетні площі: Святого 
Марка (пізніше Хармиця), бана Єлачича – важливi історичні місця, які ще раз доводять ви-
нятковість загребської метрополії. У літературних пам’ятках як окремий тематичний цикл 
фігурують спогади про події із життя Загреба, які є свідченням історії всього хорватського 
народу (Мирко Богович, Август Шеноа, а згодом – Антун-Густав Матош, Мирослав Крле-
жа 3). Загреб – рідне місто для хорватських письменників. Про це йдеться у творах, особли-
во в поезіях, присвячених місту, де любов до рідного краю передано мальовничими пей-
зажами (Драгутин Тадіянович, Добриша Цесарич 4). Для інших митців – це місто, у якому 
вони хоч і не народилися, але прожили аж до смерті (Драго Іванишевич, Владо Готовац) 5. 
Показовим є той факт, що образові Загреба присвячено понад 230 поезій, зібраних у двох 
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джерелах [8, s. 5]. Здебільшого це пісні пригодницького характеру, деякі з них увійшли до 
золотої скарбниці хорватської поезії (А. Шеноа, А.-Г. Матош, В. Маєр, М. Крлежа).

На сторінках своєї праці ми спробуємо пройтися площами й вулицями Загреба, які є 
візитною карткою міста, і побачити, яким чином Загреб набуває рис міфічного героя, на-
самперед в оповідях його мешканців, а також у художніх творах хорватських письменників.

Міста в народній уяві нерідко асоціювалися із джерелами, струмками чистої живої 
води, за допомогою метафори визначалася довговічність такого міста. Один з давніх народ-
них переказів про походження міста набув нового життя в Загребі в 1987 році. Ідеться про 
джерело Мандушевець. Саме під час реконструкції тодішньої площі Республіки 6 було зна-
йдено його витоки, засипані наприкінці XIX ст. «Оскільки в давнину лише деякі господарі 
мали власні колодязі, почесні громадяни міста часто використовували воду з Мандушевця. 
Шлях від Кам’яних воріт до джерела був переповнений, особливо вранці та ввечері, городя-
нами та їхньою прислугою, які на плечах носили воду до Верхнього міста. Від назви джерела 
Мандушевцем у XVIII ст. називалися початок Іліці та Хармиця 7». Міська громада протягом 
століття дбала про це джерело і в ХІХ ст. звела навколо нього металеву огорожу, посередині 
якої на кам’яному п’єдесталі встановила «канделябр» – високий стовп із п’ятьма гасовими 
лампами. З часом огорожу було зруйновано, а потім і сам стовп [51, s. 541]. Із записів і то-
дішнього Огляду видно, що знищення Мандушевця було боляче сприйнято загребчанами; 
автори дуже емоційно описують цю пам’ятку культури, зі зникненням якої пішов у небуття 
певний важливий відрізок майже столітнього міського життя.

Відомий дослідник історії Загреба Іван Хреститель Ткалчич, посилаючись на історичні 
джерела, зазначав у 1889 році, що Мандушевець згадується як puteus Manduseuch («шлях 
Мандушев») уперше в XIV ст., відтоді і трапляються згадки про нього в загребських серед-
ньовічних пам’ятках 8. Таке джерело розташоване «в саду пані Арки на вулиці Багачевій, 
у напрямку до “Білої могили” біля мосту; з того струмка наповнюється “фонтан” на площі 
Єлачича» [53]. Цей «фонтан» також називається «Мандушевець» і саме він є предметом на-
ших зацікавлень. 

Уперше згадка про джерело зафіксована в Б. Крчелича в книжці «Živlenje bl. Augustina Ka-
zoti» («Житіє бл. Августина Казотича»), що вийшла друком 1747 року на кайкавському діалек-
ті. І. Ткалчич відтворює легенду в точній відповідності до кайкавських записів Б. Крчелича 9. 
За легендою, у XIV ст., під час кількамісячної тривалої посухи висохли всі місцеві джерела й 
колодязі. Священик Казотич, який у той час недалеко від свого міста саме будував сховок для 
домініканців, звернувся до Бога з молитвою, а потім, зібравши городян в ім провізовану про-
цесію, рушив вулицями міста, копнув лопатою трохи землі – і вода «пішла з-під землі для віко-
вічного загребського джерела». Те джерело, як свідчить легенда, назвали «Загреб», у ньому за-
вжди вистачало води, але частіше воно фігурувало в записах як «Мандушевець» [32, s. 51] 10.

Водночас І. Ткалчич наводить ще один переказ про виникнення джерела, у якому при-
сутні фантастичні мотиви: краєм, що нагадував пустелю і страждав від посухи, колись про-
їжджав якийсь пан зі своїм військом, і всі вони страшенно потерпали від cпраги. Однак пан 
таки дістався до міста і встромив свого меча в землю, «і з неї полилася жива стрімка вода, 
появу якої він супроводжував словами: “поспішіть, хапайте, загрібайте” [зауважмо, що два 
останні слова позначають хорватське дієслово zagrabiti. – M. K.], а звідси, як припускають, 
і Загребові ім’я». Отже, тут фігурує звукова асоціація між словом «zagrabiti» i назвою «За-
греб», що відповідає правилам народної етимології, використаної в легенді. Згідно з пере-
казом, пан гукнув дівчині, що стояла біля джерела: «Мандушо, набери, загреби пригорщу 
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води!» Так за джерелом закріпилася назва «Мандушевець» (від імені Мандуша), а за місце-
вістю – назва «Загреб» [32, s. 52–53]. 

Легенда про красуню Манду, яка джерельною водою напувала спраглих воїнів, найпо-
ширеніша в Загребі. Варіанти цих легенд побутували ще в ХІХ ст.; тоді ж було зібрано й опо-
віді про Мандушевець у передмістях Загреба.

Перед Другою світовою війною в селах поблизу Загреба записано й видано легенди, 
пов’язані з виникненням міста, суголосні за змістом з текстами І. Ткалчича [32, s. 54, 56]. 
Дві з них, що припадають на 60-ті роки ХХ ст., занотував Нікола Боніфачич Рожин, дослід-
ник нинішнього Інституту етнології і фольклористики. У його щоденнику записано, що в 
будівлі біля Мандушевця жив «чаклун» на ім’я Загреб, який лікував хворих водою із джере-
ла. Збираючись до нього, люди казали: «Ідемо до Загреба-чаклуна». Тому й місце проживан-
ня чаклуна також назвали Загребом 11. За легендою зі Шештина, занотованою в той самий 
час, народ на чолі з єпископом звернувся з молитвою до Божої Матері Реметської, щоб вона 
почула своїх віруючих і послала місту дощ, бо панувала не бачена досі посуха. Божа Матір 
Реметська почула прохання змучених людей, і вже перші прихожани, що завітали по дорозі 
додому до церкви, побачили джерело, з якого витікала вода. Єпископ наказав своїм служи-
телям, аби вони загрібали воду пригорщами. «І з того часу місто називається Загребом» 
[32, s. 55]. Тут співіснують і взаємодоповнюються два мотиви: вічне і невисихаюче джерело, 
поява якого супроводжувалася дивом, і народне етимологічне пояснення назви міста від 
значення дієслів «загрібати, хапати» (хорватською – zagrabiti). 

У селі Блату біля Загреба розповідали, що «живе під землею в Загребі» змій. Коли він во-
рушиться, місто трясеться. Під час його чергового руху почало бити джерело, цілющу воду 
якого народ загрібав руками, звідки й назва місцевості [32, s. 12]. Якщо такі оповіді й були 
зафіксовані в письмових текстах, то при усному відтворенні вони зазнавали певних транс-
формацій, набуваючи ознак усних легенд.

Цікаво, що і в деяких народних піснях згадується Мандушевець. Назва «Мандушевець» 
у народній поезії вживається як загальна назва джерела. До пісенних текстів цей образ, во-
чевидь, потрапив з деяких джерел, у яких згадується загребський Мандушевець, оскільки 
маловірогідно, щоб іще десь існувало джерело з такою самою назвою [51, s. 541–542]. Крім 
того, існують записи, у яких недвозначно згадується саме загребський Мандушевець 12.

Переказ про Мандушевець було зафіксовано десь у 1960 році Н. Бонифачичем-Рожином 
у самому Загребі. Один з них розповіла із чужих слів Івана Фішер, яка була диригенткою і 
в той час жила на вулиці Деметровій, № 5 в оселі Лато Міхаловича, одного з останніх пред-
ставників славетної династії Міхаловичів. Л. Міхалович був приятелем багатьох популяр-
них живописців, найбільшим їхнім шанувальником і меценатом, крім того, понад півсто-
ліття – відданим прихильником театрального мистецтва. Перед Першою світовою війною 
він спробував у своєму домі заснувати щось на кшталт інтелектуального салону, а вже після 
війни там збиралися загребські інтелектуали, поети, серед яких і Тін Уєвич 13. Там багато і 
часто обговорювали найважливіші міські події, пліткували, розповідали анекдоти, а також 
різні цікаві історії, серед яких і легенди про заснування рідного міста. На жаль, невідомо, 
від кого саме чула І. Фішер цю історію, а головне, чи була вона ознайомлена з її інтерпрета-
цією І. Ткалчичем і А. Шеноа і вже на цій основі створила нову цілісну легенду. «Це вже не 
була фрагментарна оповідь, що нагадувала усні перекази неосвічених людей із загребської 
околиці, а дбайливо сформована, опрацьована, у якій кілька попередніх варіантів зібрано 
й об’єднано в окрему художню цілісність. Це був вид усних міських переказів, ближчий до 
літератури, ніж до усних традицій» [4, s. 72; 31, s. 58]. 
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Моєму знайомому в Загір’ї один дід розповідав, що «мешканець Загір’я народжується із 
середньою освітою, а коли приходить на площу Єлачича й нап’ється там води, стає докто-
ром наук». Існують також відомості, що історія про Мандушевець у 60-х роках ХХ ст. фігуру-
вала в загребських школах на заняттях з історії рідного краю [4, s. 73]. Проте це були лише 
окремі, поодинокі, якісь недієві знання.

Хрвой Хитрець 14 у натхненній ліричній передмові до книги «Zagreb – hrvatska prijestolnica» 
(«Загреб – хорватська першостолиця»), висвітлюючи історичні події, що відбувалися в Загре-
бі, оживляє їх власними спогадами дитинства, згадує і почуту розповідь про Мандушевець:

«Джерела Мандушевець у післявоєнні роки не було, але назва існувала в усних перека-
зах і в давніх пам’ятках. Зокрема, на склі німецького креденса є зображення Рима, Берліна, 
Парижа, Венеції, Наполі й Загреба, на деяких загребських креденсах написано: «Харміца чи 
площа бана Єлачича», а мовиться, найімовірніше, про площу Республіки, яка вже фігурувала 
як Єлачич-плац. На фотографії було зображено щось, відгороджене залізними ґратами, а вни-
зу написано: «Мандушевець». На наше запитання, про що йдеться, почули у відповідь історію 
про дівчину Манду, яка із джерела набирала рукою воду. Коли їй зустрівся спраглий воїн і 
Манда загребла для нього трохи води із джерела, місто стало називатися Загребом» [18, s. 17]. 

Цей переказ отримав власну художню інтерпретацію у творах хорватських, переважно 
загребських, прозаїків та поетів. Так, у ХІХ ст. А. Шеноа в нотатках до вірша «Zagreb» («За-
греб») згадує, що чув цей переказ у дитячі роки. Ще недостатньо досліджено й підтвердже-
но, чи використали А. Шеноа і І. Ткалчич однакові варіанти розповіді про Мандушевець і 
видали кожен свій варіант пісенної та прозової версії, чи поезія А. Шеноа опосередковано 
вплинула на І. Ткалчича, і він тільки її репрезентував у прозовому вигляді [46, s. 41–43].

Найвідоміша й найпопулярніша хорватська авторка історичних тривіальних рома-
нів Марія Юрич-Загорка 15 свій твір «Kći Lotršćaka» («Дочка Лотршчака») з підзаголовком 
«Čarobna priča o Manduši zlatokosoj i postanku slavnog kraljevskog grada na sedam kula» («Ча-
рівна притча про золотокосу Мандушу і виникнення славного королівського міста із сімома 
кам’яними вежами») розпочинає і завершує твір історією про те, як було врятовано зоб-
раження Матері Божої Кам’яної. Авторка, щоправда, відходить від усної традиції: створює 
своєрідну контамінацію з двох історій, що якраз і вводять до її роману образ міста Загреба.

Містечко, Грич, Нижнє місто – різні назви районів Загреба, розташованих на узгір’ї над 
площею, де струмувало джерело Мандушевець. Кам’яні обриси міста мали форму трикутни-
ка, а коли король Бела IV «підняв його до рівня королівського міста», його «городяни з власної 
волі прийняли рішення своїм коштом узгір’я Містечко оточити міцними мурами» [53]. Осе-
редок і найлюдяніше місце в тій місцевості – церква Святого Марка, невід’ємний символ дав-
нього Грича. Забудова самого міста Загреба пов’язана з конкретними історичними фактами.

«Томо Міклошич оповідав, що св. апостол Марко проповідував Євангеліє в Загребі, і 
саме на тому місці розташована церква й названа на його честь» 16. Цю саму історію згадує і 
А. Шеноа, хоча й характеризує її, як маловірогідну. Велична церква Святого Марка, побудо-
вана ще до татарської навали, уперше згадується в 1256 році, коли король Бела IV дав дозвіл 
на проведення в Містечку щорічного ярмарку в день Святого Марка (25 травня). Можливо, 
з тих часів і походить легенда, що церкву дозволив побудувати Бела IV і що «він сам привіз з 
Італії як головну пожертву лик св. Марка» [32, s. 63].

А. Шеноа згадує ту саму історію, проте додає, що на прохання городян король Бела IV 
церкву «побудував на честь св. Марка, аби святий уберіг від неволі, що спіткала хорватів». 
Намісниками король призначив трьох попів, запропонувавши їм вежу для проживання. За 
іншою версією А. Шеноа, «церква Святого Марка розташована на узгір’ї над нинішньою 
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площею Святого Марка», тому що за часів Бели IV місто вже було зафіксоване як адміністра-
тивна одиниця і мусило мати свою церкву [46, s. 314].

Дещо інші відомості щодо побудови й походження та виникнення і назви церкви про-
понує І. Ткалчич, уважаючи, що жителі Загреба через густе заселення міста італійцями, зо-
крема, вулиці Венеціанської, вирішили свою величну церкву назвати на честь св. Марка, 
захисника Венеціанської Республіки. Переселення італійців до Хорватії сприяло розвиткові 
торгівлі та покращенню добробуту загребчан [53].

Повертаючись до усної словесної традиції, легенд, переказів, А. Шеноа припускає, «що 
венеціанці побудували церкву, і дотепер Венеціанська вулиця, чи як її за старих часів нази-
вали – “Бенетачка вулиця”, носить саме таку назву, а можливо, через те, що її будували іта-
лійці, то саме від венеціанських забудовників отримала вона свою назву» [46, s. 313–315]. 

Інша версія, запропонована І. Ткалчичем, бере свій початок від легенди про св. Мар-
ка, згідно з якою «ще за часів Папи Грегора І (590–601), коли в травні через сильну повінь 
околиці Риму і саме місто були підтоплені, церковник організував процесію до Маркової 
пам’ятки, після чого відразу істотно знизився рівень води; з тих часів і наші обивателі, щоб 
захистити себе від цієї грізної стихії, яку спричинили, як уважалось, Хрестові походи, шука-
ли захисту від цього лиха у св. Марка» [53; 33, s. 62]. 

Із площею Святого Марка пов’язана одна з найвідоміших історичних легенд Загреба, 
яка побутує до сьогодні. Ідеться, зокрема, про чотири камені перед південним порталом 
церкви Святого Марка – залишки престолу, на якому «гарячою» короною було увінчано Ма-
тія Губця, ватажка селянського повстання 1573 року.

Переказ про страту М. Губця перед церквою Святого Марка в 60-х роках ХХ ст. в Загребі 
в Нижньому місті записав Н. Боніфачич-Рожин, а саме, що ланцюгами, якими тепер оповиті 
стовпи на Кам’яній вулиці, було зв’язано М. Губця. 

Традиційні уявлення приписують і графові Артуру Нугенту із Трсата, власникові цілого 
комплексу будівель на розі Опатички і Кам’яної вулиці, зокрема, твердження, що цей лан-
цюг було привезено з Нельсонового броду і прилаштовано на мурі-огорожі садиби на Ради-
чевій вулиці, а також на розі Кам’яної вулиці [12, s. 251]. 

Перекази, що тематично пов’язані з подіями XVI ст., записано в передмісті Загреба в 
середині ХХ ст. 17 Це переважно короткі фольклоризовані новотвори, у яких з позицій і ро-
зуміння сучасної людини описується, пояснюється та інтерпретується зазначена подія: на-
голошується на реалізмі, поясненні причин-наслідків, подекуди героїв-катів намагаються 
виправдати. Зокрема, коли йдеться про М. Губця, кажуть: «Він не мав права поставати про-
ти Бога і короля» [32, s. 67]. Дуже стислий, свідомо урізаний сюжет тієї самої оповіді варію-
ється в сучасних інтерпретаціях, до яких долучаються нові реалії – наприклад, електричний 
стілець, на якому закінчив життя М. Губець. «Про Матія Губця говорили, що він виступав за 
права селян, про битву казали, що вона відбувалась у Стубіці, а помер він на електричному 
стільці на площі Святого Марка» [32, s. 65].

Ставлення до наведених вище сюжетів могло бути різним, залежно від того, чи йшлося 
про надію на повернення М. Губця і старих порядків, чи розглядалася провина останнього 
як бунтаря, що виступав проти Бога і короля [32, s. 64–67].

Сучасні письменники використовують усні народні оповіді для висвітлення конкретних 
історичних подій. Зосібна І. Кукулевич, зображаючи селянське повстання в Медведграді, 
наводить цитати з давніх історичних та літературних джерел («Істванфи» і «Габделич»), але 
вводить мотив не про стілець на площі Святого Марка, сліди якого ведуть у сьогодення, а 
про корону з гвіздками і катування розпеченими кліщами, які запозичив з усної традиції. 
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«У день страти його відвели на площу Святого Марка, поставили зв’язаного на стілець, на 
те саме місце, де ще вранці стояли лише чотири пласкі розбиті камені. <…> М. Губця “ко-
ронували” нагрітою на вогні короною з гвіздками, наклали на нього гарячі кліщі, потім від-
сікли його короновану голову і розрубали тіло на чотири шматки, які розкидали потім на всі 
чотири сторони світу» [29, s. 70]. Зауважмо, що подібний запис про страту М. Губця, який 
побачив світ у 1840 році, є в німецькому тексті про минуле Загреба. 

Історичні джерела про походження каміння на площі Святого Марка свідчать про інше, 
і вони згадуються в усних переказах. Проте неназиватимемо історичних фактів, які запере-
чили чи підтвердили б достовірність усних оповідей, через те що це для нас не так уже й 
важливо. Згадаємо історичні відомості лише як потенційне джерело усної традиції, яка ви-
явилася досить життєздатною. 

Історик Джуро Сабо, наводячи відомості про походження каміння на площі Святого 
Марка, двічі згадує також історію про «коронацію» М. Губця. На площі Святого Марка, на 
місці, де перебувають «залишки престолу», був Маріїн стовп, дозвіл на побудову якого дав 
сенатор Гіацинтій у XVIII ст. «Це була складна конструкція із зображенням Марії на стовпі, 
навколо – лики cв. Йосипа, а також Івана Мученика, Івана Євангеліста та Івана Хрестителя, 
а над ними – хорватське узгір’я. Його тепер не існує, проте залишилися камені фундамен-
ту, які зараз є основою “престолу” Матія Губця». Стовп розбили й розібрали в 1869 році у 
зв’язку з приїздом імператора Франца Йосифа І до Загреба. На честь короля було спорудже-
но фонтан, а від «того складного й великого стовпа і сліду не лишилося, лише камені, що 
лежали біля його підніжжя, про них заговорили пізніше як про залишки престолу Матія 
Губця. Але й ці камені прибрали з їх початкового місця» [44, s. 54, 97]. 

Сюжет про страту М. Губця перед церквою Святого Марка в Загребі з’являється доволі 
рано у творах хорватських письменників, а згодом до своїх творів його залучають Й. Габде-
лич, М. Богович, А. Шеноа та М. Крлежа. Деякі картини, епізоди, інколи навіть цілі речення 
в літературних творах (величання М. Губця «селянським королем», залізна споруда, що її 
побудовано перед церквою Святого Марка, розпечена залізна корона на голові бунтівника, 
залізні кліщі, якими катівники четвертували його тіло) доповнюються ситуаціями з усної 
народної творчості 18. 

Цікавими є також місцеві перекази про змія, який жив біля джерела. Вони пов’язані із 
загребською площею Святого Марка. Згідно з розповіддю Матія Валявця – упорядника пер-
шої збірки хорватських оповідань (1858), на цій площі колись було джерело, біля якого жив 
змій. Учні місцевих шкіл бачили, як він опускається, а згодом піднімається з нього. Один 
із школярів хотів заскочити на змія, але інші вмовили його цього не робити, узяли із землі 
каміння й почали кидати ним у змія [32, s. 69]. Нині на площі Святого Марка не залишило-
ся навіть згадки про це джерело, проте відомості про нього зафіксовано в 1806 році, коли 
міському магістратові запропонували знести церкву Святого Марка, оскільки вона «замала 
і тісна, від гробниць може піти отрута до церковного колодязя». Оповіді про змія і джерело 
тематично перегукуються із численними іншими історіями – про розбійників-грабіжників 
і їхні битви зі змієм. Зафіксовані вони переважно на північно-західних територіях Хорватії і 
сусідніх землях. Ці перекази в Загребі пов’язують зі спорудою на Капітолії [22, 38].

У міському центрі, осередкові суспільного й політичного життя в ХІХ – на початку ХХ ст., 
можна було почути й багато інших історій, що стосувалися, скажімо, вежі Лотршчак, якою 
опікувалися багаті сенатори. У її мурах переховувався Бела IV, коли рятувався від монголів. 
Від нападу турків загребчан врятувала міцна гармата, яка вистрілила саме із цієї вежі. Розпо-
відали також, що мешканці Загреба відьом та різну нечисть замикали в Поповій вежі [32].
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Біля самих південних кріпосних стін, поблизу вже згаданої вежі Лотршчак і палацу 
Дверця, був знаменитий південний «променад». Там як учні, за свідченнями Мілана Ше-
ноа, сина Августа Шеноа, Іван Ткалчич і Август Шеноа грали «ув’язненого і охоронця», 
саме там А. Шеноа під час спільної прогулянки наштовхнув І. Ткалчича на ідею написати 
й видати масштабну працю про історію Загреба [34, s. 36]. Це саме те місце, де стояв 
газовий ліхтар на Гричі, про який письменник Векослав Маєр 19 склав пісню про старий 
Загреб, якого більше немає. В. Маєр у своєму прозовому творі «Iz dnevnika maloga Perice» 
(«Із щоденника малого Періци») (1942) відтворює тепло та своєрідний шарм повсякден-
ного життя міста. У цьому «Щоденнику…» з прихильністю і любов’ю змальовано будні 
пересічних загребських жителів, їхні оселі та міські установи періоду між двома війнами – 
такими, якими вони поставали перед малим Періцою (ідеться також про фільм Креше 
Голика (1970) під назвою «Tko pjeva zlo ne misli» («Хто співає, не має поганих помислів»), 
в основу якого було покладено прозові твори В. Маєра, а фільм і досі лишається найпопу-
лярнішим на теренах Хорватії).

Побутують місцеві перекази про Малі ворота – «Дверцята», через які з південної «про-
менади» потрапляли до міста. Ворота були надто маленькими, через них не міг проїхати 
навіть віз, звідси й невеликі розміри палацу, що отримав назву, яка збігалася із назвою во-
ріт – «Дверцята». Існує легенда про його господиню – веселу графиню Буратті – та окремі, 
таємно побудовані сходи, через які можна було дістатися до «Дверцят». Таємні двері, що ви-
ходили на нинішню вулицю Штроссмаєра, було вдало замасковано, а другий вихід містився 
не де-небудь, а під ліжком у спальні графині. Коли з дверима було щось негаразд, їх лагодив 
молодий майстер з М’ясницької вулиці [32, s. 72].

На вулиці А.-Г. Матоша в будинку № 7 був відомий загребський бароковий аристо-
кратичний салон Оршич-Раух (нині там Хорватський історичний музей). Будівлю в 
1764 році купив і оздобив Зиґмунд Войкович, який за рік до того отримав графський титул 
і змінив прізвище на Войкофф. На даху будівлі, саме посередині, розміщено дворянський 
герб Войковича (рука з мечем і три корони над нею). Коли споруду добудували, невідомо. 
Проте 1772 року будівля Войновича-Войкоффа була об’єктом судової супе речки із сусідом-
пекарем Андрієм Без’яком з М’ясницької вулиці (№ 34), «який свої стіни побудував так висо-
ко, що закривав половину вікна верхнього поверху пана графа» [12, s. 181–182]. За перека-
зом, «рука з мечем, яка виринає із хмари на гербі, уособлює графа, котрий погрожує сусідові 
з пекарні, який димів перед палацом, випікаючи хліб для городян» [32, s. 18–19].

Із палацом Єлачича – спорудою з колонадою в класицистичному стилі, однією з кра-
щих і найскладніших будівель загребського Верхнього міста на Деметровій вулиці, № 7 – 
пов’язана класична історія з привидами. Біля палацу містилися залишки міських укріп-
лень – похмура стара вежа, яка надавала споруді таємничості. «Ще на початку ХХ ст. жителі 
Верхнього міста були твердо переконані, що нічні контури будівлі з вежею, а також крики 
сови з величезного припалацового саду не випадково “будять” їхню фантазію. Пошепки ста-
рі люди переказували легенди, що єлачичевою вежею подорожує “біла пані”, чиясь непри-
каяна душа» [20, s. 32]. 

Чудотворний порятунок зображення Божої Матері під час пожежі чи дивовижні й не-
звичні візії, пов’язані із цим зображенням, – невід’ємна частина і поширений сюжет легенд 
і переказів Загреба. Найпоказовішою в цьому аспекті є легенда про чудотворну ікону Божої 
Матері, яку тематично пов’язують з подією, що відбулася біля Кам’яних воріт 1731 року. Іс-
торію про дивовижний порятунок ікони Божої Матері на Кам’яних воротах уперше згадує 
Б. Крчелич у творі «Annuama» («Аннуама»):
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«На початку 1731 року Загреб охопили сильні пожежі, що знищили значну частину Верх-
нього міста і Капітолія. <...> Саме із цими пожежами пов’язана та подія, про яку хотілося б 
розповісти: посеред полум’я залишилася забута ікона блаженної діви Марії, яка нині, завдяки 
зусиллям побожної вдови якогось маляра, опинилася на верхівці міських воріт. На згарищі, по-
критому попелом, оскільки вогнем було повністю знищено вхід до приміщення, ікону було зна-
йдено цілою і неушкодженою. За три дні після рятувальних робіт її дістали з попелу» [32, s. 70].

Б. Крчелич записав цю історію як сімнадцятирічний свідок події, тому це твердження 
можна визнати достатньо об’єктивним. Згодом цей запис став основним (а подекуди і єди-
ним) достовірним джерелом, що підтверджувало правдивість при відтворенні згаданої по-
дії. На нього посилаються всі дослідники наступних періодів, пояснюючи виникнення і по-
ширення цієї легенди. Це була, безперечно, точка відліку для подальшого існування легенди 
в усній народній традиції і в хорватській літературі зокрема [34, s. 357–380] 20. 

Можливо, що такому тривалому життю цієї історії сприяла мальовнича місцевість, де 
перебувало зображення: олтар зі згаданим малюнком містився під склепінням останніх збе-
режених старих воріт, які називали Кам’яними і через які потрапляли до середньовічного 
Містечка, теперішнього Верхнього міста. Це зображення можна побачити на всіх листівках, 
у туристичних путівниках, монографічних дослідженнях, присвячених історії міста, воно 
нерідко виступає як мотив для творчості хорватських художників. 

Від 31 січня 1991 року, 260-ї річниці пожежі біля Кам’яних воріт, день дивовижного порятун-
ку цієї ікони відзначають як міське католицьке свято, а Матір Божу Кам’яну кардинал Франьо 
Кухарич проголосив захисницею Загреба. З того часу щороку 31 січня чудотворне зображення 
загребської захисниці відносять до кафедрального собору. Після уславлення й возвеличення 
Матері Божої Кам’яної святкова процесія з іконою святої проходить площею бана Єлачича, ву-
лицею М’ясницькою до Кам’яних воріт, під дах яких вона знову повертається. Ця ікона нібито 
символічно єднає два колись розрізнені райони – Капітолій і Містечко. 

З усіх хорватських письменників досконалий літературний образ Загреба створив саме 
А. Шеноа. А.-Г. Матош так висловлювався про його ставлення до міста: 

«Шеноа заглибився в середньовічні загребські реалії. У Хармиці й на Капітолії спосте-
рігав за господарями, городниками й садоводами. Дитинство і все подальше життя він збе-
рігав іллірське романтичне натхнення, зумів вловити глибокі таємничі звуки, що лунали з 
давнього кафедрального собору, тіні якого, можливо, досягали і його рідної домівки. А він 
усе мріяв про ті дивовижні рухи, мріяв злитися з тими мужиками, попами, сливарями, зга-
дував Капітолій і старий Грич на тому березі, й Гордуг, і Чорну королівну, і Кривавий міст, 
Окич і Медведград, який виблискував на золотому сонячному світлі, відливав зеленим на 
широких узгір’ях, відлунювався блідим світлом кісток мерців… А коли вже Шеноа намріяв-
ся, почав і писати» [1, s. 84]. 

Про А. Шеноа А.-Г. Матош згодом скаже: «Ти – розум берега Грича, внутрішнє його світ-
ло, що сяє яскравіше при згадці про загребський ярмарок і базар. – Хай живе Загреб! – ска-
жеш ти. – І Загреб житиме. Міста без своїх поетів і співаків – це вже не міста» [39, s. 42]. 

Незважаючи на глибоку любов до Загреба, А.-Г. Матош виступав і його першим кри-
тиком. Як справжній загребчанин, він повертався до нього й у своїх поетичних візіях, і 
фізично після європейських подорожей. Уїдливий, злостивий, критичний, цинічний, іро-
нічний, він опирався чарам цього міста, а потім знову по-дитячому закохувався в нього, 
у його простори. Подарував йому свої найкращі вірші та прозу. Наведемо тільки частину 
сентиментальної прози А.-Г. Матоша. Під час одного зі своїх повернень до Загреба він зга-
дує Грич, з яким пов’язує своє дитинство, згадує людей, з якими він зустрічався (Івана Ма-
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журанича і його племінника Франа, уже згадувану графиню Буратті), хорватську історію, 
яка органічно пов’язана з кожною вулицею, будинком, дзвіницею. Згадує також Кам’яні 
ворота: «Під вежею біля воріт Старого міста сяє і виблискує старовинними прикрасами і 
величним промінням іспанська ікона в темному трояндовому ореолі і в золоті молитов, у 
дощі із сирітських сліз і гіркоти. Як дитячий сон, сяє над ницими, чорними, немічними, 
бабськими й жебрацькими молитвами ця зірка, небесна троянда, Любов, Дівчина і Мати, 
Марія – захисниця хорватського війська, Марія – наша загребська Пані» [39, s. 41–42] 21. 

Осередком загребського церковного життя був Капітолій, що розміщувався на узбе-
режжі на схід від Містечка. Цей простір окреслюється Загребським кафедральним собором, 
стольною церквою Загребського верховного єпископату, свічковим осередком, франев-
ським святим станом. 

Про міський кафедральний собор побутує легенда, у якій розповідається, що в най-
віддаленішій східній частині Козелина берег укрився лісом, на початку століття там були 
незначні залишки середньовічної будівлі. Розповідають, що на місці Козелина колись сто-
яло місто, володар якого носив ім’я Козелач. Із кам’яних залишків побудовано стольну 
церкву в Загребі. Люди стояли ланцюгом, передавали з рук у руки камені з міських воріт 
[17, s. 259]. Це досить типова легенда про побудову людьми великих споруд за допомогою 
перенесення вантажів 22.

Перша загребська церква – культурний осередок, територіально розташований на вели-
кій площі, – названа на честь (як і подібні у Відні та Будапешті) св. Стефана, угорського ко-
роля, канонізованого в ХІ ст. як захисника новоствореного Загребського єпископату, а також 
св. Ладислава і Вознесіння Богородиці Марії. Існують відомості ще з 1217 року, що до дня свят-
кування цієї визначної події народ приїздив до Загреба не лише для того, щоб прославляти 
захисника єпископату, але й щоб влаштовувати ярмарок, який тривав 14 днів. «Цей звичай 
частково побутує в Загребі й нині. За тиждень до Святого Стефана, уранці, коли пролунає пер-
ший дзвін на дзвіниці та буде вивішено прапор на честь свята, можна говорити про його по-
чаток, і триватиме воно, доки мине один тиждень після свята, тоді знімають прапор» [53]. Як 
глибоко королівські звичаї увійшли до загребського життя, свідчать детальні описи у творах 
хорватських письменників: Августа Шеноа, Августа Цесарця в «Tonkina jedina ljubav» («Єдина 
любов Тонки») 23, Мирослава Крлежі в «Kraljeva» («Королівська»).

Спогади про цей день збереглися і в Марії Поланович-Францекович, яка, за її словами, 
«народжена в Загребі (1897) i хрещена в день Святого Марка» 24. Вона детально розповідає 
про Королівське свято, «яке відбувалося щороку і завжди тривало 8 днів. Народ приїжджав 
з усіх регіонів хорватської землі, і це було щось незабутнє». Її спогади про щорічний паноп-
тикум і святкову панораму пов’язані також з гарячим повітрям і порохом, що супроводжу-
вали святкові стрільбища; незабутніми враженнями від видовища з розпилювання дерев, 
яке відбувалося за відчиненими для глядачів воротами; витонченими танцями й дитячи-
ми хороводами; запахом печеного м’яса й пива; смаком медовухи; святковим наметом, де 
дитина за одну монету, а дорослі за соліднішу суму могли подивитися на двоголову жінку, 
дівчину-русалку; виставами, які організатори називали комедіями, де чоловік завжди «ви-
кривав коханця дружини», і це викликало сміх 25. 

Яскраві спогади про Королівське свято з 80-х років ХІХ ст. наводить також інженер Джуро 
Ерліх. Вони доповнюють попередні, зафіксовані Марією Поланович-Францекович, і свідчать 
про те, що Королівське свято було справді священним дійством, яке істотно впливало на жит-
тя городян. Окрім згадок про минуле, найчастіше про дитячі роки, ці сентиментальні історії 
переносять нас із сучасності в добрі старі часи, що істотно відрізняються від нинішніх. 
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«Добре пам’ятаю з мого дитинства, що Королівське свято у 80-х роках минулого століт-
тя завжди було визначною подією в житті Загреба та його провінції. Звідусіль наїжджала 
сила-силенна людей до міста. <...> Тут були веселощі та розваги! Від намету до намету, від 
видовища до видовища: тут вам були і цирк, і атракціони, і тир, і веселі комедії, – отак це 
все відбувалося. Перший пересувний кінотеатр заявив, анонсуючи себе, що з’явилися «живі 
картинки». <...> Сьогоднішній королівський ярмарок і близько не нагадує колишніх подіб-
них подій. За часів, коли кафедральний собор виставив знамена на старій тьмяній дзвіниці 
із зеленим пошарпаним заслоном навколо купола і коли сильний дзвін попередив, що на-
став день, який передує найбільшому Королівському святу і ярмарку на честь найголовні-
шого церковного патрона, місто, завжди таке тихе і спокійне у своєму провінційному житті, 
що нагадує сон, прокидалося. Усі виходили на вулицю, чути було голосні розмови, всюди 
галас, пісні під тамбури і гайди. Великий потік, у який вливалися люди, кружляв вулицями, 
підганяючи їх до центру міста, цілі хмари пилюки весь час підіймалися, а над ними височіло 
місто з багатьма дзвіницями – старе, чорне, але якесь тепле і легке. Це все вже минуло. Це 
було і відійшло назавжди».

Драматичний твір М. Крлежі під назвою «Kraljeva» («Королівська»), написаний у 
1915 році, уперше надруковано у виданнях «Hrvatska rapsodija» («Хорватська рапсодія») 
(1918), а потім у книзі «Legende» («Легенди») (1933). Його перша театральна постановка 
(1955) нагадувала звичайний концерт. Дія відбувається саме на королівському ярмарку од-
нієї святкової ночі в передвоєнному Загребі. У перших епізодах твору постає панорама свят-
кового ярмарку з репліками анонімних учасників, розмови яких не зафіксовано так, як це 
має бути за канонами традиційного діалогу. В інших поступово характеризуються окремі 
персонажі, історія котрих частково вплітається в загальну канву драматичного твору, на-
прикінці якого долі окремих героїв знову губляться в оповідній структурі, а глядач (а ще 
більше – читач, оскільки фіксовані діалоги виступають важливою частиною тексту) усві-
домлює, що страшний бунт виник унаслідок численних, проте типових особистих людських 
трагедій. Розповіді про них з мовчазною покорою чекають свого часу, коли чиясь дієва рука 
(у цьому випадку – авторська) подарує їм реальний візуальний образ [27, s. 488]. У тій ат-
мосфері та багатстві анонімних голосів у творі відчувається залучення численних усних пе-
реказів, які відтворюють особисті спостереження очевидців королівського ярмарку.

У Загребі та його околицях аж до середини ХХ ст. побутували розповіді про «чорних учнів». 
Ця назва зафіксована Б. Крчеличем ще у XVIII ст. Найімовірніше, вона утворена шляхом мето-
німічного перенесення – ураховуючи чорний колір одягу учнів. Відповідно до середньовічно-
го шкільного устрою, уважалося, що майбутній священик має закінчити 12 класів, серед них 
чотири з граматики, два – з гуманітарних дисциплін, два – з філософії і чотири – з теології, 
отже, загалом 12. 13-го класу не існувало. Проте в народі побутувала думка, що деякі учні 
«чорної школи» закінчили і так звану «тринадцяту школу», стали чаклунами, могли літати в 
повітрі, на змії, наганяти хмари, а отже, робити речі, ворожі християнству, використовувати 
надприродні сили. Замість назви «чаклун», «чародій» у деяких притчах використовували ви-
слови «чорний учень», «учень чорної школи», «чорнокнижник» 26. 

Життєздатність і поширення вірувань про чаклунів та їхню чарівну силу підтвердив 
у 1840 році кайкавський автор Ігнацій Кристиянович, який у своєму часописі «Danica 
zagrebečka» («Даниця загребська») у віршованих рядках виступив проти забобонів, 
пов’язаних з тим, що учень чаклуна може викликати хмари [22, s. 276].

«Чаклуном ставав учень, який закінчував 13-й клас у Загребі. Він умів викликати хма-
ри, міг злітати в повітря на мітлі. Чаклуни все про всіх знали, усі таємні речі. Вони були 
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і віщунами, розумілися на лікарських травах, лікували людей». Поширеним був сюжет, у 
якому розповідалося, що «чорний учень» демонструє свої знання стосовно якихось забо-
ронених речей; найчастіше викликає хмари у власному дворі, а батько його суворо, іноді 
навіть смертю карає за те, що він не усвідомлює, що не можна чинити зла [32]. Утім, існує й 
інше тлумачення назви «чорна школа»: саме із цим значенням пов’язана розповідь про дім 
загребського каноніка Франьо Філіпповича, який десь у 1573 році, уже після турецької нава-
ли, прийняв іслам і взяв турецьке ім’я Мехмед. Єпископ Драшкович його через це прокляв, 
розбив вікна і двері в його оселі, а всі стіни розмалював чорною фарбою. Двома роками 
пізніше єпископ забрав цю будівлю для школи і семінарії, наказавши побілити кожен кут у 
ній, «але за нею закріпилася в народі погана слава. З чорного дому з’явилася чорна школа 
(семінарія), після закінчення звідти виходили чорні учні (клерики)» [52, s. 212] 27. 

Подія, що сталася з Філіпповичем, – це історичний факт. Її зафіксовано в 1574 році; 
відтоді, вірогідно, і беруть свій початок народні перекази про неї, з нею пов’язана й сама 
назва – «чорна школа». Цю оповідь було надруковано в «Загребській католицькій газеті» 
1861 року. 

Переказ про знищення речей з дому Філіппа (Філіпповича) А. Шеноа вводить до сво-
го найвідомішого роману «Zlatarevo zlato» («Золото ювеліра»), уперше надрукованого в 
1871 році, через десять років після згадки про подію в І. Ткалчича в «Hrvatskom katoličkom 
listu» («Хорватській католицькій газеті»). У романі А. Шеноа описано сцену, у якій священик 
стоїть на площі перед кафедральним собором і спостерігає за цією картиною. Оповідачем 
виступає Грг Чоколин, котрий розповідає присутнім про події, свідком яких був сам.  Роз-
повідь Грга не завершено, оскільки на площі з’являється Павел Грегор’янець (Дора, героїня 
твору, була там уже із самого початку розповіді). Напруження зростає аж до тієї миті, коли 
священик вривається до будинку, фарбує стіни в чорний колір і підпалює його. У кульмі-
наційному моменті, коли через священика біля оселі запанував безлад і коні почали не-
контрольовано скакати по площі, А. Шеноа свою героїню Дору позбавляє смертельної не-
безпеки – благородним рятівником стає П. Грегор’янець, що згодом закохується в неї. Тут 
завершується введена новела і починається історія про кохання. Завершальна частина опи-
су тієї славнозвісної події також нагадує усні перекази: «На Капітолійській площі тліла будів-
ля, подвір’я Філіппа ставало дедалі спустошенішим, до чорних стін додавався чорний колір 
пожежі, що символічно виступав страшним нагадуванням про зраду і праведну помсту, цю 
оселю і зараз не називають інакше, як “чорна школа”» [47, s. 27–28] 28.

Франівський монастир розташований на Капітолії вже від середини ХІІІ ст., однак, за 
легендою, він там був ще за часів засновників роду св. Франьо Азійського, який помер у 
1226 році. Розповідають, що св. Франьо, повертаючись разом зі священиком Ілюмінатом з 
Палестини, ненадовго затримався в Загребі, зупинившись у багатої вдови Каті Галович. На 
місці, де був її дім, тепер у Франівському монастирі ікона із зображенням cв. Франьо. Саме 
тоді, як розповідається у легенді, cв. Франьо благословив і Галовичкине джерело, яке й сьо-
годні розташоване на території монастиря. 

Насамкінець історія, «як на Галовичкине прохання було відправлено за чотири роки до 
її смерті Гргу і священика Ортоласа до Загреба. Їм Галович подарувала вже згаданий свій 
маєток, на місці якого згодом було побудовано монастир і церкву» [32, s. 83]. 

Капелу пізніше заснувала й розкішно оздобила Хелена Патачич. На невеличкій терито-
рії капели – барокової споруди, завершеної в 1683 році, – є 24 настінні зображення, на яких 
відтворено найвизначніші моменти із життя cв. Франьо. Серед них і Катарина Галович, ра-
зом із Франьо і його супутниками, перед Загребським кафедральним собором.
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Кажуть також, що на св. Франьо у Врабчі напали селяни і забрали плащ, а він їм устиг 
тільки сказати: «Ой, ви, ниці горобці! Горобці!» [від хорват. Vrabac (кл. форма vrabače) – го-
робець. – М. К.] Від тієї смішної пригоди, згідно з народною етимологією, і бере свій початок 
сучасна назва села Врабче [32, s. 83].

Такий самий переказ переповідає й Ісидор Кршнявий 29 у другій частині свого роману, 
присвяченого життю й діяльності Франьо Азійського, «Božji sirotan» («Божий сирота») (перша 
частина роману називається «Božji vitez» («Божий витязь») [28, s. 135–140]. І. Кршнявий до 
свого роману залучив розповідь про перебування св. Франьо в Загребі як рівноправну части-
ну його святої біографії, не піддаючи сумніву її достовірність. Розповідь відтворено як справ-
жню легендарну оповідь. Вона сповнена деталей про перебування Франьо в Загребі, про його 
спілкування із загребчанами і майже нітрохи не відрізняється від інших частин роману.

Капела cв. Дизми (Дизмуша, як її називають загребчани) стоїть і тепер на розі Нової 
Вісі та вулиці Дегена, навпроти основної вежі Капітолія; ця будова – архітектурний витвір 
Івана Зебця, загребського каноніка початку ХVIII ст. Нині це міський виставковий простір. 
Із цим місцем пов’язана загребська легенда про чуму. У ній розповідається, що країну охо-
пила чума, і магістрат прийняв рішення, що кожного року із Загребa має йти процесія через 
Слеман до Марії Бистриці й тоді пошесть мине. Далі йдеться про те, що одного з мандрів-
ників чума залишила тоді, коли він зупинився біля церкви святого розбійника Дизми на по-
чатку Нової Вісі, тобто перед ворітьми Капітолія, де тепер аптека, а оволоділа розбійником 
хвороба на місці покарання, де вже кілька днів висіли злочинці як нагадування для всіх, хто 
приїздить до міста з лихими намірами 30, – чума ніколи не повинна увійти до мирного міста. 

Історичні записи засвідчують, що замикання всіх міських воріт, крім воріт Капітолія, як за-
хист міста проти чуми в 1647–1648 роках, дало все-таки позитивні результати. Чума була по-
ширена в передмісті, потім на Потоку (сучасна вул. І. Ткалчича) і на Шоштарській вулиці (пів-
нічна частина теперішньої площі Єлачича і нижня частина вул. Радичевої), постраждала також 
територія Капітолія, особливо Нова Вісь. Однак у самому Верхньому місті ніхто не захворів на 
чуму, і в цьому не останню роль відіграло те, що місто припинило всі контакти з передмістям.

Розповідають, що в ті часи в передмісті жив священик на ім’я Мізерич, який сповідував, 
причащав і здійснював помазання хворим на чуму. «Того священика, незважаючи на смер-
тельну небезпеку, чума оминула» [23, s. 45]. 

Чума фігурує і в оповідях про реметського селянина, який возом завіз її до Ремета, але 
не впізнав. Нагодував її, дав можливість зігрітися, а наступного ранку вивіз із Ремета через 
Загреб Савським мостом. За цей гарний учинок чума обіцяла його домові сім років миру 
і добробуту. Наступного дня в Реметі почала лютувати чума, помирали люди, пропадало 
добро, а неушкодженим і здоровим залишився лише той селянин і його оселя, він «міг усіх 
переносити на площу в Загребі» [32, s. 85–86].

***
Це була насамперед зворушлива подорож іншим, давнім Загребом.  У сучасних авторів, 

які звертаються до загребської усної народної традиції, місто змальовано в описі сентимен-
тальної автобіографічної подорожі, у якій згадуються загребські міські легенди, відомі ав-
торові ще з дитинства: про зіткнення Капітолія і Грича, про виникнення назви «Кривавий 
міст», про Мандушевець, про страту Матія Губця, про Божу Матір Кам’яну, урятовану з вог-
ню, про Чорну королівну [19] 31.

Водночас в окремих авторів відчувається певне іронічне ставлення до власної історії. 
Національну історію вони пародіюють у стилі сучасних постмодерністських і псевдоісто-
ричних романів, як, наприклад, робить це Іван Кушан у своєму романі «Medvedgradski go-
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lubovi» («Медведградські голуби») і Х. Хитрець у збірці оповідань «Zagrebačke legende» («За-
гребські легенди») 32 (детальніше про це – у статті Л. Маркс [36]).

У сучасній прозі (яка не популяризує передусім події із загребської історії) Загреб біль-
ше не виступає теплою згадкою про минуле, тепер це місто, здатне поглинути самого себе 
(Р. Маринкович), жахливе місто, сповнене бруду і нечистот, похмуре місто цинічних інте-
лектуалів і мізантропів на кшталт Ервіна Лакошта з роману Далібора Цвітана 33 «Polovnjak 
te Ervin i luđaci» («Половняк, або Ервін і божевільні»). Для нього міські реалії, такі, як Туш-
канець, Зріневець, Капітолій «спопеліли від поглядів» «мільйонів післяполуденних зівак». 
Внутрішня спустошеність головного героя проектується на все, що його оточує. 

Літературні враження про місто змінюються. Так само, як і сучасні усні міські перекази 
тепер пов’язані з територіями, на яких вирує прискорене міське життя, висока літерату-
ра описує також урбанізоване населення, трамваї та передмістя, яке поглинається містом. 
Зреш тою, кожен, хто в певний період свого життя ходив загребськими вулицями, має право 
на власний Загреб, на особисту розповідь за своєї участі про нього. Отже, Загреб – завжди 
відкрита книга для тисяч однаково важливих і цінних історій. Проте це вже інша тема. 

Примітки
1 Іллірцями називали представників хорватського народного руху (руху під назвою «ілліризм») в 

першій половині ХІХ ст.
2 Художні твори, що були поширені раніше на цьому просторі, носили переважно релігійний ха-

рактер і були написані латинкою та кайкавською мовою. Можна виділити лише поодинокі драматичні 
твори, написані кайкавською, де звертаються до Загреба і усних традицій, пов’язаних з ним: «Чор-
на королівна» (1858) Йосифа Фреденріха; «Матіаш і чарівник-диякон» (прем’єра вистави відбулася в 
1804 р.) Титуша Брезовачкого – твір, пам’ятний насамперед своїм зображенням загребського міського 
середовища на межі XVIII–XIX ст.

3 Мирко Богович – хорватський письменник і політичний діяч (1816–1893). Як політик, у молоді 
роки виступав проти влади абсолютизму, був прихильником іллірського руху. Август Шеноа – хорват-
ський письменник (1838–1881). Основний представник і теоретик питання про роль літератури в житті 
суспільства; не випадково період переходу від романтизму до реалізму в хорватській літературі нази-
вають «добою Шеноа». Крім романів і оповідань, писав також фейлетони, критичні статті, сатиричні 
твори, поезію. Антун-Густав Матош – хорватський письменник (1873–1914), представник хорватського 
модернізму, у творчості якого органічно поєднується традиційне і новаторське, модерністичне. До літе-
ратури насамперед увійшов як поет і фейлетоніст, а згодом – як новеліст і автор подорожніх щоденни-
ків. Мирослав Крлежа – хорватський письменник (1893–1981), різнобічна письменницька особистість, 
одна з найважливіших фігур хорватської літератури ХХ ст.

4 Драгутин Тадіянович – хорватський поет (1905–2007). Добриша Цесарич – хорватський поет 
(1902–1980).

5 Драго Іванишевич – хорватський письменник (1907–1981). Владо Готовац – хорватський пись-
менник і політичний діяч (1930–2000).

6 Тепер ця площа має назву площа бана Єлачича.
7 Коли в 1759 році вибирали герби, Мандушевець увіковічили на гербах загребських поважних 

сімей. Згодом на гербі Королівства Хорватії, Славонії і Далмації з’явилося зображення щита зі скелею, 
з отвору якої виливається вода [51, s. 541].

8 Мандушевець був не звичайним джерелом, а невеликим потоком, який впадав у більші потоки Медвед-
чак і Церковник в основному там, де Багачева вулиця перетинається з площею бана Єлачича. Джерело здавна 
привертало увагу громади; воно було єдиним місцем, де мешканці передмістя Загреба добували питну воду.
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9 Августин Казотич – домініканець і теолог, чудовий оратор, загребський єпископ упродовж 1303–
1318 років. Перший хорват, якого свята церква проголосила блаженним. 

10 Б. Крчелич описує у своєму літопису страшну посуху, яка вразила хорватські землі в 1651 році: 
«Висохли майже всі джерела з питною водою, і Мандушевець був сухим, а в потоці Медведчак було 
трохи води. Її не вистачало для пиття» [38]. Це ледь чи не єдиний спогад про Мандушевець, коли в 
ньому не залишилося води.

11 Оповідь була відтворена в Реснику в 1967 році Анною Попелняк, матір’ю фольклориста Стефана 
Попелняка, який стверджував, що особисто йому відома ця історія і що її розповідали в селі; вона дуже 
вплинула на його подальше життя [29, s. 57].

12 Одне з «історичних перескакувань», як їх назвав Шимчик. Тематично воно перегукується з іс-
торичними переказами про захоплення турками Загреба. Бажання турецького паші осквернити і при-
низити єпископський двір і загребську кафедральну церкву, а коня напувати із джерела Мандушевець, 
повністю відповідають намірам паші стосовно загребчан і переказам про перебування паші в Медвед-
граді [29]. Цей мотив суголосний численним варіантам історичних переказів про захоплення турками 
хорватських і європейських міст (Джурджевац, Граз, Відень).

13 Тін Августин Уєвич (1891–1955) – один з найкращих хорватських поетів, критик, перекладач.
14 Хрвой Хитрець (1943) – хорватський письменник, автор творів для дітей і юнацтва, цікавився 

історичними фактами, звертався до тем, пов’язаних із життям Загреба.
15 Марія Юрич-Загорка (1873–1957) – перша професійна хорватська журналістка і письменниця з 

великою, вельми популярною художньою спадщиною. Вона черпала сюжети для своїх любовних тво-
рів з національної історії.

16 Згадки про перекази в Т. Міклошича, так само, як і в Б. Крчелича, запозичено в І. Ткалчича [50].
17 Джерела цих і подальших переказів із Грачана, села біля Загреба, підготувала і видала в Щорічнику 

Інституту етнології і фольклористики м.  Загреба Дивна Жечевич. Мотиви про страту Матія Губця поєдну-
ються в цих текстах найчастіше з мотивом правди, яку втрачено разом з М. Губцем, але яка ще повернеться.

18 Детальніше про це мовиться в працях Л. Маркс [32, s. 397–414; 33, s. 25–41].
19 Векослав Маєр (1900–1975) – хорватський поет і новеліст.
20 Божа Матір з Кам’яних воріт врятувала, згідно з оповіддю під назвою «Божа Матір з Кам’яних 

воріт і сливи», мешканців Загреба від турків, захистила дочку загребчанина, який у 1930 році на площі 
Єлачича вбив поліцая.

21 Щодо творів А.-Г. Матоша про Загреб читайте детальніше в романі А. Шеноа «Золото ювеліра» [47].
22 Солін, згідно з віруваннями, побудований із каменю зі старого міста Гардун. Для перенесення 

каменю було поставлено військових, які стояли на відстані метра один від одного і передавали камені 
з рук у руки; вони мали стояти так доти, доки місто не буде побудовано [7, s. 169]. Подібна легенда 
пов’язана і з будівництвом міста Сараєво, як розповідає особа на ім’я Шахі Джиран: «При побудові 
стояли люди один біля одного, і камені один одному передавали; замість хліба і води, як переповідають, 
вживали сіль і молоко, а також, як деякі казали, ще і яйця» [39, s. 158].

23 Август Цесарець (1893–1941) – хорватський письменник, публіцист і громадський діяч.
24 Наводиться відповідно до магнітофонного запису Майї Бошкович-Стуллі «Розповіді Марії По-

ланович-Францекович у Загребі» (1965) (зберігається в архіві Інституту етнології і фольклористики 
(Mgtf. IEF 86).

25 Св. Стефан виступав захисником новоствореного загребського єпископату вже від 1217 року, 
саме з того часу 20 лютого народ святкував у Загребі не лише день святого захисника, а й відкриття 
ярмарку. Свято тривало 14 днів – тиждень до дня Cвятого Стефана і тиждень після. «Цей звичай збере-
жено й до сьогодні, за тиждень до дня Святого Стефана вранці сильний дзвін на дзвіниці сповіщав про 
початок великого ярмарку, так само і за тиждень після дня Святого Стефана» [52]. Як глибоко це свято 
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увійшло до життя загребчан, опосередковано свідчить і його відтворення у згаданих художніх текстах 
хорватських письменників: А. Шеноа, А. Цесарця, М. Крлежі та ін.

26 Ягич тлумачить значення слова grabancijaš від слова čaranja – «чари»: Grabancijaš утворюється 
від слова grabancia із закінченням -aš (як ošterijaš від osteria, kartaš від karta тощо), a слово grabancia 
ніщо інше, як запозичення з італійської мови, де поряд із формою negromanzia маємо і спотворену 
форму gramanzia. <...> У цьому розрізі вже Білостенець правильно пояснював ту форму. Він наводить 
<...> такий переклад: «Чарівник, який оживляє душі заклинанням, вони тоді за ним ідуть». Така нотат-
ка важлива і підтверджує, що в ту добу, ХVII ст., у хорватів з того краю слово grabancijaš було добре 
відомо [19, s. 274, 275, 278–279]. Такі ознаки чарівника пов’язували з Матіяшем, головним персонажем 
комедії «Matijaš grabancijaš dijak» («Матіяш – чарівник-диякон») Титуша Брезовачкого. 

27 У документації Інституту етнології і фольклористики збережено також запис богослова ІІІ роз-
ряду Міє Еттінгера. Автор підготував об’ємну працю «Poturica Franjo Filipović. Historička crta iz XVI 
vijeka» («Записи Франьо Філіпповича. Історичні згадки із XVI століття»), де відтворено долю героя, 
а потім зрадника християн Франьо Філіпповича. Факти при описі майже в усій праці суголосні з тек-
стами І. Ткалчича. Еттінгер підтверджує походження назви споруди, яка зберігається протягом трьох 
століть, а можемо стверджувати, що й дотепер.

28 Про історію в середині розповіді та інші наративні стратегії А. Шеноа в тому романі читайте 
детальніше у праці І. Кукулевича [30].

29 Кршнявий Ісидор (Ісо) (1845–1927) – хорватський дослідник творів мистецтва, художник, пере-
кладач, письменник, модернізатор і реорганізатор вищої школи і культурного життя в Хорватії.

30 Детальніше про це [33, s. 84] можна прочитати в романі «Zagrebački romari» («Загребські па-
ломники»). Пані Шамшалович, яка цю історію розповіла в 1963 році, також говорила про процесії, які 
добре пам’ятала: «Загребська процесія вирушала до Бистриці щороку в серпні. Керували нею каноніки 
і міські поважні мужі. Залишки традиції наявні й після Другої світової війни. Учасники збиралися біля 
кафедральної церкви, а потім пішки йшли зі свічками через Слеман. Коли дзвонарі в Бистриці помічали 
паломників, починали дзвонити в усі дзвони, а процесія заходила до церкви, співаючи старі пісні…».

31 Маринкович Ранко (1913–2001) – хорватський прозаїк, драматург і есеїст. Роман «Kiklop» («Ки-
клоп») (1965) уважається вершиною хорватського модерністичного письменства.

32 Це твердження Хитрець використовує як підзаголовок і присвяту у своїй книзі: «Zagrebačke 
legende. Iznova ispričane i slobodno protumačene, uzvišenim i golicavim načinom ispisane, te Giovanniu 
Boccacciu, Adamu Baltazaru Krčeliću i Zagrebu gradu o devetstotoj obljetnici spomena posvećene». («За-
гребські легенди. Знову відтворені й вільно витлумачені, викладені високим і величавим стилем про 
Джованні Боккаччо, Адама Балтазара Крчелича і місто Загреб, приурочені до 900-ї річниці»).

33 Далібор Цвітан (1934–1993) – хорватський письменник, відомий своїми уподобаннями до екзис-
тенційної проблематики, його есе демонстрували широку освіту і блискучий стиль.
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ЯКША ПРИМОРАЦ

АРХІВНІ МАТЕРІАЛИ ВІДДІЛЕННЯ ЕТНОЛОГІЇ ХОРВАТСЬКОЇ 
АКАДЕМІЇ НАУК І МИСТЕЦТВ *

Hrvatska etnologija i folkloristika rođene su u okrilju dviju institucija, Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti i Matice hrvatske. 

Razvijeni institucijski okviri Akademije i Matice omogućili su prvotni znanstveni uzlet hrvatske etnologije i 
folkloristike, ali se težište strukovnog razvoja tijekom 20. stoljeća premjestilo u druge znanstvene ustanove, 
današnji Odsjek za etnologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Institut za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu), 
etnografske muzeje i zbirke i druge institucije humanističkih i društvenih disciplina. 

Prijelomni trenutci u njihovu razvoju odvijali su se u zadnjoj četvrti 19. stoljeća kada su ove institucije 
postavile kao jedan od svojih važnih zadataka prikupljanje što veće količine etnološkog i folklorističkog gradiva.

The Croatian ethnology and in folklore studies have arised and function as a part of two institutes – the 
Croatian Academy of Sciences and Arts and Маtica Croatian.

The perfect structures of Academy and Маtica wake developed and provided the first substantial rise in the 
forming of the Croatian ethnology and folklore studies, the Department of ethnology of the Philosophical faculty 
in Zagreb, the former Institute of researches of folk lore, presently the Institute of ethnology and in folklore studies 
in Zagreb, ethnographic museums and collections, and also other important institutes of humanitarian and social 
disciplines. 

The breaking points in their development lies in the last fourth of XIXth century, when both institutes one of 
their major tasks – to collect as many ethnologic and folk issues as possible.

Вступ
Хорватська етнологія і фольклористика зародилися й функціонують на базі двох інсти-

туцій – Хорватської академії наук і мистецтв та Матиці хорватської (далі – Академія і Ма-
тиця). Переломні моменти в їхньому розвитку припадають на останню чверть XIX ст., коли 
обидві установи поставили за мету зібрати якомога більше етнографічних і фольклорних 
матеріалів відповідно до позитивістських орієнтирів у всіх країнах, де проживали хорвати й 
інші південнослов’янські народи. 

Поштовхом до розвитку фольклористики була поява «Заклику до збирання хорватських 
народних пісень», опублікована 1877 року з ініціативи священика Міховіла Павлиновича. 
Початки фіксації фольклорно-етнографічних матеріалів на хорватському просторі сягають 
1813 року, коли загребський єпископ Максиміліан Врховац висловив думку про доцільність 
і важливість такої праці. Важливою подією наприкінці ХІХ ст. для етнологічної та фольк-
лористичної науки було формування першого етнографічного видання – «Збірника на базі 
матеріалів традиційної літератури 1888 року» 1, який має назву «Odbor za narodni život i 
običaje» (далі – ONŽO) («Підбір матеріалів з народного життя і звичаїв»; далі – ПНЖЗ). Ці-
каво, що в цьому самому році (1896) вийшов друком перший випуск академічного видання 

* Стаття є скороченою версією тексту під такою самою назвою, що вийшов друком у 2010 році в 
«Zborniku za narodni život i običaje» («Збірці матеріалів з народного життя і звичаїв»).
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під назвою «Zbornik za narodni život i običaje» (далі – ZNŽO) («Збірка матеріалів з народного 
життя і звичаїв»; далі – ЗНЖЗ) і перший випуск «Хорватських народних пісень» Матиці [17, 
s. 9–12; 20, s. 61, 62, 67]. Ці праці заклали фундамент для розвитку хорватської етнології 
та фольклористики. У 1897 році Антун Радич, упорядник і редактор другого номера зазна-
ченого видання, надрукував передмову під назвою «Osnova za sabiranje i proučavanje građe 
o narodnom životu» (далі – «Osnova») («Основні відомості про збирання і вивчення реалій з 
народного життя»; далі – «Основа») [24], вихід якої можна вважати завершальним етапом 
у формуванні сучасної хорватської етнологічної науки [25, s. 68]. Про погляди А. Радича та 
реалізацію його проекту написано чимало наукових розвідок, з архіву відділення етнології 
Хорватської академії наук і мистецтв (ХАНМ) видано низку монографій. 

Розвинуті структури інституцій Академії та Матиці забезпечили перший крок на шляху 
до формування хорватської науки, появу кафедри (теперішнього відділення етнології філо-
софського факультету в Загребі), Інституту досліджень народної творчості (нині – Інститут 
етнології і фольклористики) (далі – Інститут), етнографічних музеїв і збірок, а також інших 
важливих підрозділів з гуманітарних і суспільних дисциплін. 

Головним осередком хорватської етнології від її заснування до міжвоєнного періоду була 
Академічна етнологічна комісія [2, s. 352–355]. Її діяльність кінця ХІХ – першої половини 
ХХ ст. була досить успішною завдяки плідній праці доктора Антуна Радича й академіка Драгу-
тина Боранича. У повоєнні роки (до 1962 р.) ПНЖЗ функціонував під керівництвом академіка 
Бранимира Гушича як координаційна рада міжінститутської співпраці і був одним з основних 
етнологічних центрів, на який покладалося відповідальне завдання – налагодження систем-
ної етнологічної та фольклористичної діяльності, що базувалася на позитивістських засадах 
і спрямовувалася на дослідницьку роботу в регіонах, що постраждали під час війни, а також 
на необхідність у зміцненні старих і новостворених етнологічних наукових установ [7, s. 79, 
82, 83, 85]. У період від 1962 року й до воєнних 1990-х академічна установа та її колектив, 
зокрема Мар’яна Гушич, Весна Чулинович-Константинович, Мірко Маркович і Зоріца Шиму-
нович-Петрич, частково займалися опрацюванням архівних матеріалів ПНЖЗ, завдяки чому 
було опубліковано низку праць з етнології, антропології, присвячених звичаям та обрядам, 
народним промислам і ремеслам, сакральному мистецтву. Упродовж 1980–1992 років колек-
тивом установи під керівництвом академіка Андре Мохоровичича було підготовлено проект 
«Život i tradicijska kultura Hrvata» («Життя і традиційна культура хорватів»).

Науковий проект: Етнологічна і фольклористична діяльність ХАНМ
У 1980-х роках, а особливо в 1990-х, у період національного й культурного занепаду по-

силився інтерес дослідників до вивчення та збереження матеріальних і духовних цінностей. 
У зазначений період науковці Інституту почали ґрунтовно аналізувати вагомість і значення 
більшості виданих і невиданих досі фольклористичних досліджень ПНЖЗ [18, s. 88, 89]. У се-
редині 1990-х років за сприяння Тані Перич-Полоньо відновлено проект Матиці під назвою 
«Hrvatske narodne pjesme» («Хорватські народні пісні»), куди ввійшли численні збірки фольк-
лорних матеріалів, переважно антологій, що зберігалися в архіві ПНЖЗ [15, s. 46; 19]. Науко-
вий проект «Genološki aspekti folkloristike» («Генологічні аспекти фольклористики») 1996 року 
під керівництвом Матиці передував створенню нового спільного проекту Академії та Інститу-
ту. Члени Академії та її співробітники, зокрема тодішній голова ПНЖЗ і керівник відділення 
етнології академік А. Мохоровичич, сприяли залученню до роботи молодих і перспективних 
науковців. Основне завдання проекту – урятувати від небуття дослідження в галузі хорват-
ської етнології та фольклористики, задокументувати й представити громадськості. 
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У 2002 році відділення етнології модернізовано. До спільного проекту Академії та Інсти-
туту під назвою «Etnološka i folkloristička građa HAZU: zaštita/obrada i kritičko objavljivanje» 
(«Етнологічна і фольклористична діяльність ХАНМ: становлення, збереження і критичний 
огляд») було залучено асистентів Якшу Примораца, Луку Шешо й Івана Полоньо, а також 
нау кового співробітника Клементіну Батіну; проект очолила академік Майя Бошкович-
Стуллі й координатор Таня Перич-Полоньо. У ході роботи над відновленням, документуван-
ням і виданням праць визначалися як творчі зацікавлення, так і напрями фахових розробок 
дослідників: Я. Приморац – етномузикологія та історія; Л. Шешо – антропологія релігії і тра-
диційні вірування; І. Полоньо – антропологія дитинства; К. Батіна – геритологія. 

У 2010 році побачив світ детальний документальний огляд архівних матеріалів відділен-
ня в «Zborniku za narodni život i običaje» («Збірці матеріалів з народного життя і звичаїв») [1].

Нині архів відділення етнології нараховує п’ять колекцій: «Zbirkа Matice hrvatske» 
(«Збірка Матиці хорватської»), «Starа zbirkа» («Стара збірка»), «Novа zbirkа» («Нова збір-
ка»), «Zbirkа korespondencije» («Збірка кореспонденції») i «Zbirkа fotografija» («Збірка світ-
лин»). У цій статті розглянемо перші три. 

«Збірка Матиці хорватської»
«Zbirka Matice hrvatske» («Збірка Матиці хорватської») – найстаріша архівна колекція у відді-

ленні. У 1951 році Матиця передала на зберігання Академії колекцію рукописів народних пісень 
та інших фольклорних матеріалів, зібраних переважно в середині та останній чверті ХІХ ст. Ця 
колекція вважається найбагатшою в Хорватії та однією з найповніших на території Середньої та 
Південно-Східної Європи [20, s. 66, 67]. Вона лише частково опублікована як серійне видання у 
вигляді десяти антологій: «Hrvatske narodne pjesme» («Хорватські народні пісні») (1896–1942).

Записи збірок фольклорних матеріалів Матиці останніх десятиліть ХІХ ст. походять з Хор-
ватії, Боснії та Герцеговини. Найбільші з них, що нараховують сорок вісім пісень, беруть свій 
початок з Боснії та Герцеговини, сорок чотири – з хорватських регіонів Далматинського узбе-
режжя. Частину матеріалів (шість рукописів), що ввійшли до збірки, зібрано на Боку Котор-
ському узбережжі Чорногорії, яка в ті часи була частиною Далмації. Боснійсько-герцеговин-
ський рукопис складається із сімнадцяти збірок пісень боснійсько-мусульманського цик лу 
віршів-десетерців. Наступні тридцять сім рукописів походять з хорватських регіонів Славо-
нії. Незважаючи на менші розміри цього регіону, вісімнадцять зі згаданих вище рукописів 
зібрано в гірських місцевостях Хорватії (Ліка, Кордун, Бановина, Гірський Котор і Жумберак). 
Показовим є те, що тільки двадцять вісім рукописів запозичено з кайкавських територій на 
Північному Заході, істотно перенаселених і найближчих до Загреба, водночас лише дев’ять 
рукописів написано в таких регіонах Хорватії, як Істрія і Кварнерське узбережжя. 

Аналіз регіональних особливостей рукописів демонструє і деякі географічні ознаки про-
грам Матиці в контексті тодішніх національних і культурних процесів. Інтеграційні нап рями 
хорватського народного відродження середини ХІХ ст. мали найбільший вплив на регіони 
Банської Хорватії, Славонії та Воєводини, у яких поширилися романтичні віяння стосовно 
збирання фольклорного матеріалу («народного блага»), що від часу заснування (1842) здій-
снювала Матиця іллірська (з 1874 р. – Матиця хорватська) [2, s. 347–350]. Це промовисто 
демонструють матеріали з колекції Матиці, зібрані до 1877 року. Більшість записів з Північної 
Хорватії пов’язано з процесами національного відродження. До фольклорно- етнографічного 
матеріалу належать не лише пісенні тексти, народна проза, прислів’я і приказки, описи зви-
чаїв та обрядів, але й авторські пісні, кореспонденція, інформація із часописів і газет, що свід-
чить про відсутність чітких вимог щодо впорядкування народознавчих матеріалів [3, s. 81]. 
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Ще до появи заклику Матиці (1877) щодо необхідності збирання усної народної твор-
чості та підготовки фольклористичного проекту відбувається активна діяльність священика 
М. Павлиновича, вождя хорватського народного відродження в Далмації, і Луки Мар’яновича, 
які в 1860–1870-х роках записували пісні в Ліці й Боснійському краю [20, s. 52]. У наступні 
п’ятнадцять років також зібрано значну кількість матеріалів з Далмації, Боснії та Герцего-
вини, що ввійшли до колекції Матиці, причину цього варто шукати в політичних і культур-
них чинниках того часу. Члени загребського товариства Матиці відчували істотну потребу 
у зближенні та співпраці з просвітниками Далмації, Боснії та Герцеговини [10, s. 530–532, 
536]. Унаслідок цього почав інтенсивно зростати інтерес до значної за обсягом усної поезії, 
написаної десетерцем (десятим розміром вірша), яка найяскравіше була представлена саме 
в цих регіонах, а також на західних гірських територіях Хорватії. Окрім того, при збиранні 
матеріалу не вилучалися пісенні тексти інших етносів: сербів, боснійців, румунів тощо. За-
вдяки зусиллям Л. Мар’яновича підготовлено масштабну збірку боснійських народних пі-
сень [16], яку вивчали різні закордонні дослідники, серед них істотно вирізняється постать 
відомого американського гомеролога Альберта Б. Лорда. У 1963–1964 роках він разом з Да-
видом Е. Бінумом досліджував «Zbirku Matice hrvatske» («Збірку Матиці хорватської»), час-
тину матеріалів якої знято на мікрофільми, що зберігаються в Гарвардському університеті. 

«Стара збірка»
До «Stare zbirke» («Старої збірки») увійшли рукописні матеріали, зібрані впродовж до-

сить тривалого часу – від останнього десятиліття ХІХ ст. до кінця Другої світової війни. Це 
період найважливіших подій, вагомих змін у політичному й суспільному житті, а також в 
етно логічних напрямах і методах дослідження, що вплинули на тематичний характер і ба-
гатство фіксованих матеріалів. Своєрідним взірцем для дослідників була схоластична кон-
цепція «Osnove» («Основи») А. Радича, спрямована на збирання народних пам’яток. На від-
міну від Матиці, акція Академії охопила всі південнослов’янські території, сконцентрувавши 
свою працю на хорватських землях. Лише окремі матеріали «Старої збірки» були частково 
опубліковані в старих виданнях «ZNŽO» («ЗНЖЗ»). Решту матеріалу запозичено з відомого 
Радичевого етнографічного джерела – «Основи».

Етнологічний проект А. Радича (1897–1902)
З приходом засновника хорватської етнології А. Радича на місце редактора «Zbornika za 

narodni život i običaje» («Збірки матеріалів з народного життя та звичаїв») (1897) відбулися 
радикальні зміни в діяльності ПНЖЗ. До 1902 року А. Радич вів активну переписку й особисто 
спілкувався з особами і представниками суспільних установ (близько 800), зацікавленими 
дослідженням матеріальної та духовної культури свого народу. До збирацької роботи залу-
чалися відомі постаті, діячі хорватської та європейської науки, культури й політики, а також 
значна кількість аматорів: маловідомі сільські й міські вчителі, священики, освічені селяни 
та ін. Більшість зацікавлених осіб походила з Хорватії, хоча були й представники з Боснії, Гер-
цеговини, Словенії, Чорногорії, Сербії, Македонії та Болгарії, оскільки академічний проект 
мав важливе значення для всіх південних слов’ян. Масштабний проект вивчення народної 
культури й суспільства А. Радича базувався на ідеях, репрезентованих в «Основі», а також на 
інтелектуальних здібностях, майстерності, ерудиції та політичних уподобаннях автора. Діяль-
ність «Основи» була суголосною з тодішніми позитивістськими науковими течіями в Європі, 
проте в деяких відношеннях випереджала свій час. А. Радич довіряв етнографічну роботу не 
лише освіченим фахівцям, але й усім зацікавленим письменним особам. Він поставив перед 
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собою завдання – якнайповніше описати життя краю та відповісти водночас на ті питання, 
які порушувала перед читачами «Основа», беручи до уваги говіркові особливості кожної міс-
цевості. Прагнучи, щоб представники однієї спільноти описували своє життя, А. Радич корис-
тувався досить відомою антропологічною методикою «критичного перегляду» («participant 
observation») [2, s. 351]. У період його діяльності в ПНЖЗ зібрано значну кількість етногра-
фічних і фольклорних відомостей. Із загального переліку надзвичайно вирізняється матеріал 
«Основи», адже дослідники консультувалися з А. Радичем, детально опрацьовували темати-
ку, порушену в «Основі», висловлюючи власні міркування щодо різноманітних явищ, зафік-
сованих у суспільному середовищі. Таким чином, при підготовці етнографічних матеріалів і 
користуванні специфічним «радичевським» способом ураховувалася власна позиція суб’єкта 
дослідження, що в тодішній позитивістській етнології не було поширено. Діяльність «Основи» 
й поява етнологічних монографій, підготовлених під її керівництвом, високо оцінені в сучас-
ній науці [16; 21]. Другою позитивною характеристикою фольклорно-етнографічних матері-
алів є їхній історіографічний аспект. Багато рукописів написано в обмеженому часовому про-
міжку останнього десятиліття ХІХ ст. – перших двох ХХ ст. Вирізняються вони підкресленою 
позитивістською документальністю й винятковою достовірністю та специфічним стилістич-
ним способом написання, який бере свій початок з теоретико-методологічної бази А. Радича, 
демонструючи на різних рівнях мікроаспекти тодішніх суспільних відносин (класових, сімей-
них, часових, етнічних, релігійних тощо), а також характерні особливості наукового підходу 
соратників А. Радича – професійних і непрофесійних (учителів, священиків, чиновників, зем-
леробів, військових і т. д.), локальні та міжетнічні взаємини й багато інших суспільних явищ. 

А. Радич упродовж свого перебування в ПНЖЗ видав і декілька монументальних етно-
логічних монографій у ЗНЖЗ, що й до сьогодні залишаються важливими набутками хорват-
ської науки. Після виходу А. Радича з ПНЖЗ його діяльність продовжив Д. Боранич, який ви-
давав матеріали, підготовлені попередником у ЗНЖЗ, аж до 1940 року. Окремі з них вийшли 
друком після 1945 року і продовжують публікуватися нині в різних виданнях. Проте значна 
частина матеріалів ще чекає на свого видавця.

Діяльність Д. Боранича в ПНЖЗ (1902–1955)
Після А. Радича ЗНЖЗ очолив академік, професор університету Д. Боранич, який більше 

50 років брав активну участь у функціонуванні ПНЖЗ. Його інтерес до етнології та фольклорис-
тики, відповідно до тодішніх наукових орієнтирів, спрямовано на мовні питання, проте варто 
зауважити, що його етнологічна діяльність ще й досі недостатньо вивчена [17, s. 32; 23, s. 151].

Період діяльності Д. Боранича в ПНЖЗ може слугувати і при аналізі матеріалів «Старої 
збірки» та листів «Збірки кореспонденції», що вийшли друком у ЗНЖЗ. Дослідивши його 
збирацьку й редакторську роботу, можна стверджувати, що за своїми методологічними пе-
реконаннями Д. Боранич залишався вірним ідеям «Основи» часів А. Радича й не сформував 
глибшу, ніж його попередник, етнологічну теоретичну базу. Постійна нестача коштів і фа-
хівців-етнологів призвела до того, що Д. Боранич разом з матеріалами, підготовленими для 
«Основи», залучав до видань також відомості й розвідки з інших дисциплін і друкував їх у 
ЗНЖЗ, чим істотно знизив значення етнологічної діяльності ПНЖЗ [23, s. 150–152]. Нега-
тивною особливістю етнографічної діяльності Д. Боранича можна вважати той факт, що в 
30-х роках ХХ ст. у ЗНЖЗ друкувалися переважно різноманітні короткі, тематично й регіо-
нально непов’язані між собою матеріали, які значною мірою нівелювали етнологічні здо-
бутки А. Радича. Позитивним у діяльності Д. Боранича є те, що впродовж перших чотирьох 
десятиліть ХХ ст. він активно співпрацював з багатьма збирачами. Результатом цього актив-
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ного співробітництва стала значна кількість кваліфікованих монографій, підготовлених для 
«Основи», деякі з яких Д. Боранич устиг видати друком у ЗНЖЗ. 

«Нова збірка»
«Nova zbirka» («Нова збірка») демонструє діяльність ПНЖЗ від закінчення Другої світової 

війни до найновіших часів, а також і всю діяльність академічного етнологічного центру (нині – 
відділення етнології, засноване 1962 р.). Теоретичні й методологічні напрями в етно логічній і 
фольклористичній діяльності ПНЖЗ у другій половині ХХ ст. й пізніше наближаються до позити-
візму. Проте вже існувала потреба в пошуку нових дослідницьких методів і напрямів, більше не 
з’являлися монографії, які б висвітлювали локальні й регіональні особ ливості того чи іншого ре-
гіону, окрім невеликих за обсягом робіт, у яких опрацьовувалися менш масштабні теми [18, s. 30, 
32]. До роботи у ПНЖЗ до 1960 року залучено доктора Мілована Гавацці, керівника відділення 
етнології філософського факультету, який був основним зачинателем і представником так звано-
го культурно-історичного методу, що домінував тоді в етнологічній теорії та практиці в Хорватії. 
Метод М. Гавацці близький до шкіл певних культурних кіл («Kulturkreis»), учення яких були до-
сить впливовими в культурній антропології першої половини ХХ ст. [18, s. 30–33]. Завдання сто-
совно збирання матеріалів надалі залишалося проблематичним. Діяльність оновленої ПНЖЗ з 
1948 року здійснювалася під керівництвом академіка Б. Гушича в чотирьох секційних напрямах: 
антропогеографічному (керівник – Іво Рубич), етнологічному (культурно-історичні розробки з 
аналізом переважно матеріальної культури під керівництвом М. Гушич), етномузикологічному 
(керівник – Вінко Жганец) і фольклористичному (керівник – Анте Мартинович). 

Інтенсивні ґрунтовні дослідження 1940–1950-х років увінчалися появою численних 
рукописів з фольклорно-етнографічним матеріалом. З 1963 року збір відомостей і наукові 
розробки здійснювалися в межах етнологічного відділу, директиви щодо ходу роботи отри-
мували від ПНЖЗ. Його основна публікація, ЗНЖЗ, від 1960-х років і донині виходила в різні 
часові проміжки. У «Новій збірці» зберігалися рукописи, підготовлені для ЗНЖЗ, і ненадру-
ковані рукописи, які ПНЖЗ уважав цінними й викуповував у автора. 

До «Нової збірки» ПНЖЗ потрапляли невеликі за обсягом етнологічні праці матері-
альної та духовної культури, зокрема з етномузикології. Через це в «Новій збірці», як і в 
«Старій збірці», з’являються рукописи з різних суспільних дисциплін: історії, етнології, 
антропогеографії, етномедицини, діалектології та бібліографії, що відображало тодішню 
мультидисцип лінарну концепцію ПНЖЗ. У ній, між іншим, збережено й декілька етногра-
фічних рукописів, за методикою близьких до «Основи». 

Співпраця ПНЖЗ та Інституту народної творчості під керівництвом В. Жганеца об’єднала фа-
хівців, які з кінця 1940-х – початку 1960-х років систематично проводили фольклорні й етному-
зикологічні дослідження в різних регіонах. Було підготовлено мелографічні знімки й розвідки на 
хорватських територіях, а також серед хорватів Воєводини, Угорщини, а також угорців у Славонії. 
Однодумці й помічники В. Жганеца передали до архіву Інституту музичні нотатки й один руко-
писний примірник нових записів, а другий – до архіву ПНЖЗ. Збережено 27 таких нотних руко-
писів у «Новій збірці». Водночас В. Жганец видавав і власні етномузикологічні монографії з окре-
мих регіонів Північно-Західної Хорватії (Міжмур’є, Загір’є, Подравіна) в академічному «Zborniku 
jugoslavenskih narodnih popjevaka» («Збірці південнослов’янських народних заспівів»). 

Майбутні дослідження
Перш ніж перейти до розповіді про архівні матеріали в нинішньому академічному відділен-

ні етнології, треба насамперед вирішити, наскільки важливими вони є для сучасної етнології 
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та інших дисциплін. Матеріал охоплює чимало наукових сфер і методологічних підходів. У ньо-
му виділяють етнографічні відомості, підготовлені згідно з орієнтирами «Основи» А. Радича й 
фольклорними даними, зібраними відповідно до розробок Матиці хорватської та ПНЖЗ у ХІХ–
ХХ ст. У попередніх розділах статті визначено позитивні та негативні особливості матеріалів, 
тому не вважаємо за потрібне повертатися знову до вже згаданих негативних ознак. У сучасних 
розробках дослідники дійшли висновку, що матеріал для «Основи» містить численні огріхи при 
зображенні народного життя і звичаїв. Проблема в основному полягає в позитивістських теоре-
тичному й методологічному підходах, при яких у специфічний спосіб, на сьогодні вже практич-
но не дієвий, вирішено проблему етнографічної об’єктивності, а також у практичних недоліках 
текстів, підготовлених дослідниками-аматорами [28; 21; 22, s. 69–79, 229–231]. Така сама ситуа-
ція і з фольклорним матеріалом. При записуванні текстів дослідники, вивчаючи їхнє функціо-
нування в певному осередку, уважали за потрібне ретельно їх редагувати й «покращувати», що 
істотно змінювало його справжній, первинний вигляд у момент підготовки [20, s. 67–70; 15].

У матеріалі відділення етнології ХАНМ здебільшого описано культуру значних територій 
і зрідка – культурні здобутки малих урбаністичних середовищ. Тут ідеться про культуру, яку 
сучасні хорватські етнологи зазвичай називають традиційною і яка постійно зазнає значних 
змін унаслідок процесів модернізації та урбанізації з кінця ХІХ – упродовж ХХ ст. Автори етно-
логічних монографій неодноразово описували здобутки культури в коротких або триваліших 
часових проміжках. Але вони вже в момент написання чи після завершення дослідження усві-
домлювали, що ця локальна культура швидко змінюється, а численні її елементи, окрім зви-
чаїв, пісень і обрядів, відходять з повсякденної живої практики. Етнологи, використовуючи 
власні професійні навики, доходять висновку, що традиційна культура під впливом сучасної 
урбаністичної культури зникає назавжди. Так, етнологічні й фольклористичні матеріали, що 
зберігаються в архіві ПНЖЗ, упродовж кількох десятиліть чи навіть років після своєї появи 
стають «класичним» історичним матеріалом, оскільки в них описано елементи народної куль-
тури, які, безсумнівно, належать минулому. Традиційна культура села вже при А. Радичу була 
поділена на народну й «домашню», власну та місцеву на противагу урбаністичній культурі, 
яка часто запозичувалася й потребувала постійного розме жування, а подекуди – об’єднання 
з метою кристалізації тих категорій, які ми зараховуємо до засад національної ідентичності 
в ХХ ст., та таких, що потребують своєрідного захисту, скажімо, навіть «порятунку від зник-
нення», оскільки в них, на думку багатьох представників суспільної еліти, слід шукати корені 
національної ідентичності. Значна кількість хорватських етнологів перебрала на себе функції 
«захисників», а це, у свою чергу, підтримала й визнала громадськість. 

Хорватська етнологія після Другої світової війни базувалася на досягненнях своїх попе-
редників і зазнавала впливу у вигляді різних елементів локальної традиційної культури. Саме 
такими засадами керувалася цілісна культурно-історична етнологічна школа, яку очолювали 
М. Гавацці й Бранимир Братанич, подібні дослідження до 1960–1970-х років здійснювали й 
хорватські фольклористи. Від літніх людей, які проживають у сільській місцевості, варто було 
отримати якомога більше відомостей з їхніх спогадів про стан локальної традиційної культури 
і на базі цих фактів спробувати в письмовому вигляді відновити, реконструювати її «передін-
дустріальний» стан. До того ж етнологи, котрі належали до культурно-історичної етнологічної 
школи, часто не ставили перед собою таке природне завдання, як змістити цю «реконструкцію 
культури» в потрібний конкретний історично-часовий контекст. Побутувало переконання, що 
передіндустріальна культура, переважно неписьменна, є статистичнішою, ніж індустріалізова-
на, а відтак і зазнавала неістотних змін упродовж століть. Так, існувала думка, що традиційні 
народні вироби й звичаї, які в одному місці чи на одній території зафіксовано у ХХ ст., також 
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були в схожому форматі вже у ХVIII ст., а можливо, і ще раніше – за часів переселення слов’ян у 
ранньому середньовіччі, у добу Іллірії, за часів римлян тощо [8; 9, s. 24, 25; 4; 5]. Така методоло-
гія, сформована з позицій історичної науки, зазнала істотної критики, оскільки серед етнологів 
культурно-історичного напряму найчастіше не існувало сформованого критичного ставлення 
до своїх історичних джерел та історіографічних показників. Через це чимало запропонованих 
ними висновків можна вважати недоведеними з історичного погляду чи недостатньо аргумен-
тованими через певні маніпуляційні дії з історичними джерелами. 

З іншого боку, більшість фахівців з Інституту етнології і фольклористики тяжіла до модер-
нізацій етнологічної науки вже від 1960-х років включно. До того ж сучасна етнологія вимагає 
дослідження тих цікавих реалій, що їх репрезентує. Але розробки в галузі історії актуальні й у 
наші дні для значної частини інститутських та інших етнологів, які впродовж останніх чотирьох 
десятиліть ХХ ст. прийняли для себе рішення «йти в ногу» зі світовими трендами в етнології, 
а також у культурній антропології. У виданні Інституту «Narodna umjetnost» («Народна твор-
чість») упродовж 1968–1981 років вийшли друком чотири монографії, присвячені таким регіо-
нам, як Сінський край, передмістя Нижньої стубіци, острови Брач і Зларин, які з інтердисциплі-
нарних позицій з’єднали істориків, етнологів і фольклористів. У 1980-х роках з’явився застій у 
цій дослідницькій практиці. Між іншим, від початку 1990-х років колектив етнологів з Інститу-
ту продовжив підготовку тематичних і регіональних монографій щодо хорватської традиційної 
культури від другої половини ХІХ – до першої половини ХХ ст. Подібними дослідженнями зай-
малися й етнологи з інших інститутів. Така форма аналізу нині плідна, оскільки в минулому 
була підготовлена достатня кількість монографій з оглядом, що має на меті синтезувати реалії 
традиційної культури. Кілька синтетичних монографій, які нещодавно опубліковано під керів-
ництвом Інституту, значною мірою базуються на матеріалі із ЗНЖЗ [26, s. 110–112; 6]. 

Інтерес до традиційної хорватської культури в ХІХ–ХХ ст. не може обмежуватися лише 
згаданими етнологічними та фольклористичними здобутками. Із нинішньої перспективи 
така тематика може повноправно функціонувати як частина національної культурної історії, 
проте йдеться про колишню культуру нижчих верств населення. Отже, вона поступово зникає 
з кола нових інтересів етнологів, до неї більше схиляються дослідники історії культури, особ-
ливо ті, які близькі «новій історії» – школі Брауделя з вивчення мікроісторії та дослідження пи-
тань історії менталітету, історичної антропології, екоісторії та схожих субдисциплінарних на-
прямів [11, s. 77–85]. В останні десятиріччя хорватські історики почали інтенсивно займатися 
дослідженнями з повсякденного життя різноманітних локальних середовищ. На сьогодні є 
лише поодинокі історичні праці подібного типу, проте вони датуються кінцем ХІХ – першою 
половиною ХХ ст. Архівні матеріали, які містяться в Академічному відділенні етнології, – най-
краще джерело для таких мікроісторичних розвідок. Попри всі перераховані недоліки, вони 
насамперед мають незаперечну документальну цінність. Щодо мікроісторичного аналізу, то 
було б ідеально, якби виходила друком більша кількість етнологічних монографій різних ав-
торів з одного місця проживання – авторів-інсайдерів. Адже через штучне комбінування різ-
них типів історичних джерел можна досягти помітних результатів у майбутніх дослідженнях. 
Серед етнологічних, фольклористичних та історичних розвідок можна залучити й ці архівні 
матеріали для різних інтердисциплінарних студій. Такі документи зацікавлять фахівців з істо-
рії народної медицини, технологів і представників інших галузей науки. Але в етнологічному 
та фольклористичному сенсі вони й надалі зберігають, окрім усього іншого, антропологічну 
цінність, тому завдання оприлюднення цього матеріалу – один з найважливіших складників 
майбутніх проектів, які має на меті реалізовувати академічне відділення етнології. 
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Примітки
1 Значну частину інформації про історичну етнологію та етнологічні інституції в Хорватській ака-

демії наук і мистецтв було запозичено з її часопису «Ljetopis» («Літопис»), що систематично виходить 
друком з 1877 року. 
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АНТОНІЯ ЗАРАДІЯ-КІШ

МІФОЛОГІЧНІ ПЕРЕПЛЕТІННЯ:  
ВІД ЕПОНА ДО МАРТІНА ТА ВІД САМЕНА ДО MАРТІНЯ *

U istraživanju kulta i tradicije sv. Martina izranjaju mnogi kulturni činjenici koji pripadaju pretkršćanskim 
vremenima, njihovim ukotvljavanjem u kršćanstvo stvara se vrlo kompleksna i čvrsta cjelina kojoj s pravom možemo 
dati sve karakteristike mita te tako govoriti o martinskom mitu kao bitnoj sastavnici kršćanske mitologije uopće. 

Many cultural factors of the pre Christian times are outlined in the research of the cult and traditions of 
St. Martin, and this unity can be describe as a myth and, thus a complex and strong unity is developed as a result of 
their fixing in Christianity, to talk about a myth about Martin as an important constituent of Christian mythology.

Звісно, міфологія – це суцільна брехня.
Проте ця неправда століттями викликала довіру.

У царині грецької та латинської духовності вона прирівнювалася до догми й реальності. 
Тому вона окрилювала людину, подекуди на неї посилалися дуже респектабельні інституції, 

вона надихала митців, поетів, літераторів, і творилися шедеври. 
П’єр Коммелен

Міфологічні напрями в іконографії св. Мартіна
Традицію вшанування св. Мартіна (11 листопада) треба аналізувати крізь призму двох 

поглядів, що ґрунтуються на різних іконографічних інтерпретаціях ранньохристиянського 

* Цю статтю в дещо зміненому вигляді надруковано в часопису «Narodna umjetnost» («Народна 
творчість») [41]. Скорочену версію роботи було зачитано на XII конгресі Міжнародного товариства 
куртуазної літератури (Société internationale de la littérature courtoise), який проходив з 29 липня до 
4 серпня 2007 року в Швейцарії (Лозанна, Женева).
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святого, які завдяки своїй розмаїтості пов’язані в ідейному й символічному сенсі. На прикла-
ді багатоманітності іконографічного втілення Мартіна й культу святого досліджується пер-
вісний релігійний міф, який протягом століть створювало християнство, отже, нині важко 
з’ясувати, що варто зарахувати до сфери християнської віри, а що – до традицій (діонісій, 
сатурналій, мартіналій) та древніх міфологій (кельтської, грецької, римської). У досліджен-
ні культу й традицій св. Мартіна визначається чимало культурних чинників, які належать 
до дохристиянських часів, а з їхнім закріпленням у християнстві створюється комплексна 
й міцна цілісність, яку можна з повним правом охарактеризувати як міф і, таким чином, 
вести мову про міф про Мартіна як про важливу складову християнської міфології в цілому. 
Отже, у міфології, пов’язаній з Мартіном, простежуються дві комплексні складові, які від-
носяться до двох різних за часом періодів життя святого і які виконують дві відмінні функції 
у сфері його діяльності: віддавання та зрада й жертва.

Віддавання в іконографії, пов’язаній з Мартіном, – комплексне поняття, в основі якого 
лежить ідея віддавання, обдаровування, а подекуди й ширше – об’єднання. Символіка тут 
доволі складна: воїн Мартін – той, хто має – дає половину плаща жебракові – тому, хто не 
має. Віддавання передбачає визнання рівноцінності права на життя того, хто має матері-
альні статки (шанованого), і того, хто їх не має (злиденного). Тією самою мірою, якою цей 
образ є візуалізованою одою Життю, він так само нагадує про неминучість Кінця, у цьому 
сенсі св. Мартін на коні з усіма символічними й колористичними іконографічними атри-
бутами, за християнським каноном, постав як уособлення есхатологічного мотиву – носій 
комеморативних зв’язків з «тим світом», а також складовою язичницьких психопомпних 
звичаїв, ключових у життєвому циклі людини.

Підґрунтям мотиву милосердя Мартіна слугує невеликий анімалістичний іконографічний 
компонент – кінь [38, s. 173–176]. Він є містком між людиною і природою та уособ лює сим-
волічну подорож через безмежність часу й простору. Білий кінь Мартіна втілює «ті найбільші 
чесноти, яких спромоглася набути людина», ікона позначає доленосний зв’язок людини й коня, 
пов’язаних інстинктами та духом [4, s. 270]. Композиція homo animalis є міфологічною констан-
тою, яка демонструє емоційну й інтелектуальну основу зв’язку людини й коня, скажімо, шир-
ше – людини й природи, що є важливою екологічною ознакою будь-якого міфу, а отже, і міфу 
про Мартіна. При цьому слід мати на увазі, що загалом християнські анімалістичні складові 
культів святих, поза сумнівом, є найвиразнішими залишками християнського зооморфізму або 
тотемізму, де сáме кінь є далеким містичним предком людського роду [13, р. 176].

Пояснюючи міфологічні компоненти зв’язку між св. Мартіном і конем, варто було б 
згадати римського бога Марса 1 – захисника людей під час війни й бога війни, прабатька 
римлян. Ототожнюючись у свідомості людей з постаттю грецького бога війни Ареса, об-
раз Марса як бога землеробства (процвітання) залишається поза увагою. У межах тандема 
Арес/Марс варто розглядати й двох кельтських богів Нодонса (Nuada) – бога-короля та Оґміоса 
(Ogme) – бога війни. Згідно з уявленнями, королівський атрибут «меч світла» сприяє про-
цвітанню, а військовий меч Оґміоса виконує функції «повелителя мертвих» 2. Дуалізм вій-
ськових атрибутів – атакуючих (спис і меч) і захисних (шолом, щит, панцир), що є ознаками 
героя і воїна, який воює, щоб віддавати, – саме й успадкував св. Мартін. 

Поєднання згаданих деталей, запозичених з дохристиянських міфологічних уявлень, 
вказує на ті складові формування культу св. Мартіна, які ґрунтуються саме на військових 
функціях кельтського божественного тандема, насамперед Марса [13, р. 184–185]. Таким 
чином, через міф як експлікативний та ілюстративний засіб далека кельтська цивілізація, 
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що продовжує жити принаймні в спогадах і є антиісторичною в уявленнях, протиставляєть-
ся класичній, раціоналістичній та історичній. Спогади перемагають забуття, міф живе далі, 
це й сьогодні слугує уроком духовності, залишеним нащадкам кельтською цивілізацією.

Мартін-воїн – спадкоємець кельтських богинь
Виникнення міфу про Мартіна необхідно розглядати винятково крізь призму дохрис-

тиянських міфологічних складових, не забуваючи при цьому про жіноче/чоловіче начало. 
Саме це й наголошувалося, коли йшлося про ранньосередньовічні ірландські культи, оскіль-
ки військова та виробнича діяльність проходила під так званим «жіночим» патронатом, тоді 
як «чоловічими» ознаками характеризувався лише процес посвяти в священики [13, р. 188]. 
Отже, вірогідно, експлікативні міфологічні уявлення про Мартіна безпосередньо пов’язані з 
головною функцією кельтської богині зими й смерті Морріган [6, s. 114], утіленням верхов-
ної військової влади [12]. Тут годі заперечувати поєднання язичницького й християнсько-
го, зокрема, вміщення «політеїстичних напрямів дохристиянської релігії в монотеїстичні 
християнські рамки» [35, s. 106].

Воїн Мартін на коні воскрешає в уяві елементи первісного міфу, кельтського зимово-
го річного циклу Самена, представленого в образі богині поховання Морріган, вершниці й 
войовниці, наділеної епітетом «велика королева», а також велської (кімрицької) «богині» 
Ріаннон, за якою також закріплено таку саму назву – «велика королева». 

Морріган/Ріаннон і св. Мартін
Обидві «богині» своєрідно втілилися в класичних європейських уявленнях: образ коня 

запозичено з кельтського епосу; від богині, «володарки коней» і, ширше, – «володарки тва-
рин» – з галльського [13, р. 174]. 

Богині-вершниці є символом військового начала. Вони мають властивості людської 
пам’яті й викликають згадки про душу, що мандрує «на той світ» [9, р. 49–51]. У цьому сенсі 
вони є предтечею римського воїна Мартіна на коні, який з погляду доби й релігійних уяв-
лень слугує християнським підтвердженням початкового західноєвропейського героїко-ес-
хатологічного міфу. Отже, християнське поняття «того світу» тісно пов’язане з дотичним у 
кельтській міфології, хоча, здавалося б, і відрізняється від останнього та своїми ознаками 
значною мірою наближається до язичницьких; таким чином, поволі стираються і часові, і 
просторові межі [35, s. 53–54].

Запозичення основних військових символів (кінь, меч, плащ) та їхня християнська семан-
тична еволюція підсилюють міф про Мартіна, проявлення святого в усьому сущому. Для досяг-
нення цього ефекту сáме первісний міф стає одним з показових чинників, необхідних для ви-
знання важливості функцій християнського святого й необхідності його уславлення.

Зв’язок із природними й надприродними силами, а також мудрість і здатність до зці-
лення є обов’язковими атрибутами кельтської міфології [6, s. 104–128], що виразно про-
стежуються на зображенні св. Мартіна на коні з жебраком, де візуалізація християнського 
милосердя витіснила інші важливі міфологічні складники, просуваючись тернистим шля-
хом язичництва, пов’язуючи живих зі світом мертвих. 

Незважаючи на наочність кельтських міфологічних елементів у зображенні св. Мартіна 
на коні, цей іконопис, поза будь-яким сумнівом, надміру християнізований, він усебічно 
репрезентує ідейні підвалини християнського вчення: здатність ділитися, віддавати, допо-
магати, любити ближнього. 
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Зрада й жертва – взаємопов’язані елементи на іншому зображенні св. Мартіна, яке, 
порівняно з першим, сприймається надто статично, оскільки в ньому наявний образ като-
лицького єпископа, котрий сповідує Христову науку й ділиться своїм духовним багатством 
з тими, хто його не досяг. Анімалістичним компонентом зображення є гуска – ключовий но-
сій динамічності мотиву. У міфології, пов’язаній з Мартіном, вона перебирає на себе функції 
жертви, стає зовнішнім виявом внутрішнього єднання людини з вірою, яку проповідує като-
лицький єпископ Мартін. Це образ із легенди про святого та гуску, яка, умостившись на купі 
сіна, своїм ґелґотанням привернула увагу натовпу до місця, де ховався Мартін. Відтоді гуска 
стає невід’ємним компонентом іконографії, пов’язаної зі святим.

Щодо зради, то гуска є ключовою дійовою особою події, її роль можна сприймати з двох 
позицій: Мартіна та натовпу. Для Мартіна вона зрадник, для натовпу – символ перестороги. 
Мартін тікав від людей, які його переслідували, а гуска викрила його схованку. У цьому сенсі 
вона фігурує в тій самій іпостасі, що й священна гуска часів Стародавнього Риму. Згадаймо, 
що гусок вирощували біля храму дочки Сатурна Юнони. Існувало повір’я, що вони передчува-
ють небезпеку й ґелґотанням попереджають про неї 3. У ситуації зі св. Мартіном можна вести 
мову про дуалістичний характер образу гуски: для Мартіна вона є попередженням про появу 
людей, які його переслідують, а для людей – про Мартіна, який заховався. Отже, уявлення, 
пов’язані з Мартіном і гускою, успадковані як символ перестороги.

Щодо жертовного характеру самої гуски, яка в міфології про Мартіна постає символом 
достатку й землеробських свят, то тут простежується близькість із дохристиянськими часами, 
особливий акцент робиться на появі крові жертви – первинному факторі виникнення життя 
прадавньої доби. У цьому сенсі гуска є свідченням важливої ідеї про здатність ділитися, завдя-
ки чому її наявність в іконографії Мартіна набуває піднесеного ієрофанічного спрямування. 

Гуску з міфу про Мартіна варто було б інтерпретувати як релікт жертовного язичниць-
кого бенкету, а останній передбачає здатність ділитися з близькими людьми, притаманну 
не лише давній спільноті (у комеморативному сенсі), але й сучасному реальному життю, з 
чим, власне, і пов’язується гедоністичний бік Мартінового свята. У розкішній їжі й напоях 
завершального річного циклу символічно поєднується «туманний» час предків з відомими 
сьогодні реаліями буття, завдяки чому час Мартіна стає всеосяжним: він пов’язує те, що 
було, з тим, що є, реалізуючи життєве коло зимового часу в межах річного циклу Життя.

Час Мартіна
За рахунок визначених Ф. Вальтером восьми карнавальних і агіографічних часових пе-

ріодів 4 [35, s. 52–68], які походять від кельтського річного циклу, що складається із чоти-
рьох частин, посилюється значення кельтського міфологічного компонента в середньовіч-
ній християнській міфології.

У процесі включення кельтського Самена до християнського зимового періоду св. Марті-
ну належить ключова роль. Він є провідною фігурою зимового періоду річного циклу, а також 
процесу витіснення язичницьких вірувань упродовж перших століть європейської євангеліза-
ції 5. Якщо ми сфокусуємося на часовому відрізку, де діє Мартін, з кельтсько-християнського 
міфологічного кола, то час, пов’язаний з Мартіном, включатиме три основні компоненти: 

1. Вершник на коні – ділить час і простір на дві частини: світ мертвих і світ живих. 
2. Світ мертвих, що є другою половиною всеосяжності існування, у комеморативному 

сенсі пов’язаний зі світом живих.
3. Світ живих характеризується завершенням річної роботи та її плануванням:
а) проведення ярмарків, обмін матеріальними благами;
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б) сплата податків, виплата боргів;
в) святкування зимового періоду (зовнішній атрибут) – звичаї, пов’язані зі світлом; 
г) святкування зимового періоду (внутрішній атрибут) – бенкети й уживання напоїв 

(звичай «хрещення мосту» в Хорватії).
Вершник на коні символізує прихід зими, він бере під свій захист холодний і похмурий 

час, символічно накриваючи все плащем могутності: 
a) яким він зміщує часову межу між світом живих і світом мертвих – дохристиянська 

(кельтська) символіка;
б) якщо він ділиться плащем з жебраком – християнська символікa.
Часове коло Мартіна значною мірою належить до часу спогадів про померлих. Його об-

раз можна розглядати як приклад підтвердження феномену колективної пам’яті, поєднання 
міфологічних компонентів крізь час і простір, він укотре нагадує, що міф є не ілюзією, а 
реальністю, яка складає частинки мозаїки цивілізацій від безкінечної минувшини до без-
кінечного прийдешнього. Свято св. Мартіна є демонстрацією традиційних есхатологічних 
рис первісного міфу. Тому й традиційне вшанування св. Мартіна має комеморативну при-
роду, крізь призму якої актуалізується первісний міф, наявний в обрядах і легендах, автен-
тичних міфологічних складових, не підкріплених жодними біблійними джерелами. Отже, 
збереження в пам’яті архаїчних переказів, легенд і вірувань є обов’язковим у процесі виник-
нення будь-якої міфології, і, певна річ, християнської, у даному разі автентичної, пов’язаної 
з Мартіном [35, s. 11–12]. 

Вакханалії – діонісії – сатурналії – мартіналії
Так само, як і кельтський Самен, християнський час, пов’язаний з Мартіном, при-

падає на самий початок річних карнавальних гедоністичних розваг, про які сказано в 
одній легенді, що вони починаються в одинадцятому місяці, на одинадцятий день і об 
одинадцятій годині. «Чотирнадцять днів святого Мартіна» – такою є ранньосередньо-
вічна назва періоду, що передує Різдву, і починається мартіналіями. Свято припадає 
на завершальну частину річного землеробського календаря, коли настає час розваг і 
вшанування плодів праці, який можна назвати періодом прославляння праці, урожаю, 
здоров’я та життя. Таким чином, свято є «категорією людської культури, яку неможливо 
знищити» [2, s. 293] – часом колективних зібрань, що «зміцнює спільноту й пов’язує її з 
богами, які уособлюють оновлення й джерело життя» [1, s. 379]. Соціологічна складова 
святкування простежується вже в самій етимології кельтської назви свята Samain: sam-
fuin = кінець літа; Samain, Samuhin, Samhain = зібрання, зустріч. Варто зауважити, що 
специфіка кельтської міфології значною мірою виявляється в спробі вмістити категорії 
безкінечності часу в певні часові межі, як, скажімо, святкування, яке, безперечно, від-
бувалося в обмежений часовий проміжок [13, р. 221]. Звідси, можливо, і походять се-
мантичні варіанти, в основі яких лежать поняття визначеного й невизначеного, тобто 
світського й сакрального сприйняття часу 6. Очевидно, що Самен – окрема привілейо-
вана частина річного циклу, у якому Людина спілкується з «тим світом» (síd), і тому всі 
прошарки суспільства святкують його на свій розсуд. Надмірне святкове бенкетування 
було притаманне військовому середовищу, а з переходом на терени інших цивілізацій 
воно зберегло домінантне становище й тим самим власну основну сутність [13, р. 221–
223]. Первісні психопомпні ознаки християнського часу, пов’язаного з Мартіном, лише 
символічно позначені у «військовій» іконографії Мартіна й мартінівського бенкету та 
існують паралельно з імпліцитною жертовністю гуски.
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***
Час грецьких діонісій (∆ιονύσια) стосується низки свят, що припадають на період із груд-

ня по березень, коли прославляється природа та її дари, особливо вино як «божественний 
напій». Відбувається вшанування «нового вина», що супроводжується пияцтвом, бенкетами 
й театральними виставами 7. Ритуальне проведення діонісій було пов’язане і з містеріями, 
характерними атрибутами свята, головними дійовими особами якого були покровитель 
містерій і головний пастир, які керували діонісійськими містеріями 8, на основі яких в еллі-
ністичний і римський періоди виникли численні Діонісієві спілки [3, s. 148].

Запозичене в греків свято із часом лише пристосовувалося до вірувань, богів і звича-
їв певної території, зберігаючи основну мету – вшанування природи, возвеличення жит-
тя. Сцена посвячення з Діонісієвих містерій, що збереглася в Помпеї, акцентує увагу на 
особах покровителя містерій і головного пастиря, яких згодом поєднають у римському 
Saturnalicusu princepsu. Пишне бенкетування, пов’язане зі світом богів, насичене боже-
ственними напоями, під час пиятик стираються соціальні відмінності, пияцтво набуває 
загального характеру. У ході свята виникає «згадка про давній легендарний “золотий 
вік” 9, коли нібито панувала рівність і свобода, і не було підневільних» [24, s. 210]. За ле-
гендою, грецька назва Кронос означає час, коли бог пожирає своїх дітей, час, який нена-
жерливо й без упину поглинає все, що минає [5, р. 10–12]. Звідси і його зображення поряд 
із чорною пеленою, що символізує похмурі й тривожні часи, які мають настати; пелена 
проглядається крізь розрізаний плащ Мартіна, який ділить час на непевний сьогоднішній 
і недосяжний майбутній.

Про сатурналії, розпусні римські розваги, писали Катулл, Горацій, Сенека, та найкра-
щий їх опис і припущення про їхнє походження запропонував Макробій (приблизно 400 р.) 
в однойменному творі, згідно з яким сатурналії, присвячені богові сівби Сатурнові 10 (на-
родному богові часу), старші від Риму. Їх грецьке походження є науково аргументованим. 
Протягом святкування сатурналій алегорично порушується субординація між володарем і 
рабом: володар служить рабу, їсть і п’є разом з ним. Багатоденне римське святкування, у 
якому брали участь усі соціальні прошарки, як перехідна форма грецьких вакханалій часто 
супроводжується алегоричною появою «короля» розваг – Saturnalicus princeps (rex bibendi, 
συµποσίαρχος). Глибші порівняльні дослідження пов’язують його із самим Вакхом – богом 
виноградної лози, розваги якого внаслідок надміру «розгульного» характеру були неприй-
нятними для римського Сенату, проте пародійне нівелювання кордонів між прошарками 
населення зробили їх безсмертними 11. 

Розглядаючи історію міфу від античного до християнського світу, ми переконуємо-
ся, що середньовічні мартіналії нерозривно пов’язані з римськими сатурналіями, тобто 
з античним звичаєм влаштовувати бучні бенкети, якими відзначається завершення річ-
них землеробських робіт. Таким чином, на християнському Заході мартіналії, вочевидь, 
розвивалися на основі багатошарових компіляцій пишних військових (кельтських) бен-
кетів [40, s. 44] та греко-римських діонісій/сатурналій, у яких брали участь усі верстви 
населення. 

Незалежні одна від одної ці традиції можна спостерігати під час свята св. Мартіна, за-
пропонована стратифікація яких є лише спробою відстежити цивілізаційні зв’язки, надто 
коли йдеться про сприйняття «того світу» й святкування в ньому. A на прикладі мартінів-
ського бенкету легко простежується «вільна гра зі святим», коли враховуються специфічні 
середньовічні уявлення про «життя в достатку» [2, s. 313]. 
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Patronus nobilis у літературній інтерпретації
Середньовічні мартіналії, безпосередньо успадковані від античних розваг, були міцно 

пов’язані з військово-дворянським станом не лише через давні кельтські уявлення, але й не-
обхідність ушанування представників дворянської касти як носіїв державної, військової та 
церковної могутності. Тому й не дивно, що саме св. Мартіну випала честь бути захисником 
воїнів12 і дворян. Мартіна як захисника дворян варто передусім згадати вже після V ст., коли 
король франків Хлодвіг (482–511) прийняв християнство й посилив культ святих, що, зре-
штою, зумовило зміцнення позицій франкської церкви та визнання св. Мартіна захисником 
держави франків. Починаючи з XI ст., культ св. Мартіна як патрона дворян значно поси-
лився в угорському королівстві завдяки ініціативі першого угорського короля св. Стефана 
(близько 975–1038 рр.), культ якого поширився на хорватських північних територіях [40, 
s. 139–143], у результаті чого традиція св. Мартіна у франків долучилася до культу Стефана. 
Проте попри такі християнські погляди дворян, а відповідно й королів, необхідно врахову-
вати й неабиякий вплив дохристиянських богів, зокрема римського Марса, тобто Nuada – 
«бога-короля», так само, як і богинь-«великих королев» [13, р. 189], нині вже забутих міфо-
логічних складників культу Мартіна. 

Захисні функції Мартіна стосовно воїнів і дворян на хорватських територіях яскраво 
простежуються в північно-західних регіонах, де важливу культурно-просвітницьку роль ві-
дігравали хрестоносці [7], тамплієри – примітні носії культу Мартіна й захисники військо-
вих і дворян 13. У зв’язку із цим експлікацію надмірного розгульного характеру сучасного 
свята, пов’язаного з Мартіном, слід шукати саме в культурологічних впливах, яким особли-
вого «присмаку» додавали германські звичаї зловживання алкоголем.

Надмірна кількість їжі й напоїв під час «застільної бесіди» ніби повертає до часу, коли 
ще відносно сильними були традиції язичницьких звичаїв, до того ж у цей час жив і сам 
Мартін, а також монах, а згодом і католицький єпископ та його біограф, церковний іс-
торик і аквітанський письменник Сульпіцій Север (близько 360–420 рр.). Як свідчать 
культурологічно-антропологічні дослідження середньовіччя, сáме відтоді й походить по-
няття так званої «галльської ненажерливостi» [1, s. 379], про яку писав латинський поет 
Венанцій Фортунат (приблизно 530–600 рр.), автор віршованої біографії св. Мартіна [20, 
р. 40], та святий Гргур, католицький єпископ з Турса (538–604), представник історичного 
й агіографічного напряму та автор твору «Miracula sancti Martini». Пустельники, подібні 
до Мартіна, в описі Сульпіція Севера, сами ́м прикладом свого життя впливали на свідо-
мість і уявлення простого народу, пустельництво додавало їм слави, яка пізніше святку-
валася з надміром їжі за столом. Тому аж ніяк не дивно, що в час, коли зароджується 
традиція, пов’язана з Мартіном, і формується культ св. Мартіна, на Церковному соборі 
578 року гостро засуджується схильність до подібних свят, які, очевидно, дуже рано втра-
тили первісне сакральне забарвлення, притаманне їм з дохристиянських часів. Простона-
родний звичай святкування, що супроводжується надмірним споживанням їжі й напоїв, 
стає основною метою свята, нівелюючи його інші важливі складові – вдячність і смирен-
ність. Ситуація змінюється незначною мірою з плином часу, і надалі свята, навіть сучасні, 
пов’язані з культом Мартіна, незмінно маючи атрибути розваг світського спрямування, 
несуть у собі ознаки язичницьких і військових звичаїв, спотворюючи зміст, закладений у 
часи дохристиянського сакрального святкування. 

Беручи до уваги животворний характер міфу про Мартіна, мартіналії як форма успад-
кованої розваги не мають нічого спільного з літургійним святом св. Мартіна. Давні тради-
ції, пов’язані зі святом, у пізніші періоди локалізуються в певному часовому відрізку, адапту-
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ючись у ньому різними способами, і викорінити їх неможливо – як колись, у римську добу, 
ані через вісім століть, ані, зрештою, зараз. 

***
Вакханалію як складову культу св. Мартіна відображено в багатьох віршованих і про-

зових писемних творах, де прославляється розгнузданість, яка супроводжується сласто-
любством до їжі та напоїв, – усе те, що називається християнським гріхом. У зв’язку із цим 
відбувається процес десакралізації культу святого, свідомо нівелюються моральні чесноти 
останнього, а пародійний компонент стає невід’ємною складовою міфу про Мартіна. 

Поряд з фольклорною профанацією святості Мартіна подібне явище простежується й у ху-
дожніх творах. Як приклад варто навести сатиричний пародійний твір апостола гуманізму Фран-
суа Рабле (1494–1553) «Пантаґрюель», сама назва якого містить ім’я персонажа, що належить 
до середньовічного фольклору. Нагадаймо, що цей герой вночі всовує п’яницям до рота сіль, аби 
вони могли з більшим задоволенням і в більшій кількості поглинати алкогольні напої 14. 

Старофранцузька термінологія в цьому творі етимологічно виводиться безпосеред-
ньо з імені св. Мартіна, з його особою пов’язане і дієслово «martiner», і вислів «se mettre à 
martiner» у значенні «багато пити», «не знати міри в пияцтві», «бенкетувати». Іменник «la 
martinerie» перекладається як «свято св. Мартіна», a «les martinales» означає «мартіналії». 
Слова в цьому значенні й досі вживаються в деяких областях на півдні Франції 15.

Як оду гедонізму можна охарактеризувати й «Les Bacchanales» («Вакханалії») 16 П’єра де Рон-
сара (1524–1585), який відтворив мартіналії у світлі давніх традицій 17 [34, р. 53]. Творчість 
цього автора є важливою для багатьох країн поза межами Франції, у тому числі й для Хорватії 18. 

Уже починаючи з XIV ст. [29], трапляються описи бенкетів, ознайомлення з якими до-
помагає сформувати уявлення про три різні культурно-історичні впливи й закцентувати 
увагу на тотальному проникненні дворянсько-військової спадщини культу Мартіна на пів-
нічно-західну територію Хорватії: 

– романський вплив – релігійні погляди дворян-французів, що поширювалися передов-
сім франками й пізніше під час хрестових походів тамплієрів і госпітальєрів [15; 36, р. 276]; 

– угорський вплив – мадярський дворянський культ св. Мартіна, який сповідували су-
спільно-політичні, релігійні й культурні кола 19;

– германський вплив – військово-дворянські звичаї, пов’язані з пиятикою, що поширю-
валися представниками відповідних суспільно-політичних прошарків.

Отже, традиції свята на північно-західних територіях Хорватії неодмінно пов’язані з 
бенкетом, як і за античних часів 20. Характер святкувань до сьогодні залишився майже не-
змінним, однак його конкретизовано й «прикрашено» ореолом св. Мартіна, проте не добро-
чесним, пов’язаним з віддаванням і обдаровуванням, а свідомо пародійним.

Сучасні мартіналії в Хорватії виглядають як гумористична сценка, імпровізація процесу 
дегустації молодого вина, відома під назвою «хрещення мосту» 21. У пародійному християнсько-
му таїнстві хрещення з метою залучення присутніх до пияцтва простежується виразний зв’язок 
з ритуалом благословення вина [39, s. 209–211] і проханням про божий захист. «Хрещення мос-
ту» має яскраво виражений пародійний, розважальний карнавальний характер [34, р. 27–41]. 

Католицький єпископ св. Мартін своїм благословенням урочисто відкриває свято на-
родної пиятики. Духовна присутність Мартіна на святі є запорукою спокути гріхів усіх учас-
ників розваги, під час святкування стираються часові й станові кордони. Минуле стає сучас-
ним, а теперішній час – абсолютним і «благословенним». 

У цьому незвичному водовороті дійсності, фантазій і розваг твориться ще дивовиж-
ніший світ, персонажі якого вживаються в цю пародійну реальність, оповиту ореолом 
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християнської смиренності, утіленої в св. Мартіні, який убраний католицьким єписко-
пом, з мит рою на голові та єпископською палицею, у супроводі помічників, також одяг-
нутих як на месу. Дійсність і минувшина, релігійний компонент і пародія стають клю-
човими елементами Мартіня, вони доповнюють одне одного, є необхідними логічними 
складовими свята. 

Сакральні чесноти cв. Мартіна поступаються місцем образу Мартіна-п’яниці, який міц-
но вкорінився в людській свідомості, він фігурує в багатьох народних анонімних наспівах з 
різних куточків Хорватії: 

    Пішов, пішов святий Мартін,
    У небо пішов, вино він пив [17, s. 152].

Св. Мартін був п’яницею, і тому він, на відміну від інших святих, не з’являвся перед 
людьми в День Усіх Святих. Дорогою він пив, а що не міг випити – зціджував до гарбуза, саме 
тому й прийшов через десять днів після Усіх Святих [16, s. 20]. 

«Хрещення мосту» є карикатурою на святий християнський обряд благословення [22, 
s. 152]. Після виконання «гімну на честь Мартіна» [40, s. 188] настає ключовий момент 
«хрещення», який зазвичай супроводжується словами:

MOŠTEK ja te krstim na ime V I N O  МОСТИКУ, даю тобі при хрещенні ім’я В И Н О,

u ime svetoga Mihalja, koji te je zoril,  в ім’я cв. Михайла, який осяяв тобі дорогу,

u ime svetoga Martina koji te napravil  в ім’я св. Мартіна, який вказував тобі дорогу,

i u ime duha, od kojega se moštek kuha.  в ім’я Духа, яким ти живився.

Evo ti soli, da nikoga glava ne zaboli.  Ось тобі сіль, щоб минув головний біль.

Mir navek budi s tobom!   Хай мир навіки буде з тобою!

Budi navek pun dobroga duha i vinske jakosti. Будь завжди сповнений добрим духом, як гарне вино.

Pun finoga mirisa i teka,   Повним дивовижного аромату і смаку,

da ne treba iza tebe leka!   Тоді тобі і ліки не знадобляться!»

Обряд закінчується «Винною молитвою» та завершальною інвокацією: «Амінь!» [18, 
s. 42; 19, s. 5]. 

У пародійній сцені «хрещення вина» в хорватів поряд з усіма літургійними діями, вико-
нання яких із серйозним виглядом додає гротеску, обов’язково фігурує голівка часнику або 
цибулі як найдієвіші народні засоби від зурочення. Такі атрибути нагадують про слов’янське 
прислів’я, що в часникові було сімдесят сім ліків і він лікує від багатьох хвороб, чи асоцію-
ються з амулетом середньовічного лицаря, який носив цибулю або часник під латами. За-
хисна сила овочів, що відганяють злих духів, посилюється додаванням солі, адже вона має 
очисну силу [8, s. 178]. Міфологічне й енергетичне значення солі як першоджерела життя 
під час таїнства хрещення перетворюється на символ мудрості, духовну їжу. У процесі ко-
лективного обрядового куштування сіль набуває ознак причастя й братської спільноти, а 
тому розподіляється так само, як і хліб [4, s. 617]. Часник і сіль стають важливими оберега-
ми, за допомогою яких відганяють людські нещастя та зміцнюють здоров’я [8, s. 193–195].

Мартінівське вино слугує прозорим натяком на дохристиянське вірування в кров як 
життєдайну субстанцію, що зберігає своє першочергове значення й у християнській євха-
ристії, оскільки символізує життя в усій його цілісності. У такому символічному контексті 
необхідно згадати настанову Мартіна про споживання вина як ліків і лише у випадку хво-
роби. Тому саме поняття здоров’я, що криється у вині, відіграє важливу роль для глибшого 
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розуміння «винного “Отче наш”» – кульмінаційного моменту «хрещення», – що його прока-
зують св. Мартін та всі присутні.

Поява католицького єпископа Мартіна, так само, як і покровителя містерій у діонісіях 
або короля в сатурналіях на межі життя й смерті в гротескному спектаклі, успадкованому 
від часів античних «божественних пиятик», незмінно супроводжує цю містерію. Однак ви-
никає питання: «Що це? Спроба через доступну народну філософію наблизитися до святого-
дворянина й постаті, що перебуває на пограниччі епох і часів, та об’єднати його з народом; 
чи, враховуючи часову однорідність, довести профанацію до абсурду?»

Ця розвага «благородного роду» [23, s. 16] є ґрунтом, на якому згодом виникнуть так 
звані товариства пияків 22, що певною мірою нагадують Діонісієві товариства. Почесними 
членами таких товариств стало багато хорватських баронів, графів та банів [23, s. 31–36], 
а пізніше – представників інтелігенції, опертя нового громадського суспільства, які нама-
галися пристосувати свою вікову культуру до народного середовища. Дворянські розваги 
пройшли своєрідну прогресивно-регресивну часову видозміну:

1) з феодального дворянського стану через громадянський до народного (прогресивна);
2) від християнського обряду благословення вина до язичницької «гальської ненажер-

ливості» та пияцтва (регресивна).
Дослідження, пов’язані з Мартінєм, незмінно скеровують нашу увагу на спосіб життя 

хорватського дворянства, яке ми розглядаємо лише в історичному, а не в ширшому культуро-
логічно-антропологічному аспекті. Насамперед це стосується записів про звичаї Мартіня, 
автори яких найчастіше були анонімними, зразки усної народної творчості наводяться за «су-
ворими правилами» (старими), що виникли лише в ХІХ ст., а саме до цього періоду належать 
перші друковані версії обряду «хрещення вина». Серед них варто виокремити одну, надру-
ковану в 1836 році під назвою «Хрещення мосту», яку підготував Степан Новосел. Цей текст 
найвиразніше демонструє належність автора «до касти з блакитною кров’ю», оскільки ідею 
його поширення приписують хорватському банові Івану Мажураничу (1814–1890). За істо-
ричними свідченнями, рукопис було знайдено на попелищі його кімнати [30, s. 266]. Згодом 
його переписав і опублікував Степан Новосел. Проте, незважаючи на всі наші зусилля, відшу-
кати надрукований примірник тексту І. Мажуранича, який би засвідчив відомості, пов’язані з 
іменем Мартіня, нам не пощастило, хоча від цього задуму ми й досі не відмовилися.

***
Здійснені наукові дослідження дають змогу дійти висновку, що в основі свят, пов’язаних 

з іменем Мартіна, лежать «божественні» розваги, які є промовистим прикладом сучасної 
інсценізації давніх звичаїв. Остання є, власне, театральним процесом, сукупністю різнома-
нітних знакових систем (мовлення, руху, костюма тощо). Театр, що виник з обрядів і зви-
чаїв в античній Греції, продовжує й досі розвиватися на їх ґрунті [22, s. 205–206]. Свята, 
пов’язані з іменем Мартіна, з часом переосмислювалися і змінювали своє трактування, 
вони є частиною культурної спадщини різних верств хорватського суспільства. 

У контексті побутуючих народних звичаїв обряд «хрещення мосту» став об’єктом уваги 
багатьох дослідників гуманістичного напряму, кожен новий підхід до розуміння цієї теми 
розширював обрії у справі пошуку коренів сивої давнини в сучасності. 

Примітки
1 Ім’я Мартін (Martinus) означає «той, хто перебуває під захистом бога Марса». Про це детальніше 

див.: Zaradija-Kiš A. Sveti Martin. Kult sveca i njegova tradicija u Hrvatskoj. – Zagreb: Institut za etnologiju 
i folkloristiku, 2004. – N 44/2. – S. 21.
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2 Нагадаємо, що кельтське Оґміос є видозміненою грецькою лексемою ογμος – напрям, шлях, тобто 
це слово означає «провідник мертвих», що можна вважати прототипом популярного середньовічного 
«la danse macabre». З іншого боку, Оґміосу (в Ірландії) приписують осмислення магічного оґамського 
письма, з яким асоціювався дар ясновидіння [12, р. 185].

3 Так, у 390 році до н. е. своїм ґелґотанням гуси привернули увагу до сховища галлів, які вночі 
готувалися захопити Капітолій, у такий спосіб було врятовано Рим.

4 Християнське сприйняття часу інтегрувалося в релігійний язичницький календар. У ньому ви-
окремлені святі – носії успадкованих язичницьких свят і обрядів: Самен – св. Мартін; період Різдва – 
св. Миколай, св. Сильвестр; Імболк – св. Валентин; св. Вінсент, св. Блаж (Влах), св. Антуан; період 
Великодніх свят – Балтаін, св. Юрай; Іваніє – св. Іван Хреститель; Лугнасад – св. Петро, св. Христофор, 
св. Марія; Міхоліє – св. Міховіл, св. Діонісій.

5 У суто історичному контексті основна роль Мартіна зводиться до участі в християнізації Франції.
6 Уважалося за необхідне відшукати пояснення в компаративних лінгвістичних етимологічних 

студіях [13, р. 280–281], особливо під час спроб розтлумачення поняття «свята», тобто того, про 
яке сáме святкування йдеться [13, р. 221]. Видається цікавим, що в жодній кельтській мові, ані в 
галісійських або бретонських, чи якихось інших діалектах не існує «питомої» назви для загально-
го поняття «свята». Текстологічні й мовні дослідження засвідчили, що трапляються два терміни, 
пов’язані із цим поняттям. Один з них – це латинське запозичення vigilia = bdijenje (нічне релігійне 
свято), яке можна розпізнати в ірландському féil, галісійському gwŷl, бретонському gouel. Друге, 
очевидно, можна розцінити як романське запозичення (із французької або навіть англійської), ко-
тре стосується нерелігійного свята й перегукується з ірландським féasta, бретонським fest (галі-
сійське походить від іншого кореня – gwledd); усі вони дослівно означають святкові бенкети [13, 
р. 221–222].

7 Діонісії складалися з чотирьох частин, розподілених у часі з осені/зими (листопад-грудень) до 
весни (березень-квітень): Малі (сільські) діонісії, Ленеї, Антестерії та Великі діонісії [27, s. 218].

8 До найкращих театральних сцен Діонісієвих містерій, які збереглися, належать сцени з життя 
Помпеї¸ знайдені на Віллі Містерій, де, вірогідно, і відбувалися вистави.

9 Золотий вік – це час, коли Сатурн, якого скинув із трону і зробив звичайним смертним його син 
Юпітер, знайшов прихисток в області Лаціо, де й володарював за законами рівноправності всіх людей. 
Цей факт і стає вихідним моментом для пізніших сатурналій, що мають на меті воскресити в пам’яті 
золотий вік Сатурнової рівноправності.

10 Римський Сатурн – найдавніше італійське божество. Він є богом сівби, який відповідає грецько-
му Крону, богові врожаю.

11 За канонами грецької міфології, Діоніс навесні звільнився від зимового ув’язнення, що призвело 
до появи оргій, які розбещували римлян. Недаремно римський Сенат у 186 році до н. е. ухвалив суворі 
закони, що мали обмежити безконтрольні дії його шанувальників. Було страчено декілька тисяч людей, 
перш ніж сформувався культ хорватського бога вина Вакха, який не мав тих ознак Діоніса, що їх не 
схвалювала керівна верхівка. Приборкання грецького бога значною мірою символізує процес злиття 
грецької та римської міфології в ІІ ст. до н. е. [6, s. 11].

12 Той факт, що Мартін захищає військових, сягає своїм корінням не лише випадку, коли римський 
солдат Мартінус віддає половину плаща голому жебракові, але й події, яка трапилася приблизно в 
337 році неподалік від Вормса на Рейні, коли завдяки Мартіновій вірі було зупинено кровопролит-
тя [40, s. 23]. Таким чином, його захист поширюється на військових, а згодом і ширше – на весь народ, 
завдяки чому св. Мартін став відомий як народний святий.

13 Згадані території, де було поширено культ св. Мартіна (terra sancti Martini), знаходимо в чис-
ленних записах про багатовікові хрестові походи [7, s. 11; 11, s. 225]. Про це свідчить нерухоме май-
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но тамплієрів, згодом – їхніх наступників, які перебували під патронатом св. Мартіна. Два найбільші 
хорватські маєтки тамплієрів, власником яких був св. Мартін, були розташовані на території Прозор’я, 
неподалік від Загреба [40, s. 142].

14 Про це йдеться в першому виданні «Пантаґрюеля» 1532 року.
15 Деякі дослідники зараховують цю термінологію до періоду масштабних германських впливів, 

особливо лексичних одиниць, що пов’язані з надмірним вживанням алкоголю [1].
16 Оду вперше було надруковано в 1552 році.
17 «Сontinuait de célébrait les “martinales” dans le plus pur style de la tradition bachique» – «“Мартіна-

лії” продовжували святкувати в найвідоміших традиціях».
18 У цьому контексті варто згадати ренесансні тексти дубровницької літератури, що згадується в 

збірнику Івана Бунича-Вучича (1592–1658).
19 Св. Мартіна на зображенні, датованому 1520 роком, з міста Черені, що неподалік від Будапешта, 

намальовано з пивним кухлем, який він тримає в руці, а в містечку Арнотфлава збереглося зображення 
святого (від XV ст.) з гускою, яка сидить біля його ніг. Тим самим періодом датують і Євангелії, де свя-
того змальовано з гускою на рожні.

20 Тут варто репрезентувати культурно-історичне середовище Вараждинських Топліц, де форму-
вання культу Мартіна відбувалося особливим способом, проте цей матеріал може бути предметом са-
мостійного, детальнішого дослідження.

21 За Ф. Вальтером, обряд дегустації молодого вина, пов’язаний зі св. Мартіном, існував раніше у 
Франції, але з часом його було забуто.

22 Найдавніше зареєстроване товариство такого типу – Пінта, засноване в палаці графа Патачича у 
Видовці в 1695 році.
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СУЗАНА МАР’ЯНИЧ

ЗООПСИХОНАВІГАЦІЯ ЯК ЗВ’ЯЗОК ВІДЬОМСТВА  
І ШАМАНІЗМУ *

Vještičje zoopsihonavigacije u svjetovima hrvatskih predaja treba interpretirati kao moguće aspekte 
šamanske tehnike ekstaze i transa, gdje pojmom zoopsihonavigacija (navigacija duše u animalnom obličju) 
nastojim označiti prostor prožimanja šamanskih ekstatičkih iskustava i vještičjih iskustava letargije. Odrednicom 
zoopsihonavigacija (psihonavigacija u animalnom obličju) označavam drugotvorenje duše prilikom privremene 
smrti nadnaravnih osoba i mitskih bića, koji se može imenovati katalepsijom, kataleptičkim transom (razdvajanje 
duše od tijela). Tako pod pojmom zoopsihonavigacija promatram tri fenomena – zoometempsihoze, 
zoometamorfoze i jahanje (let) na životinjskim vozilima.

Under a term zoopsychonavigation (psyhonavigation as an animal) the author of the article marks activity 
of the soul during temporal death of supernatural and mythical creatures, that can be named a catalepsy, 
cataleptic trance (dissociation of soul from body). Within the limits of concept zoopsychonavigation the author 
considers three phenomena – zoometempsychosis, zoometamorphosis and riding (flight on) the vehicles of 
animal origin. The author of the article analyses the navigation of soul within the limits of cataleptic trance in the 
Croatian verbal stories, and shamanistic technique.

Виходячи з припущення, що шаманізм – це не релігія, а комплекс обрядів і вірувань у 
різних релігіях [63, s. 43], коріння відьомства середньої та південно-східної Європи вар-
то шукати у так званому європейському шаманізмі [23; 57]. Зоопсихонавігацію відьом у 
світлі хорватської традиції слід інтерпретувати як різновид шаманської техніки екстазу і 
трансу, де під поняттям зоопсихонавігація (навігація душі у тваринній подобі) позначено 
простір, у якому перетинаються шаманський екстатичний і відьомський летаргічний до-
свід. При цьому варто закцентувати увагу на необхідності тлумачення терміна «шаманіз-
му» в широкому сенсі слова, тобто шаманізм на території Сибіру чи Середньої Азії, що 
його запропонував М. Еліаде, який і нині підтримують численні фольклористи, етнологи, 
антропологи-культурологи й історики релігії [57, s. 13–14]. Треба відзначити, що в Сибіру 
шаманські обряди вимагають публічного виконання, тоді як в інших регіонах запрова-
джений інший обряд, що характеризується подорожжю уві сні, у каталептичному трансі, 
який здійснюється на самоті, як своєрідна індивідуальна практика [26, s. 1030]. Нагада-
ємо, що італійський історик К. Гінзбург зробив найбільший внесок у вивчення зв’язків 
відьомських астральних польотів із шаманізмом, зокрема у своїй книзі про бенанданті 
[I benandanti (1966)] та праці, в якій проаналізовано фольклорне походження шабашу 
[Storia notturna: Una decifrazione del Sabba (1989)] 1.

Зоопсихонавігація: три феномени
Отже, ми маємо дати визначення поняттю зоонавігації як категорії, що перебуває в 

* Це скорочена версія статті, виданої 2010 року (див.: Mitski sbornik / ur. S. Morjanić, J. Prica. – 
Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, Hrvatsko etnološko društvo, Scarabeus-naklada. – S. 127–150).
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тісному зв’язку з відьомським світом, так само, як і з міфемою про відьомський взаємний 
агон 2. Під терміном «зоопсихонавігація» (психонавігація у вигляді тварини) авторка статті 
розуміє діяльність надприродних і міфічних істот під час тимчасової смерті, яку можна на-
звати каталепсією, каталептичним трансом (відокремлення душі від тіла). У межах поняття 
«зоопсихонавігація» авторкою розглянуто три феномени – зоометемпсихоз, зоометаморфо-
за і їзда верхи (політ) на транспортних засобах тваринного походження.

Зоометемпсихоз (діяльність душі в тілі тварини) здійснюється під час летаргічного 
стану надприродних і міфічних істот, зважаючи на те, що метемпсихоз вимагає стану транс-
гресії під час тимчасової смерті [14, s. 401] 3. На прикладах зоометемпсихозу мори і відь-
ми – у муху та кішку – зупинимося пізніше.

Під поняттям зоометаморфоза фольклористка М. Бошкович-Стуллі об’єднує три типи пе-
ретворення відьми на тварину: коли остання летить у хмарах; коли тварини б’ються між собою 
(скажімо, у подобі ворона), чи з мисливцем на вампірів; коли дух виходить з людини, прийнявши 
тваринну подобу [8, s. 151]. Цей останній модус перетворення можна визначити як зоометем-
психоз і відокремити від наведених вище метаморфоз. Відтак, під поняттям «зоометемпсихозу» 
розуміється трансгресія душі в анімальну форму, а під поняттям зоометаморфоза – трансгресія 
тілесного у тваринне. Зазначимо, що в шаманізмі та в індивідуальному тотемізмі трансформації 
переважно відбуваються в духовному, душевному модусі, водночас подекуди спостерігаються і 
тілесні трансформації [72, s. 40]. Що ж стосується відьомських зоометаморфоз, у хорватських 
переказах натрапляємо на чаклунів і відьом у хмарах в орнітоморфному вигляді – орла і ворона, 
що приносять бурю і град. М. Бошкович-Стуллі додає тут «також один архаїчний мотив, чужий 
теологічному уявленню про відьом» [8, s. 148]. Як зазначає М. Менцей [46], одним із найпоши-
реніших є вірування про відьму-сусідку, де наявне класичне уявлення про здатність відьми до 
зоометаморфози, переважно в жабу, яка краде молоко, що стає причиною сварки у подружжі. 
При цьому авторка посилається на працю «Folk Medicine as Part of a Larger Concept Complex» 
[«Народна медицина як частина масштабного концептуального комплексу» (Arc, 1987, N 43)] 
Бентея Гульвайга Альвера і Торунн Зельберг, які порівнюють метаморфози (коли особа пере-
творюється на тварину, наприклад перевертня) і характерний для відьом процес, коли відбува-
ється відокремлення душі від тіла, яке після демонічних діянь повертається назад. Під час таких 
зоопсихонавігацій (ми б цей процес охарактеризували як метемпсихоз) особу можна бачити 
одночасно у двох місцях: у її нормальній подобі та у вигляді душі, яку вона здобула під час ви-
конання демонічних дій, наприклад, в особі іншої людини чи тварини (переважно кішки, зай-
ця, жаби, великого чорного птаха), або й вигляді більш абстрактних категорій – туману, світла, 
пари. Такі психонавігаційні здібності М. Менцей порівнює із шаманськими діями, як і З. Шмі-
тек [67], що виявив подібні елементи і в мисливців на вампірів.

У якості третього модусу зоопсихонавігації розглядаємо їзду верхи (політ) на твари-
нах, зокрема на теріоморфних транспортних засобах, наприклад, козерогові, козі, коні, у 
межах якої передбачаються й відьомські «плавання» в повітрі (ідеться про біномну антино-
мію Жінка – Тварина) 4, а також їзду верхи інкубів (від лат. incubare – лежати на чомусь) на 
чоловіках, що відбувається однаково у віл і відьом [41; 42].

У межах паранормального стану свідомості, який пов’язується із шаманами та відьмами, 
у якості двох найбільш показових форм галюциногенного досвіду фігурують трансформації у 
тварин і політ у повітрі [20, s. 171]. Цей стан характеризуємо як зоопсихонавігацію під час ка-
талептичного трансу. Зоопсихонавігація в усіх трьох модусах присутня й у шаманів. Шаман-
ська імітація рухів і голосів тварин передбачає привласнення шаманом духів осіб-помічників. 
Саме в цей момент, коли шаман перетворюється на тварину, вдягає маску, можна говорити, 
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на думку М. Еліаде, про нову ідентичність шамана з огляду на те, що він стає твариною-духом 
і говорить, співає, літає як тварина чи птах [22, s. 90]. Пригадаємо і шаманську їзду верхи 
на транспортних засобах тваринного походження, яку, наприклад, можна спостерігати під 
час шаманського обряду алтайців. Один з його епізодів виглядає так: за декілька кроків від 
юрти знаходиться опудало у формі гуски, яке шаман (kam) обходить колом і, машучи руками 
й імітуючи злітання, співає про політ на цьому птахові небом – над білими і блакитними 
хмаринками [22, s. 155]. У цьому контексті видається дуже важливим вислів М. Еліаде, релігієз-
навця та антрополога: «Ще з найдавніших часів майже всі тварини вважалися провідниками, 
що супроводжують душу на той світ як нову іпостась померлого» [22, s. 90–91]. І далі, коли 
шаман виконує обряд у подобі тварини, він відновлює традиції, що побутували в давнину, 
коли зв’язок між людиною і тваринним світом ще був більш органічним. Тварина-захисник 
дає шаману можливість перетворитися на тварину в такий спосіб, що вона надалі фігурує як 
його двійник, alter ego, «душа шамана», «душа у вигляді тварини», «душа-життя» [22, s. 91] 5. 
Шаманські анімальні метемпсихози, метаморфози та їзда верхи на тваринах символічно ви-
ражають екстаз, тобто, за висловом Гінзбурга, тимчасову смерть, що відбувається шляхом 
виходу душі з тіла у тваринній подобі [23, s. 172]. К. Гінзбург у книзі, де він простежує ана-
логію між бенанданті та шаманами [I benandanti (1966)], говорить про стан трансу, під час 
якого здійснюється подорож на тваринах або ж в анімальному вигляді – в інший світ. Участь у 
поховальній процесії частково теж нагадувала шаманські ритуали. Дослідник вбачає коріння 
цих явищ – метемпсихозу та метаморфози – в архаїчній шаманській системі вірувань, де ша-
ман, коли входить у стан трансу, бачить уві сні, як його душа потрапляє в анімальному вигляді 
до іншого світу, щоби принести благодать спільноті, яка залишилася тут, у цьому світі [24, 
s. 123]. М. Еліаде дійшов висновку, що вірування, картини і символи, пов’язані з польотом та 
їздою верхи, відтворюють стан екстазу, зображають містичні подорожі, що їх здійснюють за 
допомогою надприродних засобів, до того ж на території, що знаходиться за межею людської 
спільноти [22, s. 144]. При цьому дослідник наголошує, що шамани можуть перетворюва-
тися на вовків та багатьох інших тварин, при чому цей процес не нагадує лікантропію [22, 
s. 339–340]. Наприклад, ескімоські шамани та шамани-чукчі перетворюються на вовків, ла-
понські шамани – на вовків, ведмедів і риб [22, s. 90]. 

Ніколас Вітсен. Шаман сибірського племені евенків 6. 1705
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К. Лекуто, колишній викладач історії середньовічної літератури і цивілізації у Сорбонні, 
вважає, що концепція зооморфної душі є архаїчною і характерною саме для шаманів [38, 
s. 51]. Основною ідеєю книги К. Лекуто про перевертнів та астральних двійників у серед-
ньовіччі є припущення, що двійники справді існують, переважно двоє: один з них – мате-
ріальний, фізичний, що має здатність набувати вигляду тварини або зберігати людську по-
добу, а інший – духовний чи психічний, який також має здатність до метаморфоз, останній 
з’являється переважно уві сні. Ці двійники мають можливість «торкнутися» іншого світу під 
час сну, станів трансу чи каталепсії. У книзі К. Лекуто простежується зв’язок між герман-
ським культурним середовищем і шаманами [38, s. 147–148], так само, як до нього К. Гінз-
бург відмічав спільні риси між кельтами та шаманами, а Е. Роде та М. Гальбвахс – поміж 
греками та шаманами. 

Але повернімося до зоометемпсихозу. Астральна, гесперична дія відьми й мори 7 ви-
знається «іншою» діяльністю душі, відокремленням душі від тіла, коли тіло мори або відьми 
залишається в ліжку, а душа здійснює зоометемпсихоз. Мора й відьма фігурують у якості 
психонавігатора формату Жінка-Тварина, – тваринне начало в жінці [40; 41]. Передбачаєть-
ся наявність alter egо, духовного близнюка Я (Жінки), короткочасна зооматеріалізація, під 
час якої душа отримує морф тварини. Поєднання відьомського зоометемпсихозу, що впису-
ється в загальний тантричний досвід [45, s. 101], та шаманського екстазу дає підстави гово-
рити про появу універсальної магії [22, s. 349]. При гесперичній же психонавігації побутує 
вірування щодо здатності істот проходити крізь замкову щілину 8.

Зоометемпсихоз, скажімо, перетворення на муху, притаманне морам і відьмам, харак-
теризується як безперечна надприродна здатність. У той же час зоометаморфози, пов’язані з 
мисливцями на вампірів, сприймалися як такі, що сприяють плодючості [6, s. 223; 10, s. 134] 9. 

У межах цієї категорії наведемо приклади, скажімо, щодо перетворення Жінки/мори 
на кішку: «[...] дух мори може виходити вночі з тіла у вигляді кішки, проте цьому можна за-
побігти, якщо такій жінці, поки вона спить, покласти на губи дерев’яний хрестик. Так він і 
зробив. Дух жінки вийшов, а повернувся у вигляді мухи, що літала навколо губів. Коли він 
прибрав хрестик, дух знову повернувся до тіла жінки» [47, s. 236] 10. Ідентифікація відьми з 
кішкою, як і з совами та вовками, частково пов’язана з тим, що відьми, як і кішки, активні 
вночі [35, s. 828–829; 17, s. 184–191]. Психонавігація мори у вигляді кішки пов’язана із сим-
волізацією лунарної та ніктоморфної тварини, що найбільше страждала від переслідування 
відьом через свою демонічну апатоманію, хоча свій історичний шлях розпочала як свята 
єгипетська культова тварина кішкоголової богині місяця Баст/Бастет 11. Узагалі, англійське 
слово puss/pussy походить від теоніма Пашт як альтернативного до імені Бастет/Баст – єги-
петської богині, якій вклоняються в особі кішки. Проблематичним видається, чи можна цю 
тварину, що розділила з відьмами їхню долю на вогнищах [60, s. 58, 60], на рівні архетипів 
ставити в один ряд з анімальними, духовними помічниками шамана [52, s. 15]. П. Х’юз під-
креслює, що в народній етимології архаїчне слово «cat», у значенні посох (зараз – кішка), 
могло бути, завдяки неправильній інтерпретації, замінене на кішку [31, s. 156]. Так, у самій-
ського шамана, як зазначає Анна-Ліна Сіїкала, є помічники-тварини, скажімо, saiva leddie 
або passevare loddi – дух у вигляді птаха, saiva sarva – північний олень, saiva quole – риба, 
або saiva gärmäї – змія. Інші типи анімальних помічників – бобри, вовки, ведмеді, лисиці й 
білки – намальовані на бубні шамана. Під час подорожі до потойбічного світу душа шамана 
стає анімальним помічником [63, s. 234] 12. 

На завершення, в межах третього модусу зоопсихонавігації, розглянемо інкубну їзду 
віл та відьом верхи на чоловіках. Ідеться про їзду верхи / політ на транспортних засо-
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бах тваринного походження. За хорватськими переказами, відьми їздять верхи на конях, 
а також на демонічних козерогах і козах. У деяких народних переказах розповідається, 
як при їзді відьми, а також і віли, використовують чоловіків як коней (згадаймо, вілин 
кінь). Відь ми при кінському галопі виконують роль інкуба (від лат. incubare – лежати на 
чомусь) – диявола в чоловічій подобі, а чоловік, який при цьому виконує пасивну, тобто 
жіночу, роль суккуба (від лат. succubare – лежати під кимось) – диявола в жіночій подобі, 
перебуває в екстазі, інколи із повною втратою свідомості 13. Факт використання жінкою 
магічної вуздечки для перетворення чоловіка-жертви на коня підтверджується текстами 
багатьох середньовічних європейських переказів, навіть фігурує у свідченнях на  судових 
процесах над відьмами [55, s. 756] 14.

Л. Ілич Оріовчанин – літератор, етнограф, історик, нумізмат і вікарій у місті Новську 
(1846 р.) записав переказ про дяка, якого пані-відьма використовувала в якості коня: вночі, 
коли він лежав у ліжку, вона його вуздечкою била по голові, після чого він перетворювався 
на коня. Після цього закріплювала вуздечку, сідала верхи і летіла на ньому на відьомський 
шабаш, а на його місце в ліжку клала мітлу, яка, якщо її повернути в інший бік, спричинила 
б його смерть [32, s. 289–290]. Є. Поч згадує, що відьми своїх жертв зазвичай перетворю-
вали на коней, потім, за фольклорними уявленнями, жертву-чоловіка сідлали та вдаряли 
вуздечкою, цей процес дослідниця характеризує як один з найбільш розповсюджених мо-
тивів в оповіданнях про відьом у центральній Європі [57, s. 79]. Гіппоморфний біном кінь 
(чоловік) – відьма присутній також і в уявленнях про віл, які для руху верхи обирали най-
кращих коней [41; 42]. На процесі трансформації колективних уявлень про перетворення 
коня (hobby horse) на психонавігаційну мітлу зупинимося дещо пізніше.

У будь-якому разі треба додати, що церква на початку боролася проти народних віру-
вань щодо польотів гесперичних жінок, за якими злі жінки «з язичницькою богинею Діаною 
і великою кількістю інших жінок у нічні години їздять верхи на якихось тваринах і глупої 
ночі перетинають значні території» [3, s. 63]. У Canon episcopi («Каноні єпископів»), що да-
тується приблизно 900-ми роками, чітко зазначено, що це – брехня, адже жінки отримують 
досвід такої психонавігації уві сні, а жодним чином не наяву. Отже, цей церковний документ 
заперечує ідею нічних польотів жінок-чарівниць і трансформації однієї істоти в іншу. Інкві-
зиторам ХІІІ і ХІV ст. вдалося ліквідувати цей документ, і в якості «істини» вони проголосили 
протилежне: той, хто не вірить у реальність гесперичних дій, заперечує існуючу церковну 
догму [3, s. 64–65; 50, s. 187].

Ізоморфізми психонавігаційної мітли
Тут варто розглянути найвідоміший відьомський психонавігаційний транспортний засіб, 

пов’язаний із зоопсихонавігацією, а саме – астральну мітлу 15. Під час астральної подорожі 
верхи на транспортних засобах тваринного походження відьомська психонавігаційна мітла, 
яку в якості астрального і психічного транспортного засобу обирають відьми для досягнення 
екстазу, можна розглядати як ізоморфізм шаманського кінського посоху з верхівкою у формі 
кінської голови. Бурятські шамани використовують його в екстатичному танці і називають 
конем, у його зовнішності простежується схожість із держаком відьомської мітли. Тут фігу-
рує певний тип hobby horse, на якому шаман, їдучи верхи, подорожує в інший світ. За визна-
ченням М. Еліаде, здійснюється «їзда верхи», що символізує вихід із тіла, «містичну смерть» 
шамана [22, s. 145, 299, 340; 14, s. 272] 16. Насправді К. Гінзбург звертає увагу на те, що при-
пущення про походження танців та річних святкувань від шаманських ритуалів є недостатньо 
обґрунтоване, оскільки в ньому використовується тільки одна доказова матриця, а саме – ви-
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користання посоху з верхівкою у вигляді кінської голови – hobby horse [23, s. 195]. Згідно з на-
родними віруваннями в деяких місцевостях Хорватії, відьма не здійснює екстатичний зліт на 
мітлі, а залишає її в ліжку в якості alter ego 17. Так, уже згаданий Л. Ілич Оріовчанин припускає 
існування вірування, за яким відьми перед польотом через вікно змащують під пахвами і підо-
шви ніг ві́линою маззю, а перед здійсненням психонавігації на своє ліжко кладуть мітлу [32, 
s. 291]. Д. Зечевич записала в Реметах 18 оповідання, на основі яких робиться висновок, що 
мітла, як реквізит, так і синонім відьми, «у ліжку замінює жінку і робить її для чоловіка ви-
димою і присутньою, доки вона перебуває на нічному вильоті на горі Слєме» 19 [75, s. 79]. 
Більш поширеними є оповідання про відьомську психонавігацію на мітлі чи на якомусь іншо-
му астральному транспортному засобі. Так, у місті Іванич-Град існує вірування про відьмаків, 
що мають таку ж силу, як і відьми, – літають на мітлі на місце збору [19, s. 219]. Згадаймо й 
питання Мефістофеля до Фауста: «А не хотів би ти держак від мітли?».

Відьомська психонавігаційна мітла може розглядатися і як ізоморфізм фаломорфного 
аплікатора, який змащувався мазями, що містять атропін [44, s. 132]. У тексті «Broomstick 
History» («Історія мітли») [11] зазначено, що держак мітли для відьми є тантричним еротич-
ним символом фалічного божества. Їзда верхи на мітлі, як і вже згадана ві ́лина/відьомська 
їзда на коні, може означати еротично активну жіночу позицію, яка часто засуджувалася як 
збочення, при цьому чоловік виконує функції коня. Положення відьми на мітлі відтворює 
словосполучення їхати верхи та його варіанти: розсунути (ноги), об’їздити, обійти (міт-
лу). Варто згадати й інтерпретацію шаманського екстазу Г. Рогеймом, який пояснював по-

Ілюстрація до поеми Мартіна ле 
Франка «Охоронець пані» (1440 р., руко-
пис). Національна бібліотека, Париж

Франциско де Гойя. Відмінна вчитель-
ка! Капричіо 68. 1797–1798
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літ шамана за Фройдом: «(...) сон про політ є сном про ерекцію, у цих снах тіло символізує 
фалос. Для нас же незаперечним є лише той факт, що сон про політ стає важливим еле-
ментом шаманізму» [22, s. 177]. Віли мають крила як орнітоморфний допоміжний засіб під 
час психонавігації [42], відьми ж користуються астральним транспортним засобом, що є 
символом фалоподібного держака, коня. Відьми в Хорватії, що літали на мітлах, могли здій-
снювати психонавігацію і на інших астральних предметах. В оповіданнях найчастіше трап-
ляються такі астральні допоміжні реалії: кизилова мітла, навій, рашак (мотовило у формі 
літери «Т»), веретено, вили (подвійні вили для терну), косор, ступка 20, маслобійка (вузька 
висока дерев’яна посудина, у якій збивається масло), кочерга, бочка, чан. Також зафіксо-
вано транспортні засоби анімалістичного походження, наприклад, козеріг, коза чи навіть 
кінь, на якому може їздити й віла [44, s. 133–134] 21. Д. Гілл наводить елементи відьомської 
психонавігації на мітлах, мотиках і лопатах з архаїчних обрядів, під час яких танцюристи 
використовували інструменти з довгими держаками у вигляді дерев’яних коней [29, s. 10]. 

На деяких зображеннях під час відьомського польоту трикутник мітли знаходився перед 
відьмою (що є яскравим прикладом символічної асоціації з головою коня і положенням під час 
їзди верхи). Але трикутник щітки на зображеннях «голлівудських» часів розміщений за відьмою. 
Згадаймо фільм, коли Гаррі Поттер летить на мітлі, а її нижня частина знаходиться за молодим 
вершником. К. Керліон, священик Ковену British White Witches («Британські Білі Відьми»), у доку-
ментальному фільмі Discovering the Real World of Harry Potter («Вияви справжнього світу Гаррі По-
ттера») визнав голлівудське кінематографічне уявлення недостовірним, оскільки на дерев’яних 
гравюрах ХVІ–ХVІІ ст. щітка мітли зображалася перед її вершником [18]. На картині Гойї «Від-
мінна вчителька!» [12, s. 82], де зображено відьомській політ, є дві оголені відьми, довге волосся 
яких розвивається. Вони сидять на одній мітлі, трикутник якої повернуто вперед, старша відьма 
є провідником астральної навігації. Про візуальну історію відьомства відомості не збігаються. 
Так, в енциклопедії про відьомство Encyclopedia of Witchcraft. The Western Tradition («Енциклопедія 
чаклунства. Західна традиція») [76, s. 1087] є свідчення про те, що так званий «голлівудський» 
тип ілюстрації польоту на мітлі – давніша давніше зображення відьомського астрального польо-
ту. Її взято з паризького рукопису поеми Le Champion de Dame («Охоронець пані») Мартіна ле 
Франка, що вийшла в 1485 році. Це один з найперших творів, у яких позиція автора збігається 
з позицією звинувачених і засуджених відьом [76, s. 1087] 22. У вищезгаданому рукописі зобра-
жено двох відьом: доки одна безтурботно летить на білому посоху, інша здійснює астральний 
політ на мітлі, трикутник щітки якої знаходиться позаду демонічної летючої істоти. Очевидно, 
що ці два зображення польоту на відьомській мітлі (з огляду на положення нечистої щітки пе-
ред чи поза демонічною летючою істотою) варіюються. А саме, поки одні в мітлі вбачали пере-
житки шаманського hobby horse (ситуація, коли астральна щітка знаходиться перед демонічною 
летючою істотою), інші транспонували мітлу в аеродинамічний фаломорфний аплікатор. А саме 
в такому еротичному прочитанні символіки мітли вона об’єднує чоловічий варіант – фалічний 
символ держака, на якому їде верхи – летить відьма, і жіночий – із трикутним (дельтоподібним) 
верхом, і при цьому символічно демонструє антитезу чистого (фалічний держак у руках) і нечи-
стого, небезпечного (жіночий трикутник мітли, який мете) [58, s. 150–151] 23.

У метафоричному значенні мітла символізує фізичне, матеріальне (вимітання нечисто-
го, сміття) і духовне очищення. М. Стойкович у статті Sobna prašina, smeće, metla i smetlište 
(«Пил у кімнаті, сміття, мітла і звалище»), написаній у 1935 році, яка і на сьогодні є єди-
ним у Хорватії дослідженням символіки та уявлень щодо мітли і звалища, так характеризує 
цей магічний предмет: «мете і вимітає зло, проганяє духів, нещастя, зурочення, хворобу, 
смерть; здійснює обрядове і магічне очищення» [64, s. 25] 24. 
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Розглянемо детально символічне 
прочитання мітли в межах міфології при-
роди ХІХ ст. Н. Ноділо зазначає, на жаль, 
не посилаючись на джерела, що мітла в 
індоєвропейських народів була відома як 
бойовий символ зими, «страшна зброя зи-
мових велетнів» [54, s. 61]. Так само, як 
для відьми мітла виступала астральним 
транспортним засобом, а для мори таким 
атрибутом була мітла (як апотропей проти 
неї самої), так і символічно пов’язаним з 
духом вітру є месопотамське (вавілонсько-
асирійське) ім’я архідемониці Ліліт [25, 
s. 67]. У південнослов’янських народних 
віруваннях мітла часто вважається апо-
тропеєм проти мори, дається порада, як 
її треба перевернути догори щіточкою за 
дверима, щоби збільшити її захисну силу: 
«злидні виганялися» [64, s. 28]. Н. Ноділо 
інтерпретує це так: «коли мітлу постави-
ти догори ногами за дверима, з’являється 
зброя і знамення жадібної Мори, Руги з 
грозами, завдяки чому дія відьом стає не-
можливою» [54, s. 59–61, 192]. 

Отже, астральна мітла як іконогра-
фічний інструментарій відьомської де-
монотехніки пов’язана із чотирма наве-
деними ізоморфізмами: (1) ізоморфізм 

шаманського кінського посоху з ручкою у формі голови коня, який бурятські шамани ви-
користовують в екстатичних танцях, що, загалом, і називаються конем; (2) ізоморфізм фа-
ломорфного аплікатора, який намащували мазями, що містять атропін; (3) революційний 
підхід у символіці – матеріальна та духовна апотропея від діяльності мор [53]; (4) інтер-
претація мітли в працях Н. Ноділо як індоєвропейського бойового символу зими. З іншого 
боку, такі атрибути, як навій, мотовило, веретено стосуються техніки ткання і прядіння, 
пов’язують відьом з богинями долі (ткання); вила для терну, косор (як інструмент для сіль-
ськогосподарських робіт) вводять відьом у контекст культу вегетативних циклів; мортира 
(ступка), маслобійка (як посуд для приготування їжі) доповнюють функцію берегині. Ко-
черга пов’язує роль відьом з культом вогнища як сакрального місця в хаті, де відьма була 
берегинею священного вогнища і практикувала язичницьку магію, оскільки традиційне ві-
дьомство пов’язане з культом вегетації і плодючості худоби 25. Так, М. Еліаде показує гінеко-
морфну (в образі вульви) символіку вогнища, наголошує, що вогонь має божественне (ду-
ховний вогонь) чи демонічне походження, «оскільки він, згідно з деякими найдавнішими 
віруваннями, магічним шляхом виникає у статевих органах відьми» [21, s. 40, 214]. Окрім 
цього, вогнище в хорватських оповіданнях про відьом згадується як місце, де демонічні ле-
тючі істоти зберігають мазь для польотів 26. Так, І. Мілчетич на о. Крк записав переказ про 
те, як стриги перед польотом намащуються маззю, яку зберігають у горщику під місцем 

Гаррі Поттер: аеродинамічна іконографія 
астральної мітли зі щіткою позаду «демоніч-
ної летючої істоти». Кадр із документального 
фільму Discovering the Real World of Harry Potter 
(Atlantic Productions) [«Вияви справжнього сві-
ту Гаррі Поттера» (Виробництво «Атлантик 
Сіті»)]. 2002
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для вогню [48, s. 233]. У Буковиці 27 записано оповідання, за яким стара відьма роздяглася, 
взяла палицю, вдарила нею по підставці для колоди, прекладу, біля вогню і почала вдавати, 
наче кличе до себе барана. Коли один з’явився, розміром з горіх, стара уся намастилася з ніг 
до голови і каже: «Ані в дерево, ані в камінь, а під горіх» [2, s. 306]. Такі фольклорні уявлення 
пов’язують відьомську мазь із культом вогнища (lararium), що фігурує як місцезнаходження 
родових хатніх ідолів, душ предків 28. Прекладу (місцю для складання колод; наждаку) як 
родовому ідолу на території південних слов’ян приносили в жертву людську кров, на якій 
ворожили – закипить кров чи ні. Якщо кров закипала, це вважалося поганим знаком для 
роду, тоді залишали і дім, і преклада-ідола [74, s. 188–189]. Пов’язування відьомської мазі у 
фольклорних уявленнях з топосом вогнища може означати пережитки язичницької релігії, 
яку практикували деякі старі (у значенні знаючі, досвідчені) жінки (баби-відьми).

У трансі та/або в екстазі: остаточно про зоопсихонавiгацiю
Отже, відьомську зоопсихонавігацію в хорватських переказах у цій статті ми інтерпретує-

мо як можливу складову шаманської техніки екстазу і трансу. Під поняттям зоопсихонавігація 
розуміється межа взаємопроникнення шаманського екстатичного мистецтва та відьомського 
досвіду летаргії. При цьому помітно, що в хорватських оповіданнях, на жаль, неможливо вста-
новити паралелі між абстрактною фігурою шамана і відьми як цілителів, з огляду на те, що 
в хорватських оповіданнях рідко згадується цілительська практика відьми. Розглянемо один 
випадок, який визначає ще одну функцію відьми. У Прапутняку (сьогоднішній Прапутняк – 
поселення, що адміністративно входить до міста Бакр) записано, що одна – визначимо її як 
етично білу – відьма відводила зурочення злої (етично чорної) відьми: «Вилікувала його інша 
відьма за допомогою своїх молитов, він повинен був стрибати навколо мотики, сокири, граб-
лів, лопати, дошок та інших речей, у які відьма стукала, молилася над ними і хрестилася» [13, 
s. 234]. Зоопсихонавігація, у будь-якому вигляді – як 
зоометемпсихоз, зоометаморфоза чи астральний по-
літ/їзда верхи на транспортних засобах тваринного 
походження (що також передбачають відьомську і 
вілину їзду на чоловіках), – це майстерність, що на-
явна практично всюди. Згадаємо, наприклад, Каму 
(Камадеву), ведичне божество кохання, що часто іко-
нографічно зображується як молодий хлопець, який 
їде на папузі як на своєму астральному транспорт-
ному засобі, чи пригадаємо Тлазолтеотль, богиню 
сільського господарства в доколумбовій Мексиці, що 
зображувалася з конусоподібним капелюхом і верхи 
на мітлі [31, s. 50]. У давньоіндійських текстах, зокре-
ма в «Рігведі», як зазначає Еріх фон Денікен, йдеться 
про летючі транспортні засоби і типи палива для 
астральної навігації. Незручність полягає в тому, що 
окремі слова, які позначають суміш рідин, сьогодні 
перекласти неможливо [16, s. 129]. 

Порівнявши відьомство і шаманізм, ми дійшли 
висновку, що між ними простежуються спільні риси. 
Г. Геннінгсен, однак, стверджує, що на більшості те-
риторій європейських країн професійні чарівники не 

Кама (Камадева) в астральному 
польоті на своєму папузі [65]
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здійснювали астральних подорожей до світу духів, тому теорію про транс, як і про екстаз, слід 
відкинути. Здійснимо спробу систематизації відмінних рис: у порівнянні з шаманом, який є во-
лодарем трансу, його європейські відповідники-двійники не здійснюють контроль над власною 
каталепсією. Шаманський транс відбувається як колективна вистава і передбачає публічне ви-
конання, психонавігація його європейських (відьомських) «колег» відбувається на самоті або її 
споглядає подружжя чи хтось із членів родини. Доки шаман здійснює астральну подорож на са-
моті, його європейські колеги переважно збираються на шабаші. На відміну від шамана, що ви-
ступає народним лікарем, така публічна цілительська практика не властива його європейським 
двійникам, для яких подорож душі є таємним  і виключно особистим дійством. На завершення 
хочу навести ще одну відмінну рису, зафіксовану Геннінгсеном: доки шаман практикує транс, 
його європейські близнюки входять у летаргічний стан із сильними візуальними сновидіння-
ми [28, s. 301–302]. Як я вже наголошувала у вступі до статті, я підтримую інтерпретацію Гінз-
бурга, згідно з якою коріння відьомства середньої та південно-східної Європи можна відшукати 
у так званому європейському шаманізмі [23; 57]. 

При цьому варто розрізняти поняття транс та екстаз. Так, М. Д. Якобсен зазначає, що 
поняття транс та екстаз використовуються як синоніми  в найновішій енциклопедії відьом-
ства [26, s. 1031], тоді як Л. Бекман та А. Гульткранц визначили, що термін екстаз використо-
вується в дискурсі релігійних студій та в етнології, а термін транс вживають психопатологи 
і парапсихологи [33, s. 17]. Водночас Д. Антонієвич, прослідковуючи розбіжності між екста-
зом і трансом у Ж. Руже, підмітив, що в порівнянні з трансом, який ґрунтується на русі, шумі, 
товаристві, кризі, попередній сенсорній стимуляції пам’яті, амнезії без галюцинацій, в екстазі 
йдеться про нерухомість, тишу, самотність, відсутність кризи і сенсорної попередньої стимуля-
ції пам’яті, галюцинацій [1, s. 9], звідси – відьомська психонавігація має ознаки екстазу, тоді як 
відьомські ніктоморфні збори (ритуальні шабаші) вписуються в структуру трансу. Насправді, 
наведене визначення не збігається з ключовою книгою Еліаде про шаманізм (1951), у якій він 
визначив останній як техніку екстазу.

Таким чином, порівнюючи відьомську, а також морину, зоопсихонавігацію (навігацію 
душі в анімальному вигляді) у межах каталептичного трансу (відокремлення душі від тіла) 
на прикладі хорватських усних оповідань і шаманської техніки екстазу, виявлено різницю 
між трьома видами зоопсихонавігації – зоометемпсихозом, зоометаморфозою і відьом-
ською/вілиною їздою верхи на теріоморфних транспортних засобах. Цікавою є візуальна 
модифікація уявного зображення відьомської їзди на коні (hobby horse) в іконографічно-
му відтворенні відьомського польоту на мітлі зі щіткою, розташованою перед демонічною 
вершницею. Таке зображення відрізняється від аеродинамічної і пізнішої «голлівудської» 
психонавігації на мітлах зі щіткою позаду.

Примітки
1 Інтерпретацію К. Гінзбурга в хорватській етнології та фольклористиці використовував З. Чича [15] 

на прикладі віл, яких він інтерпретував у контексті шаманської матриці, а також М. Бошкович-Стуллі, 
яка поширила цю екстатичну інтерпретацію на мисливців, що полюють на вампірів [10, s. 125–159]. 
Особливо відзначимо перші спроби відстежування зв’язків між шаманізмом і відьмацтвом, про які я 
писала у своїй першій розвідці про відьомську психонавігацію в хорватських усних віруваннях [41].

2 У першій версії цієї статті (2005) я проводила паралелі між відьомством і шаманізмом, беручи до 
уваги всі їхні зв’язки. Разом із зоопсихонавігацією, що пов’язана зі світлим гіпостазом відьомського 
тіла, як і з міфемою про відьомський взаємний агон, можливі спільні риси відьомства і шаманізму, ви-
значені у тій першій статті на підставі особливого народження (народження в сорочці), а також топосу 
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axis mundi – міфічної географії гір і дерев (тут спостерігається паралелізм між шаманським деревом і 
відьомським, вілиним деревом) та вживання галюциногенних рослин.

3 Із зоометемпсихозом також пов’язується і нагуалізм (nagual  – тваринний дух,  alter  ego) – 
вірування у тваринні душі людських істот, що пережило в Мексиці як християнських місіонерів, так і 
колоніальний період і декілька революцій [4, s. 19].

4 Коли говорять, що Ізіда «їде верхи на свиноматці», у сакральній чи фантастичній мові це означає: 
вона їде на своїх інстинктах плодючості, що включають так зване «свинство» менструації [62, s. 230]. 
До речі, жіночі геніталії грецькою та італійською називаються «свиня» [62, s. 230].

5 Тріїну Ойямаа (Triinu Ojamaa) [56, s. 1, 6] у сибірському шаманізмі розрізняє три способи зоо-
морфної та орнітоморфної трансформації: трансформація предметом (наприклад, кістьми, що імітують 
тварину), акустична трансформація (імітація голосів тварин і птахів – автор додає, що остяки наслі-
дують пісні, які відтворюють голоси тварин або птахів, але не мають акустичної імітації, вважаю-
чи, начебто за допомогою наведеної акустичної імітації птахів і тварин принижують) та експресивна 
трансформації (імітація рухів тварин і птахів – неритмічні рухи – такі, як повороти тіла, махання рука-
ми – тобто пантоміма, танець тощо).

6 Шамана зображено як напівлюдину-напівтварину. Водночас на ньому хутро тварини, на ногах – 
ведмежі кігті, на голові – великі роги, в одній руці він тримає барабан, у другій – колотушку [49, s. 29].

7 Нагадую, що, згідно з окремими хорватськими віруваннями, мора може бути лише дівчинкою – 
або, як оповідачі кажуть, – дівкою (цурою), а коли вона виходить заміж, то стає відьмою. Так і в деяких 
місцевостях, наприклад, на Велому Їжі, поняття стрига і мора синонімічні.

8 Наприклад, Ардалич [2, s. 306] на Буковиці записав вірування, начебто відьми можуть зайти крізь замко-
ву щілину і найчастіше перетворюються «на летючі предмети або на птахів різних видів, – на чорних курей чи 
на індичок». Зоометаморфоза відьми на курку пов’язується з орнітоморфною символікою шаманізму.

9 Майя Бошкович-Стуллі зазначає, що стосовно оповідань про чаклунство або відьом набагато рід-
ше згадуються блукання духу мисливця на вампірів [8, s. 150]. Наведемо один запис, що свідчить про 
блукання духу мисливця на вампірів (зоопсихонавігацію): «Перед тим, як мисливець почне битися зі 
стригами, кажуть, що він засинає горілиць, а з його горла вилазить велика чорна муха, яку називають 
паріна (parina), – і тоді йде битися» [77, s. 192].

10 У цій статті я не зупинятимуся на зоометемпсихозі відьми у вигляді нічного метелика [див.: 40 i 44].
11 Дуглас Гілл нагадує, як колись під час полювання на відьом домашні улюбленці – кішка, білка, 

павук, миша і жаба – могли називатися відьомськими хатніми демонами, «а особливо якщо це була 
стара жінка, що мешкає сама і тримає тварин, аби мати товариство» [29, s. 38].

12 Про відьомських анімальних помічників див.: у праці Дж. Шарпа [61, s.: 347].
13 Про астральну нічну їзду верхи віл і відьом див.: у моїх працях [41; 42].
14 Принагідно згадаємо, посилаючись на «Морфологію казки» Проппа, що кінь – це, насправді, та 

тварина, що в казках переносить душі померлих.
15 Оскільки йдеться про астральні проекції та терміни, то в одному записі, що пов’язаний із хор-

ватським фольклорним уявленням про відьомську левітацію, розглядається астральна демонотехніка з 
польотом мітли з пір’я.

16 Бурятські посохи можуть представляти коня, змію або людську істоту, кожен з них використо-
вується або для певного типу астральної подорожі, або як знак авторитету і зверхності, або ж як зброя 
для покарання грішника [66, s. 48].

17 Майя Бошкович-Стуллі підкреслює, що в хорватському усному оповіданні збережено слабкий 
відгомін теологічних інтернаціональних уявлень з відьомських процесів: як відьми вночі літали на 
збори, залишаючи замість себе якийсь предмет (наприклад, мітлу) в хаті [8, s. 150].

18 Колишнє село поблизу Загреба біля підніжжя Ведмедиці, зараз – частина міста.
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19 Слєме – верхівка Ведмедиці, гори над Загребом, щось на зразок київської Лисої гори.
20 Про оповідання й вірування, за якими Баба Яга і відьми їдуть або літають у ступі, що сим-

волізує жіноче начало, і часто зображуються з макогоном, який символізує чоловіче начало, див. у 
статтях А. Тоноркова [70, s. 517; 71, s. 545].

21 На Близькому Сході, як зазначає Маргарет Мюррей, відьми їздили верхи на пальмових гіл-
ках [51, s. 89].

22 Мартін ле Франк (1410–1461) – один із найвпливовіших франкомовних поетів ХV ст. Паризький 
рукопис його поеми як перша ілюстрація у візуальній історії відьомства містить на полях дві ілюстрації 
про жінок-відьом [37, s. 167].

23 Дещо про технічний термін «мітла»: мітла без держака з довгими нитками бавовни в одному з 
рекламних каталогів супермаркету «Плодіне» називалася «відьмою».

24 Про мітлу в слов’янських фольклорних віруваннях див. у праці Л. Виноградової та С. Толстої 
[69, s. 355–356].

25 Інакше кажучи, різні види палок – від ополоника до мітли – відігравали свою роль у відьом-
стві, причому відьомські палички інтерпретувалися як ізоморфізм чарівних посохів/паличок чаклунів/ 
чаклунок [76, s. 1087].

26 Лекуто підкреслює, що існує три традиції відьомського польоту: політ на тваринах (усталений 
приблизно у 1000 році), за допомогою сатанинського бальзаму і фантастична їзда на палці, яка моди-
фікувалася в держак мітли [38, s. 84–85].

27 Буковиця – скелястий край у південній Хорватії.
28 Деякі з прикладів, що свідчать про діаду вогнище  –  відьомська мазь, див. у моїй праці [41, 

s. 234–238].
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ЄВГЕН ПАЩЕНКО

ФОЛЬКЛОР, ЛІТЕРАТУРА, ПОЛІТИКА:  
ХОРВАТСЬКО-УКРАЇНСЬКІ АНАЛОГІЇ

Polazeći od usporedbi z Krležinim opažanjima o hrvatskom političkom folkloru iz Prvoga svjetskog rata, rad upućuje 
na veliki fond ukrajinskog usmenog stvaralaštva u kojem se izražava kritičan stav prema političkim događajima u Ukrajini 
od 1918. To je stvaralaštvo presječeno rusko-sovjetskim represijama s početka 1930-ih godina. U ukrajinskoj je etnologi-
ji zavladalo doba socrealizma. Predočena građa dosad uglavnom nije bila interpretirana u ukrajinskoj fokloristici zbog 
rigoroznih nametnutih ideoloških dogmi. U radu su prikazani različiti izrazi ukrajinske usmene književnosti antiboljševičkoga 
sadržaja. Taj korpus, na žalost, još uvijek nije objavljen. U doba socijalizma politički angažirano folklorno stvaralaštvo 
zamijenila su umjetno stvarana djela, koja su bila proglašavana ukrajinskim folklorom. 

Starting out from comparison with Krleža’s observations on Croatian political folklore from World War I, the 
paper points to the large fund of Ukrainian oral creativity expressing a critical stance towards the political events in 
Ukraine from 1918 onwards. At the very beginning of Russian socialism, a myth was created about the ideologically 
dangerous Ukrainian bourgeois nationalism as justification for the harsh anti-Ukrainian repressions. By way of 
internal and external censorship, that political myth prevented the meaningful organisation of national culture. 
Because of ideological dogmas, Ukrainian ethnology developed under political dogmas that ignored the cr ea tivity 
of the ordinary man and his attitude towards politics. From the beginning of Ukrainian independence in 1918 right 
up until the repressions of 1932, folklore with political content and pronouncedly anti-Bolshevik stances developed 
throughout the Ukraine. Tha t material was long kept in limited access funds of the Ukrainian M. T. Rylski Academy 
of Sciences Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology in Kiev. 

The notations were accumulated in response to a call for collection of folklore from the Ukraine from the 
beginning of the 1920s. Their study was prevented at the beginning of the dogmatic period in Ukrainian ethnology 
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and this state of affairs lasted right up until the regime was brought down at the beginning of the 1990s. 
Unfortunately, the material was not published, due to scholarly inertia. The various form s and content of that cre 
ativity are demonstrated in the paper. An era of soc-realism took hold in Ukrainian ethnology after the 1930s, and 
it was to continue. The folklore of the preceding period that is presented in the paper was passed ovеr in silence 
and banned. Authorial folklore constructs were introduced as an expression of solidarity with the people and with 
the Party. The Ukrainian epic corpus known as dumy, which became forms for the creation of a fictitious epic, was 
particularly af fected. Ideological pressure deform ed Ukrainian folklore. Unfortunately, certain authors adopted 
those forms and misrepresented them as actual, original Ukrainian popular creativity. 

З погляду української перспективи хорватська етнологія та фольклористика досягли 
важливих і цікавих результатів у вивченні сучасності, у порівнянні з методологією україн-
ської науки в минулому, залежної від радянської ідеології. Видимою особливістю хорват-
ських дослідників було уникнення політичних питань, тобто лояльне ставлення до доміну-
ючих ідеологічних постулатів соціалістичної епохи. 

Однак драматичні події на постюгославській території, як наслідок загального кра-
ху комуністичної системи, оголили чутливий нерв саме етнічної природи (згадаймо про 
сумно звісну етнічну чистку як одну з патологій посткомуністичного розкладу). Одна з 
основних причин полягала саме в раптово звільнених етнічних процесах, пов’язаних з на-
ціональними міфами, під тиском комуністичної ідеології. Західна література про причини, 
розвиток та інші аспекти постюгославських подій – надзвичайно багатий і цікавий мате-
ріал для аналізу, але цим спробам бракує саме етноантропологічного підходу. Хорватські 
етнологи й фольклористи діагностуванням складних міжетнічних процесів і конфліктних 
механізмів на посткомуністичному просторі значно поповнили загальну аналітичну карти-
ну постюгославської драми, а також сприяли розгляду воєнних подій [6; 26; 36] і доповни-
ли етнологічне розуміння [27, s. 124] деяких процесів у суспільстві, зазирнувши в глибини 
менталітету і зауваживши на етнічних джерелах політизації проблем. Дослідженнями не 
тільки військового періоду, але й поперед ніх процесів, які обумовили подальший розвиток 
трагічних подій, аналізами постсоціалізму хорватська наука здійснює істотний внесок у 
центрально європейський процес етноантропологізації. Доки хорватська наука, незважаю-
чи на всі обмеження, уведені соціалістичною політичною системою [27, s. 155], прокладала 
шлях до європейської етнології, на радянській території було найлегше уникнути партійних 
догм, занурившись у стародавність, у вивчення архаїчних культур, серед іншого – і міфоло-
гії, де досягнуто важливих результатів [14; 19; 23; 30]. У Східній Європі національні теми 
мали окремі обмеження, де Україна – яскравий приклад. На початку російського соціалізму, 
як виправдання насильницьких антиукраїнських репресій, було створено міф про ідеоло-
гічно небезпечний український буржуазний націоналізм. Цей політичний міф у просторі 
внутрішньої і зовнішньої цензури унеможливлював осмислення національної культури. Ба-
гато національних культурно-історичних пластів табуйовано або інтерпретовано як вияв 
класової боротьби. Нація, за марксистськими критеріями, – це належність до певних соці-
ально-економічних формацій: зі зміною соціально-економічних умов змінювалися й етніч-
ні параметри 1. Догми застосовували і щодо дослідження сучасності: українська фолькло-
ристика й етнографія повинні були дотримуватися методологічних принципів, вироблених 
радянсько-російським центром. Згідно зі стандартними партійними наказами стосовно ра-
дянської культури, які становили норму наукового життя, сучасні соціальні процеси пода-
вали як вияв соціалістичної обрядовості радянського народу [31]. Ознайомлення із західно-
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європейськими науковими течіями було неможливе, комунікація зводилася до критики, яку 
створювали перевірені кадри, оскільки тільки їм були доступні і методологія, і досягнення 
західної (буржуазної) науки. Славістика, яку вивчали лише частково, ознайомлювала із за-
хідними методами, і важливим інформаційним каналом була саме хорватська наука. 

З падінням режиму на початку 1990-х років, українська наука перебувала у важких умо-
вах, утративши підтримку наставника – держави і партії. Новостворена держава в умовах 
перехідного періоду і так званої приватизації академічну науку не підтримувала, що при-
звело до періоду застою. Звільнення від ідеологічних обмежень створило вакуум.  Міфологі-
зація минулого, паранаукові публікації про особливості нації в основному надходили від ен-
тузіастів-аматорів, що є загальною рисою перехідних суспільств. Українські прихильники 
культу арійства і язичництва подібні до апологетів хорватського етнічного iранізму. Значну 
кількість такої літератури надсилають і до Росії. Здається, що занепад комуністичної ідео-
логії душить науку і безпосередньо визначає процеси національного міфотворення.

Після періоду кризи, незважаючи на труднощі першого перехідного періоду, українські 
суспільна і гуманітарна науки зацікавилися забороненими темами, зокрема почали дослі-
джувати національне минуле.

Між тим, на початку тисячоліття не випадає вести мову про повну обізнаність україн-
ської етнології та фольклористики з європейським науковим корпусом, особливо в методах 
дослідження сучасних процесів. Критичний стан донедавнього ідеологічного складу, у яко-
му формувалася більшість сучасних наукових кадрів, як і раніше, є суперечливим. Це стосу-
ється і нашого об’єкта – українського фольклору з виразним антибільшовицьким змістом. 
Саме ідеологічний баласт минулого може бути однією з причин того, що усні літературні 
матеріали з Наукових архівних фондів рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознав-
ства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України 
(далі – НАФРФ ІМФЕ) і в Нову добу залишені без уваги. Мова йде про фольклорні записи 
з України 20–30-х років ХХ ст. За створенням, змістом і долею ці тексти перебувають між 
наукою, ідеологією і політикою [4]. Особливий борг перед хорватською фольклористикою 
та її заслугою у створенні «маленької людини», на відміну від «великих подій та людей», 
зобов’язує мене ввести до наукового обігу саме ці українські записи.

***
На початку 1980-х років, у той час, коли я збирав відомості для глави про хорватську 

фольклористику до монографії «Слов’янська фольклористика. Розвиток і матеріал», підго-
товленої у вищезазначеному інституті, у мене залишився в пам’яті текст М. Kрлежі «Націо-
нальна політична лірика осені дев’ятсот сімнадцятого», редакторка якого – М. Бошкович-
Стуллі – включила у свої дослідження і огляд усної літератури [3, s. 313–315]. У змалюванні 
воєнного простору від Галичини до Венеції хорватський письменник захоплюється усною 
поезією політичного змісту, що буяла в рядах хорватських солдатів: 

«Про царя Карла, Зіті, Франца-Фердінанда, Франца-Йосифа, про ерцгерцогів, графів, 
священиків наш аморальний і обмежений народ думав політично набагато кмітливіше, кла-
сово свідоміше, діалектично мудріше, аніж наш собор, наша преса, наші поети і вся наша 
інтелігенція» [12, s. 313–314].

Особливо разючі парафрази «Дощ падає, Хорватія пропадає», «Віє легкий вітерець – 
кладовищам не кінець» та інші, у яких народ стисло і влучно описав ситуацію в країні. 
Можливо, тільки завдяки цим Kрлежиним нотаткам з «Давніх днів» (записи 1914–1921 рр.) 
представлений хорватський фольклор, який є частиною загальноєвропейської панорами 
антивоєнної творчості із часів Першої світової війни.
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Подібний антивоєнний фольклор зафіксовано в тій самій частині Австро-Угорської ім-
перії, у Західній Україні, де розміщувалася Галичина – важливе місце битви Першої світової 
війни, місце багатьох подій у творчості М. Kрлежі. Українці разом з хорватами гинули за іно-
земні інтереси – з тією різницею, що Україна була поділена між двома імперіями, і українці 
билися з обох сторін – як в австрійському, так і російському військах 2. Росія, маючи намір ко-
лонізувати Галичину і Буковину (з домінуючою на цих землях греко-католицькою церквою), 
вела жорстку антиукраїнську політику. Ці події відображено в усній літературі, про що свід-
чать записи поезії з відверто антиукраїнським змістом 3. Війна призвела до падіння обох ім-
перій, де Україна була своєрідним каталізатором [15, с. 236]. У 1847 році щодо Росії це перед-
бачив поет-пророк Т. Шевченко. У поемі «Сон» для «золотої імперії», з нечуваною зухвалістю, 
народним гумором, гротеском, він передрік загибель царя і його царства, що і здійснилося 
1917 року. Україна в ті ж роки проголосила автономію, а потім – Українську Народну Респуб-
ліку на чолі з М. Грушевським. У країні, яка століттями терпіла безжальні заборони всього 
національного, почалося національне відродження в особливо несприятливих умовах 4. 

Однак ідеологічно конфліктуючі політичні сили Росії мали спільну позицію щодо Украї-
ни – її не сприймали як самостійного політичного суб’єкта і продовжували давню традицію 
російського антиукраїнізму 5. У битві за Україну селяни брали участь заради власних інте-
ресів і підтримували ті сили, які відповідали сподіванням про самостійне володарювання. 
Їхній досвід політичної ситуації, особливо радянського панування, яке поступово ввійшло 
в українське середовище, і спостерігаємо у фольклорі. Корпус усної літератури політично-
го змісту цих бурхливих і драматичних років (з 1918 р. до початку 1930-х рр.) продовжує 
загальновідому фольклорну позицію реагування на історичні події, особливо на ті, що 
пов’язані з національним існуванням та стійкістю зовнішніх ворогів. Таким «фольклорним 
історизмом» позначені усні літературні тексти, які виникли вже в середньовіччі на просто-
рах України-Русі, як назвав її ще 1898 року історик, перший прем’єр-міністр незалежної 
України, академік М. Грушевський, який у фундаментальних працях розкрив генетичний 
зв’язок середньовічної Русі (Київської) з Україною 6 [11]. 

В українській історії були чотири руйнівні панування: монгольське і татарське 
(з 1240 р.), польське (упродовж XVI–XVII ст.), російсько-царське (з другої половини 
XVII ст. і до 1917 р.), російсько-радянське (1920–1991) і німецько-нацистське (1941–1945). 
Середньо вічні епічні поеми київського циклу (билини) формували воєнну традицію тих, 
хто, згідно зі старокиївськими джерелами, називався давнім іменем «українці-русичі» [17; 
18]. У цьому циклі подано символічні постаті героїв (богатирів), у той час як опір татарам в 
епічній поезії представлений більш конкретними героями. Середньовічна епічна традиція 
перетворилася на епічні форми, відомі як думи й історичні пісні. Ті самі жанри переважа- 
ли в момент опору польському вторгненню. Втручання Росії було найважчим і найдов-
шим в історії України, прототипом відносин між «аналогічними», але різними народами. 
Така модель стосунків між сусідніми народами відома і в інших частинах світу, загалом 
характеризуючись конфліктами, що особливо цікаво для дослідження впливу споріднення 
на характер міжнаціональних відносин. Саме у складі Російської імперії знищено найваж-
ливіші чинники української державності, а також впроваджено «запеклу» політику щодо 
«стирання» національної ідентичності, у яких релігійна (православна) і мовна близькість 
(належність до східнослов’янської групи слов’янських мов) виявилися фатальними для 
національного виживання. Однак, згідно з історією, українська громада стійко тримала 
опір, і фольклор віді грав життєво важливу роль у культурі як вияв національної особливос-
ті, як джерело творчого натхнення для митців різних епох. Українська література в умовах 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



1033

Фольклор і політика

колоніальної політики двох імперій застосовувала народну традицію майже як останній 
засіб збереження національної ідентичності. Доба українського модернізму намагалася 
дистанціюватися від фольклоризму, від реалістичної норми народознавства, але ніхто з 
представників естетизму в українській літературі на межі століття не соромився усної лі-
тературної естетики, цінуючи її значення – від національних особливостей до виразних 
можливостей. І потужний український авангард (у всіх жанрах) по-своєму кореспонду-
ється з багатими українськими фольклорними традиціями [див.: 32]. Згадка про україн-
ський авангард, що виник в епоху нового національного відродження (до його трагічного 
зламу в 1930-х рр.), деяким чином підкреслює важливість усної літератури, яка з’явилася, 
і аж ніяк не випадково, у той самий час. І появою, і долею українська усно-писемна твор-
чість подібна до культури авангарду – була репресована, заборонена, забута, невідома, до 
краху режиму, який уже на початку переживав негативну рецепцію «маленької людини». 
Цим українська усна політична лірика дуже близька до згаданих оцінок М. Крлежею хор-
ватської народної політичної лірики майже того самого періоду.

***
На початку 1990-х років українське суспільство, після розпаду комуністичної системи, 

раптом зіткнулося з питанням про національну ідентичність. У ЗМІ з’явилися передачі та 
руб рики під назвою «Хто ми?». Публіцистичний жанр, який переважав, поєднував політич-
ні компоненти з етнічними. У сусідній країні не всі були в захваті від самостійності колиш-
ніх сателітів. Справжнім відкриттям було повністю негативне сприйняття українців сусі-
дами, яких зазвичай супроводжували стереотипні уявлення про простакувату, селянську 
культуру з традиційними негативними етнографічними атрибутами: козацькими шарова-
рами, «товстими грудастими бабами», як обов’язкові ознаки етнічної ідентичності «хохлів» 
(так у російському середовищі глузливо називали сусідній етнос). У численних супереч-
ках щодо автономії закликали, зокрема, до слов’янської солідарності, на кшталт слов’яно-
православного братства та інших міфів про єдність, якими були сповнені російська або ра-
дянська пропаганди. Як славіст, в одній з публікацій я намагався розтлумачити український 
славізм як категорію, характерну для української культурної історії, категорію, яка суттєво 
відрізняється від розуміння славізму в сусідній традиції. 

Слов’янофіли сприймали слов’янство як союз рівноправних держав, як Сполучені 
Слов’янські Держави зі своїм Вашингтоном (Т. Шевченко), а не як поєднання всіх слов’ян 
«в великом российском море» (О. Пушкін). Як приклад аналогії українського славізму, я вка-
зав на хорватську традицію з Ю. Kрижаничем як символом хорватського славізму [див.: 18].

***
Цікавлячись новими темами в слов’янських країнах, я помітив і видання збірників про 

народну еротику. Мені спало на думку представити українську народну культуру й із цьо-
го ракурсу, адже в такому плані українська фольклористика й література майже невідомі, 
тому що, відповідно до норм соціалістичного реалізму, еротика була небажаною. У відомих 
мені збірках любовної поезії еротика представлена слабко або відповідно до норм моралі, 
де товаришка непохитно вірна своєму товаришу. Партія не підтримувала цю сферу, любов 
виражали відкрито лише до вождя живого або мертвого – у Мавзолеї.

У контексті осмислення української національної ідентичності мене цікавило, чи прав-
да, що слов’янський народ, з великим і бурхливим минулим у південно-західній частині 
східнослов’янської вертикалі, такий стриманий в інтимному житті, як це традиційно декла-
рують? Тим не менш, значний фонд української усної літературної любовної лірики напов-
нений вишуканим еротизмом. Однак залишається відкритим питання щодо відвертих тем 
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(українських сороміцьких пісень), представлених і в інших народах. Пошук привів мене до 
НАФРФ ІМФЕ, точніше, до папок з неофіційною назвою «Фонд обмеженого користування». 
У соціально-політичних умовах попереднього режиму не було можливості скористатися 
ними, але часи змінилися. Я переглянув десятки товстих папок з позначками, зрозумілими 
лише зберігачам. Зміст записів сповнений лексикою, сюжетами і жанрами, які представля-
ли багатий і динамічний «Фонд...». Український народ у своїх еротичних текстах не відстає 
від інших народів світу. Проте мене здивувало дещо неочікуване: серед пожовклих сторінок 
зберігалися, іноді на окремих аркушах, тексти про політичні події. Це були приховані скар-
би української усної літератури у віршованих і прозових формах, з вираженими критичними 
судженнями про більшовизм і радянську владу. За важливістю тексти близькі до тих, про які 
згадував М. Крлежа. Мені невідомо, чи російський фольклор того періоду має таку ж кількість 
аналогічних записів, і що діється в цьому плані в інших колишніх соціалістичних країнах, але 
український «Фонд обмеженого користування» у будь-якому випадку рідкісний та цінний. Іс-
торія цих записів є невід’ємною частиною загальної культурної картини України в короткий 
період незалежності, проголошеної 1917 року і до її припинення після радянської інтервенції.

На початку 1920-х років Етнографічний комітет новоствореної Всеукраїнської академії 
наук кілька разів звертався до населення України, тобто до українців на історичній землі, нині – 
Росії (Дон, Кубань, Курська область), щоб вони збирали усну літературу і записи надсилали до 
Києва. Колекціонери, в основному члени «Просвіти», створеної ще за царату, представники се-
реднього класу, освічена українська громадськість почали надсилати численні записи, які потім 
тематично розподілили й опублікували, вивчили за короткий період української незалежнос-
ті і у важких умовах громадянських воєн. За свідченням істориків, представники академічної 
науки були також здивовані фольклорним трактуванням політики і різким засудженням біль-
шовизму. Через ненадійні часи і політичний тиск, що зростав з боку більшовиків, ці записи з 
наукового погляду систематично не проаналізували, а те, що було опубліковано, незабаром за-
боронили. Репресії, супроводжувані проникненням більшовизму в Україну, ставили під загрозу 
зберігання цих записів. Дивно, що рукописи залишилися наявними в архіві протягом радян-
ської влади, яка час від часу здійснювала чистки в українській науці. Припускаю, що це недо-
речна фольклорна еротика на тих сторінках урятувала неприпустиму фольклорну політику. Ра-
дянський уряд не був толерантний до еротичних форм людської поведінки, тому що неможливо 
контролювати тілесність людської близькості, відтак партія уникала еротичних тем. Мовчазна 
терпимість поколінь співробітників НАФРФ НАН України сприяла збереженню фольклорних 
записів, які безпосередньо засуджували радянський уряд та його лідерів.

Записи вціліли в тому вигляді, у якому їх надіслали – це окремі сторінки з текстами, 
записаними олівцем, іноді з короткими коментарями чи без них. Поряд з текстами з по-
літичним змістом деколи натрапляв і на записи еротичного змісту. Мабуть, записи пере-
глядали та класифікували дослідники Етнографічного комітету, їх було відкладено. У моєму 
розпорядженні записи політичного змісту становлять понад сто карток. За жанром, – це 
малі поетичні форми, короткі прозові розповіді, найчастіше сатиричні, анекдоти, пародії на 
деякі службові партійні канони, тексти есхатологічного змісту, тексти з релігійними моти-
вами, прислів’я, приказки, загадки, повір’я. Деякі тексти-коментарі додають більш чіткого 
розуміння цим записам. Один з активістів «Просвіти» в тексті під назвою «Про мистець-
ку творчість (з початку революції)» розповідав про діяльність Товариства і про збирання 
фольк лору. Найбільш до заклику Етнографічного комітету дослухалася молодь, «за винят-
ком неписьменних людей, які не розуміють історію своєї країни, або тих, хто потрапив під 
вплив монархічно-слов’янських священиків» (службова російська царська пропаганда. – 
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Є. П.). Висвітлено складні умови збирання записів: окрім 1917 року, коли проголосили не-
залежність України, наступні роки, до 1922, яким датований текст, через політичну неста-
більність пройшли для «Просвіти» важко. У 1921–1922 роках Товариство реорганізували у 
зв’язку з приходом більшовиків. Філії «Просвіти», як центру української культури, що були 
«немилі» і для царської влади, більшовики перетворили на хати-читальні (російсько-радян-
ська назва сільських будинків для поширення пропаганди), які ніхто не відвідував, «тому 
що сучасний репертуар насичений агітаційно-політичним змістом, а аудиторія шукає есте-
тики, творчості, у якій можна побачити поле квітів. Щоб залучити аудиторію, радянський 
уряд увів картини-кінематограф по хатах-читальнях і сільських будинках».

В іншому тексті збирача (1933) – «Про роди пісень», надісланому 1925 року із села, – 
окреслено стан в українському суспільстві через рік після вступу України до складу СРСР. 
Він повідомляє, що в його краї найвідомішими є старі українські козацькі пісні, що їх співа-
ють, «як всі найкращі пісні, які ми в Україні любимо, які любили і які довго любитимемо». Ці 
пісні поважають і старі, і молоді, однак виникають нові, російською мовою, де висловлене 
більшовицьке презирство до релігії, до сільських трудівників, де закликають до насильства. 
Старі люди вороже ставляться до цих новотворів (названими як «молоді пісні»). Далі автор 
пише: «Ми не знаємо, що там у вас, в Києві, але в нас тут, в селі, все йде до біса!». У зв’язку 
з поширенням радянської агітаційної пропаганди національна культура нівелювалася, що 
призвело до морального розкладу. У фольклорі, зокрема, більше поширюються частівки (ро-
сійська назва малих пісень з гостротами, відомими ще до революції), у яких простежуються 
терпіння до пияцтва, лінощів, неповага до Церкви, насильство стосовно селян-трудівників, 
змальованих як ворогів тощо. Інший збирач надіслав 1927 року із села коментар «Роль ком-
сомолу». На думку автора, роль комсомолу в його селі й інших українських містах «не є дуже 
добра і корисна», молоді люди вступають до ВЛКСМ через власну користь, кар’єризм, щоб 
отримати роботу, місце проживання, право вчитися. Населення не сприймало радянських 
політичних об’єднань, але і свої не організовувало через загальну нестабільність у країні.

Поетичні тексти, що містяться переважно в записах-зібраннях малих форм, по чоти-
ри рядки, за винятком декількох текстів, очевидно, епічного змісту і подібні до дум. Однак 
загалом – це невеликі за розміром пісні – двовіршові, які в багатьох національних середо-
вищах відомі як поетичні форми реагування на різні соціальні й політичні події. У цій по-
літичній ліриці висловлене бачення конкретних політичних явищ, особливо більшовизм. 
У ній найчастіше сатирично зображені й висміяні Ленін, Троцький та інші відомі політики. 
Вони представлені як іноземці, яким абсолютно чужа доля України, як противники україн-
ської незалежності, які запровадили політику військового комунізму, змушуючи вступати 
до кооперативів, збираючи набутки селянської праці. Тодішні лідери російського більшо-
визму, ще не одягнені у форму «рятівника», як пізніше їх буде репрезентувати пропаганда, 
мають гротескний вигляд. Вони – основні винуватці тодішнього хаосу, авантюристи, які 
загубили Україну. Це загальний діагноз ситуації в країні, розуміння якого гідне тих оцінок, 
які М. Крлежа надав хорватській народній політичній ліриці.

Наведу кілька прикладів: 

     Ленін, Троцький 
     Наварили каші, 
     Пропили, прогуляли  
     Україну нашу! 
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     Одчиню я вокошечко – 
     Васелечки пахнуть. 
     Поможи мені, Господи, 
     По Леніну трахнуть! 

Найчастіше зміст текстів сатиричний, висвітлені причини економічного хаосу, пробле-
ми з постачанням продовольства, штучно створеного голоду 1921 року, що прокотився по 
колишніх європейських житницях:

     Ленін з Троцьким на лугу 
     Гризли конськую ногу. 
     Тьфу, какая гадина 
     Советская говядина! 

     Ленін Троцького спросив: 
     – Де ти сіна накосив? 
     Троцький Леніну сказав: 
     – В селянина я украв. 

Варіанти містяться в записах з різних регіонів, що свідчить про настрій і «популярність» 
такого змісту текстів серед селянства. Існують записи і російською мовою, особливо чис-
ленні ті, де мовиться про політику примусової конфіскації харчів великим податком. Відтак 
до українського словника потрапила російська політична лексика, наприклад, «продроз-
верстка» (податок продуктами харчування), яку український селянин інтерпретує в таких 
сатиричних епізодах:

     Комуністи хочуть масла 
     Ленін з Троїцьким – молока. 
     Зачекайте, мої любі, 
     Бо корови без бика
     Калінін їде. 
     Запитайте його зараз
     Чи селяни голодують? 

Політичний хаос, постійна зміна уряду, напад різних армій, які хвилями накочували-
ся на Україну, також знайшли відгук у коротких віршах. У серії віршів показано селянську 
хитрість: при вході в село різних військових, яких тоді називали «червоні», «білі», «зелені», 
«анархісти», різних розбійницьких угруповувань селяни співали пісень, які б імпонували 
смакам завойовників. Деякі пісні підтримують сили звільнення українських військових під-
розділів на чолі з лідерами, чиї імена було небезпечно для життя навіть вимовляти (С. Пет-
люра, Н. Махно, М. Грушевський, козаки, повстанці-гайдамаки). Окрему групу становлять 
пісні з початком «Ой, яблучко!». Це – короткі форми, що виникли внаслідок переінакшення 
української народної мелодії «Ой, лопнув обруч», і за допомогою якої різні сили демонстру-
вали своє бачення політичних подій. Aнтибільшовики найчастіше співали:

    Ой, яблучко, куди ти покотишся, 
    Радянська влада не повернеться! 
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У цих віршах в основному показані успіхи в боротьбі проти «комуністів», яким завдала 
шкоди армія українських анархістів батька Махна або інші підрозділи. Оптимістично заяв-
ляли, що радянський уряд знищено, що й справді вплинуло на хід подій, особливо в еконо-
міці, яка більшовиків не цікавила. У піснях ідеться про те, що селянам набридли реквізиції, 
комуни, недоїдання, що знову підтверджувало непопулярність більшовизму по всій Україні. 
Тим не менш, більшовики перемагали завдяки добре організованій Червоній Армії, у чому 
була заслуга Троцького. Цікаво, що після перемоги Ради мелодія пісні «Ой, яблучко», яка 
виникла в антибільшовицьких рядах, стала майже офіційно визнаною мелодією танцю ра-
дянського ВМФ.

Подолавши військовий опір, радянська влада вводила колективізацію, що викликало 
нову хвилю глузувань у піснях тієї ж форми. З Москви всіма силами насаджували селянські 
кооперативи (майбутні колгоспи), які українське село не прийняло. Авторів політики на 
селі висміювали як винуватців злиднів, що підтверджує коментар до запису:

«Повна колективізація села Доброволя викликала багато наслідків і змін. Про коопера-
тиви з’являлися пісні. Один створює, інший поширює і вчить тих пісень. Свердлов чи Воро-
шилов у селі Доброволя не мають авторитету через бідність і незгоди».

Смерть Леніна керівний апарат держави супроводжував посиленою пропагандою, від-
бувалося примусове масове паломництво людей до його мумії в Мавзолеї. Поступово ство-
рювали, не без активної участі літературних авторитетів (В. Маяковського, М. Горького, 
С. Єсеніна й ін.), і культ праведного вождя, який хотів для бідних добра, а ті – інші, злі – зра-
дили і продали ідеали. Така модель виникла із соціально-утопічних усних традицій про доб-
рого і праведного правителя та його злих соратників. Подібні традиції відомі у фольклорі 
багатьох народів. Орієнтація комуністичної ідеології на «широкі верстви» призвела до не-
минучої пропагандної переробки фольклорних моделей у соцреалістичній масовій культурі. 
Заможних українських землеробів (які розуміли, що умова хорошого життя – це невтомна 
праця) поступово ліквідовували, а бідні селяни складну економічну ситуацію пов’язували 
з хорошими минулими часами, зі смертю доброго правителя. У народних піснях мертвого 
Леніна закликають ожити, тому що люди змучені п’ятирічками. Такі тексти часто представ-
лені російською мовою, хоча є і тексти українською, створені під російським впливом:

     Встань, Володю, подивись –
     Ми живем не як колись:
     Ні корови, ні свині, 
     Тільки Сталін на стіні. 
В українських піснях яскраво змальована бідність. Замість символів ситого життя – 

борщ, сало, ковбаси, пиво, гарний будинок – подані символи бідності – зірка, серп і мо-
лот. У текстах уже менше гумору та іронії, характерних для перших років радянської вла-
ди, а все більше озлоблених, експресивних виразів, ненормативної лексики. Минуле життя 
українці не ідеалізують і сприймають негативно, проте нова влада набагато гірша. Деякі 
з пісень (мабуть, записані в містах) висміюють нових правителів, які раніше належали до 
нижчих прошарків, а тепер стали комісарами. У піснях глузували з пропаганди, з бетонних 
пам’ятників, які стояли на місці колишніх пам’ятників російському царю і цариці, що було 
також ненависним для українського населення.

Окрему групу становлять пісні про моральність жінок, про поведінку жінок у нових 
умовах. У революційний час з’являється образ агресивної жінки, яка пов’язує своє майбутнє 
з більшовизмом. Деякі жіночі персонажі навіть наділені вампіризмом, як-от:
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     Я – коммунистка, 
     Черные брови. 
     Хочу напиться  
     Буржуйской крови! 

Радянська жінка зображена демонічною істотою, вона вбачає своє процвітання в шлюбі 
з найвідомішими постаттями: з Леніним, Троцьким, комісарами, комсомольцями, партій-
ними, – у першу чергу через матеріальні інтереси.

     Я теперь не твоя 
     И не Сенина. 
     Я повесила на грудь 
     Товарища Ленина! 

    Полюбила Колю я, Колю-комуніста, 
    Пила-їла що хотіла, ще й ходила чиста. 
    Бригадира полюбила й на роботу не ходила, 
    Даром грошики брала, ще й стахановка була! 

     Карла Маркса я читаю, 
     Сiрьожа. 
     Ні чорта не понімаю – 
     Ну так что же!  

У деяких піснях відверто визнається, що шлях до храму забутий, що свідчить про де-
християнізацію суспільства. Драматичні події, складна політична ситуація в Україні, яка стала 
мішенню для всіх сторін, зa винятком більшовицької Росії, за нею простягали руки Західна Ні-
меччина, Польща та європейські країни, які входили до сил Антанти, знайшли відображення в 
епічній традиції. Серед записів містяться фрагменти стародавніх епічних поем, у яких оплаку-
ється доля України після її зв’язку з царською Росією в 1654 році. Записи свідчать, що варіації 
давніх епічних дум та історичних пісень, речитативних медитацій неримованих віршів співали 
і під час краху української незалежності 1930-х років. У них зафіксовані роздуми про трагічну 
долю України – розграбованої, знищеної, окупованої силами, які не бажають добра українсько-
му народу. Ці пісні співали по селах сліпі старці – кобзарі, виконавці епічних дум.

Прозові записи у вигляді коротких історій створено в той самий час, і вони мають подіб-
ні мотиви, але сюжетно оброблені. Серія текстів сповнена зверненням до Бога через тяжке 
життя. У тексті «Як кулебовці до Бога ходили» (1925) зауважено, що оповідач це «почув вліт-
ку від одної баби з села Кулебовка, яка бачила все на власні очі».

Знесилені від труднощів, які виникли з приходом комуністів, жителі села прийняли рі-
шення йти до Бога, щоб спитати, як далі жити. Подумавши, як до нього дістатися, вони 
вирішили летіти аеропланом. Довго летіли (їх було п’ять або шість осіб), досягли небес, але 
Бога там не було. Несподівано вони почули грім, обернулися, а там стоїть пророк Ілля. При-
віталися і попрохали Іллю показати їм шлях до Бога. 

Коли Ілько (так його прозвав народ) почув таке прохання, він розсердився, назвавши 
їх шпигунами. Відомо, що на землі розпинали святих, а тепер хочуть і самого Бога відвести 
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вниз! Ілля штовхнув їх назад – на землю! Бідні, полетіли, перелякавшись, ударилися об зем-
лю, аероплан розбився, а вони, нещасні, ледве залишилися живими! 

Історії про відвідування бідними українськими селянами Бога мають іноді й щасливе 
завершення, як це було з дідом Грициком, якого в 1927 році, уві сні (про що свідчить запис 
того ж року), Бог добре прийняв. Бог посадив його у візок і повіз на небо. Там дід побачив 
людські душі в невеликих коробках та всіх ангелів і святих. На прощання Бог сказав, щоб 
люди не вступали в комуни, бо скоро буде Страшний суд. 

На прохання діда Грицика Бог дав йому послання, написане золотими літерами на біло-
му папері. Папір дід і справді знайшов, коли прокинувся. Послання узяв до церкви, де люди 
його прочитали, а от піп запропонував окропити будинок діда. «Все це було правдою, Бог – 
свідок. Я тоді йшла дім святити», – насамкінець підтверджувала оповідачка. 

Існують кілька десятків текстів, де ідеться про Бога, святих і більшовиків, які репре-
зентують однаковий баланс сил. З одного боку, – це релігійні образи, які засуджують зло, 
а з другого, – представники зла: більшовики, комуністи, комсомольці – вони переважно 
іноземці (москалі), походять від нечестивого, вони проти Бога, приносять зло. У багатьох 
історіях мовиться про неминучу розплату за зло, розповідається про таємничі події, появу 
Божої Матері або святих у селах з посланнями, щоб люди не поклонялися злу. Частим моти-
вом є диво, кров на простріленому розп’ятті Христа, як у легендарних оповіданнях і піснях 
про «Kалинівське диво» – про розп’яття на околиці с. Kалинівка, що на Поділлі, у яке постій-
но цілився москаль-більшовик, і от розп’яття почало кровоточити. Розповіді й паломництва 
до цього місця були настільки популярні, що уряд організував спеціальну антирелігійну 
кампанію: у більшовицьких друкованих виданнях зображували ініціаторів чудес як ворогів 
революції (в одній з газетних заміток, яку збирач надіслав, ініціаторами були місцевий свя-
щеник, його дружина, начебто повія, та інші організатори «дива»).

Популярними є історії про наслідки більшовицького гріха: про страшні тілесні дефор-
мації і про метеорологічні аномалії. У запису від 1923 року читаємо: 

«У Києві комуністка народила дитину з конячими ногами і крилами. І до неї почали хо-
дити люди і казати, що це її Бог покарав, тому що вона не вінчалася в церкві. 

На третій день прийшла до нас жінка, стурбована тим, що немає дощу, а потім сказала: 
“Та звідки ж дощу узятися, якщо ви чули, що в Києві сталося!”». 

Один із записів збирач назвав «Пророцтва про Леніна» (1931). У коментарі зазначено, 
що він дав «завдання учням зібрати в селі серед колхозників матеріал про Володимира Іллі-
ча» і надсилає точну копію запису як «досить оригінальної апокаліптичної роботи»:

«Одна баба, близько 80 років, неписьменна, вірить у Бога, прочитала, що у 1900 р. (!) 
був один ворог усіх людей – сам по собі був ворогом народу, і звірів і птахів. І його прізвище 
можна скласти з 15 сірників, і вийде – Ленін!». 

Записи розкривають суттєву рису українського селянства – побожність під час утвер-
дження радянської влади. Це відповідь на насильницькі зміни, знищення церков та цілих 
класів. Проте, за винятком фаталістських настроїв, набагато більше гумору і насмішок спря-
мовано проти економічно некомпетентного уряду, який повністю збіднив Україну. В історі-
ях та анекдотах з’являються представники цього уряду – від голови колгоспу і до тих, хто в 
Кремлі, у тому числі Сталіна. Їх зображено в гротескних ситуаціях, негативно, вони смішні 
й виступають об’єктом глузувань, згідно з нормами народної моралі. Московію, московитів 
висміюють у традиційний спосіб, але без агресії. Існує розуміння про відокремленість від 
того, чужого, народу. Також записані і вірування, за якими Місяць указував, що Україна 
відокремиться від Московії...
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Політичний фольклор того періоду особливо важливий, тому що історично передує 
десяти літтям жорстоких репресій тоталітарного радянського режиму в Україні [21]. Терор 
розвивався поступово і після попередніх етапів уперше досяг кульмінації 1932 року саме на 
селі, яке не підтримувало більшовизм. Продуманою стратегією голоду намагалися знищити 
селянство як класового ворога й осередок національної свідомості та мови (міста були в 
основному русифіковані). Тотальним конфісковуванням продовольства і насіння для засіву, 
перешкоджанням утечам до міста впродовж 1932–1933 років був спровокований Голодо-
мор, геноцид, запланований у Кремлі [докладніше про це див.: 23].

Саме на початку 1930-х років припинилося надсилання фольклорних записів до Києва 
з радянської України (Західна Україна перебувала під Польщею). Однак існує й інше дже-
рело – записи після Другої світової війни, надіслані до Інституту 1947 року, і зібрані на істо-
ричній українській землі – у Курській області, приєднаної до Російської Федерації 7.

Ці записи спростовують претензії тих, хто заперечує Голодомор як геноцид, стверджу-
ючи, що голод був скрізь. У записах подане українське селянство за межами української 
території, заблокованої Голодомором. Сім зшитків усної прози містять тексти політично-
го змісту. Вони залишилися у «Фонді обмеженого користування», свідчать про поступову 
асиміляцію українського населення через розрив зв’язків з рідною землею, яке піддається 
новій хвилі репресій. Репресії спричинили створення «нового фольклору» в Україні, реаль-
ну ситуацію із замовчуванням справжнього стану в традиційній культурі. Це призвело до 
«стояння в бункері» «Фонду обмеженого користування», відтак виокремлення цих записів 
з наукового обігу. В українській фольклористиці розпочався новий, соцреалістичний, пері-
од – примусова «побудова» нової культури.

***
Соціалістична ідеологічна система прагнула ввести свої нові звичаї та символи, зни-

щуючи символи та звичаї попередньої історичної доби, попереднього режиму [27, s. 146].
Це стосується і винищення релігії (опіумy для народу, за Леніним). Діяли за старими 

методами язичницьких загарбників: якщо хочеш перемогти ворога, знищи його вівтар і на 
тому ж місці зведи свій! Дехристиянізацію проводили методом руйнування християнських 
храмів і будівництва культових центрів нових кумирів – вождя або героїв. Комуністичне по-
літичне ідолопоклонство в певний спосіб продовжувало і традицію культу останнього царя 
з попереднього режиму: на зруйнованих фундаментах ідеології російського царату будува-
ли нову, соціалістичну, імперію. Зв’язок російського комунізму з російським царатом пере-
конливо продемонстрував ще 1937 року російський філософ у вигнанні М. Бердяєв [2]. 

Процес дехристиянізації народної культури і ліквідації народної побожності [27, s. 166] 
розпочався в Україні 1920 року, а з поширенням радянської ідеології розповсюдився на 
південнослов’янські території.

Поняття «народ» і «народність», як складові російсько-царської великодержавної ідео-
логії, знову актуалізуються, але спочатку як «єдність народу і партії», створення політичного 
міфу у всіх структурах суспільної думки, відтак – у народній культурі й етнографії. Фольклор 
як вияв українських національних особливостей неминуче став об’єктом ідеологічного втру-
чання. Це був другий етап колонізації України: суспільні науки (у тому числі й фольклористи-
ка) ідеологізуються і політизуються, вони змушені створювати новий політичний міф. 

Український антибільшовицький фольклор, за записами з «Фонду обмеженого користу-
вання», висвітлює справжнє ставлення до «великих» і «маленьких» людей, окреслює справж- 
ні політичні складові народної культури. Фольклористика радянського спрямування ці по-
літичні компоненти забороняла або критикувала, пізніше – придушувала 8.
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Ні про який плюралізм не могло бути й мови. Як підсумок – людина без історії [9], люди-
на з нав’язаною історією. Як її заміна – увели режимний псевдофольклор політичного змісту: 
створення «великих» про «великого» (брата, вождя). Представник партійної теорії літерату-
ри, український філолог О. Білецький, цю примусову заміну виправдовує так: старі пісенні 
мотиви, популярні у верствах, «обростали» новими словами і новим змістом; вірші співробіт-
ника стінгазети змінювали, а потім визнавали коллективною творчістю мас; кваліфіковані 
поети створювали поетичні твори на замовлення: матеріал «переходив» з газетних сторінок 
у побут, пов’язувався з певними мелодіями, «переходив» з вуст у вуста – у фольклорні твори.

Як приклад, подані вірші деяких колишніх представників українського модерну, з яких 
примусово зробили партійних поетів. Після репресій, відомих як «Розстріляне відроджен-
ня», кількох письменників змусили створювати зразки українського соцреалізму, а тексти 
провладної пропаганди проголосили «народними». О. Білецький поіменно їх назвав: «Піс-
ня трактористки» П. Тичини, «Пісня про Сталіна» М. Рильського, пісні Л. Первомайського, 
В. Сосюри та інших поетів Радянської України. Окремішно вирізняється постать Т. Шевчен-
ка. Радянська ідеологія проголосила Т. Шевченка прикладом поета-демократа, що «брав 
творчість мас, піднімав її на більш високий рівень і знову повертав її в маси». У цьому вба-
чали позитивний процес «стирання кордонів між фольклором і літературою – як неминучий 
та радісний результат нашого руху до комуністичного суспільства» [1, с. 527]. Українська 
громада, та сама, що засуджувала більшовизм як зло, змушена була змінити свою думку 
і прославляти вчорашніх ворогів. Однак повсякденне життя різко відрізнялося від нового 
міфу: страшні репресії, масове винищення селян голодом, депортації в ГУЛАГ – усе це від-
крита рана в суспільній свідомості. 

Штучний новостворений політичний фольклор уважали автентичним фольклором – 
законним продовженням традиції, що був основою для будівництва ідеологічного міфу. 
Нововведений нав’язаний «фольклор» включено до збірок, він став предметом «наукових 
досліджень». За О. Білецьким, коло мотивів і тем українського радянського фольклору все 
більше і більше розширюється: 

«Ціла історія громадянської війни в народній творчості постійно пов’язана з образом това-
риша Сталіна, усі події епохи соціалістичного будівництва, нове життя колгоспного села, нові 
форми роботи, стахановський рух, звільнення жінок, грандіозні перспективи вільного і щасли-
вого життя, відкритого Основним законом Сталіна, – усе це знайшло відображення в піснях й 
історіях, особливо в піснях, які стали домінуючою формою фольклору. Особливе місце у фольк-
лорі СРСР посідає образ великого творця нашого життя – товариша Сталіна» [1, с. 527].

Об’єктом переробки став один з основних жанрів українського героїчного епосу – думи. 
Це ліро-епічні поеми з історичного життя України XVI–XVII ст., відомі як козацький епос, 
створені під час бурхливих подій національного відродження і опору ворогам. Від роман-
тизму і далі – це був вираз української національної особливості, скарбниця героїзму, сим-
вол незалежності. У цю символіку включений і образ виконавця – старця, який створює і 
виконує пісні про героїчне минуле на бандурі, кобзі (виразний символ української культури 
та історії). Т. Шевченко свою першу поетичну збірку (1840), яка, до речі, доводила існуван-
ня української літературної мови (а не «малоруського наріччя», як його називала царська 
пропаганда), назвав «Кобзар». Цілком логічно, що український епос і його виконавець, як 
своєрідна емблема українства, були використані для політизування творчості.

Дума стала жанром для уславлення тих, кого висміювали в усній літературі попередньо-
го періоду. У процесі еволюції епічної традиції із часів Київської середньовічної державнос-
ті 9 думи на рівні мови і змісту є частиною української культурної спадщини. Російсько-ра-
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дянська наука не могла привласнити цей жанр і пустити в обіг соцреалістичні теорії про 
середньовічну культуру України як «колиски трьох братських народів» 10.

Як і в літературному житті, створенню новоскомпонованого «фольклору» передувала лік-
відація національних кадрів. Решта кобзарів і бандуристів мали складати нові думи – про Ле-
ніна, Сталіна, героїв Червоної Армії та інших ідеологічних діячів. Ця практика дістала схваль-
ні відгуки від нових прорадянських кадрів в українській фольклористиці [8]. Після Другої 
світової війни (і раніше) писали псевдофольклор, радянські думи як вияв зовнішніх впливів 
і політичного тиску на епос. За змістом і назвами («Про Леніна і Сталіна, і про трьох братів», 
«Нумо, хлопці-комсомольці», «Пісня про Харківський тракторний комбінат Орджонікідзе», 
«Пісня про Ернста Тельмана», «Революційна пісня угорських шахтарів», «Пісня про “пацифі-
кацію”» тощо) ці твори є продуктом діяльності партії. У великому академічному зібранні укра-
їнського епосу новоскомпонована продукція має більший обсяг, аніж твори дореволюційного 
періоду [34]. Фольклорні моделі застосовували в загальній політиці радянізації су спільства та 
громадської думки 11. Цим заперечували сутність епічної поезії, яка сама по собі ані політична, 
ані ідеологічна [4, s. 281], але одночасно руйнувався національний пам’ятник, небезпечний 
символ українства. Це був один зі складових у політиці винищення української ідентичності. 
Українських селян переселяли до Росії, а російське населення – переважно в східні райони, 
у промислові міста-гіганти. Російське або русифіковане населення мало стати ядром нового 
передового робітничого класу.

Можна все-таки поставити питання про можливість толерантнішого ставлення до обра-
зів Леніна, Сталіна, більшовиків. Пропаганда перетворила їх на визволителів, які прийшли і 
вирішили основні суспільні проблеми. Міфологеми соцреалістичної ідеології спрямували і на 
Захід, де комуністичний Схід, в умовах зміцнення нацизму, війни і пізнішої соціальної кризи, 
також переживав міфологізацію. Саме в цій атмосфері М. Крлежа змальовує образ Леніна в 
анти воєнних новелах. Письменник через психологію хорватського селянина, ситого війною, 
створює насичену атмосферу абсолютної безнадії, у якій хорватські домобрани «говорять про 
Леніна» як про рятівника далекого слов’янського сходу. Такій фольклорній свідомості близький 
В. Назор, ведучи мову про партизанські очікування приходу Іллі Mуромця (Сталіна), легендар-
ного епічного героя зі сходу [16, с. 232–238]. Прихід визволителів у важкі часи є складовою со- 
ціально-утопічної традиції. Однак, на відміну від такої зрозумілої «віддаленої» міфологізації, 
український селянин не мав причини мріяти, бо мрія розбивалася в зіткненні зі суворою ре-
альністю повсякденного життя. Українське село зіткнулося з російським більшовизмом без мі-
фологізування і пізнало його як зло, насильство, ідеологічно чуже Україні та українцям на всіх 
суспільно-політичних рівнях. Об’єктивна оцінка російському більшовизму висловлена в пред-
ставленому фольклорі, пізніше забороненому і прихованому. Репресії нав’язали помилкові су-
дження. Образ Леніна справді введено до українського фольклору, але як об’єкт глузування, як 
образ лиходія. Пізніше, майже скрізь – у селах і містах, – поставили статуї Ленінa 12. 

Примітки
1 Формування нації розпочинається з розпадом феодалізму (XVII–XVIII ст.), а така інтерпретація 

історії стосується не тільки України, але й Хорватії [13].
2 До складу російської армії мобілізували 3 500 тис. українців, до складу австрійської – 300 тис.
3 У НАФРФ ІМФЕ зберігаються записи усної творчості, створеної в загоні Українських січових 

стрільців. Так називали українські військові формування у складі австрійської армії, які переймалися 
ідеєю створення української держави через поразку Російської імперії. Цей матеріал, на жаль, не опуб-
ліковано і не вивчено.
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4 Канадський історик українського походження О. Субтельний охарактеризував загальний стан 
так: «1919 року Україну заполонив загальний хаос. У сучасній європейській історії жодна країна не 
пережила такої всеохоплюючої анархії, такої жорстокої громадянської боротьби, такого остаточного 
розпуску уряду, який в той час пережила Україна. Шість різних армій діяли на її території: українська, 
більшовицька, білогвардійська, сили Антанти, польська та анархістська. Менше ніж за рік Київ багато 
разів переходив з рук в руки. Численні бійці ділили міста і цілі регіони. Майже повністю був перекри-
тий зв’язок із зовнішнім світом. Спорожніли голодні міста, а їх мешканці у пошуках їжі пішли на село. 
Села буквально забарикадувалися від непроханих гостей» [30, с. 314].

5 Більшовики впродовж 1917–1919 років тричі військово втручалися в Україну, щоб запобігти її 
незалежності. З 1920 року вони поступово вводили власний уряд. Українська армія одночасно захища-
лася і від російських окупантів на чолі із царем. Так звана Біла гвардія царського генерала А. Денікіна 
відкрито відмовилася визнати самостійність України. У радянсько-польській війні 1920 року обидві 
сторони прагнули завоювати Україну, щоб паралізувати національний опір, особливо в селах, які не 
визнавали російського більшовизму. Росіяни в 1921–1923 роках провели першу репресійну кампанію з 
винищення села за допомогою голоду. Метод Леніна продовжив на початку 1930-х років Сталін.

6 Див.: Шостак A. Михайло Грушевський – перший президент України // Коло. – 1997. – № 3. – 
С. 178–182.

7 Збірник етнографічних матеріалів Павла Тарасевського, що становить сім рукописних зшитків, 
датованих 1947 роком, зберігається в НАФРФ ІМФЕ.

8 Показовим є висвітлення цього періоду представником партійної критики, майбутнім академі-
ком О. Білецьким, в одному з енциклопедичних видань СРСР: «Український фольклор доби Великої 
Жовтневої соціалістичної революції, у порівнянні з фольклором інших братніх народів СРСР, має де-
кілька особливостей, тому що Україна до 1920 року була плацдармом, на якому, на чолі з партією та її 
вождями, відбувалася героїчна боротьба Червоної Армії з націоналістичною контрреволюцією, біло-
гвардійцями, інтервентами і бандитами. Фольклор епохи громадянської війни, зібраний цілком, дасть 
майбутньому вивченню історії неоціненний матеріал для історії класової боротьби, інструментом якої і 
був. Виключно фольклором послуговувалися класові неприятелі пролетаріату. Вони не користувалися 
тільки кулеметом.., не стріляли з бандитських пістолетів з-за рогу, а контрреволюційними частівками 
на мотив популярного “Яблучка” і подібними за змістом анекдотами... У період економічного спаду 
в Україні широко, хоча і не надовго, у великих центрах поширювався фольклор “міських вулиць” – 
творчість пересічних громадян, бездомних, дрібних злочинців. Однак це все ж таки було тимчасовим 
явищем із сумнівною художньою цінністю. У перші роки життя СРСР контрреволюційний фольклор 
був предметом особливої уваги націоналістів-етнографів, які не хотіли бачити виникнення радянського 
фольклору, приділяючи у своїх роботах увагу безповоротно минаючим “старожитностям” і ворожій 
“сучасності”» [1, с. 527]. Цією цитатою завершується період українського антибільшовицького фольк-
лору як «контрреволюційного», і починається партійна ера української фольклористики.

9 Назву «Київська Русь» увела російська царська наука на підставі того, що Україна епохи ки-
ївської державності є частиною Росії із центром у Московській Русі. Згідно із цим тлумаченням 
центр перемістився з Києва до Москви, коли так звана Київська Русь упала під навалою монголів і 
татар. Старокиївську державу, названу в літописі Нестора «Руська земля», після переселення росіян-
старожилів на рідну землю – у Московію, яка пізніше утворилася з Київської Держави, почали заселяти 
«переселенці» з Карпатської України, потіснивши старожилів [докладніше про це див.: 17; 18; 21].

10 В югославському варіанті подібними ідеологічними міфологемами стали «братство та єдність».
11 У контексті висловленого конфузний вигляд має опублікована брошура із заголовком «Думи 

наших днів», де, як розумію, малися на увазі думи «революційного 1917 року» (надруковано 2007?!), 
зокрема текст «Думи про Леніна» й інші коментарі із застарілими методологічними позиціями [25].
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12 Наприклад, на київському Хрещатику на одному кілометрі поставили три пам’ятники Леніну (у 
тому числі монументальний – у Музеї Леніна).
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ДУНЯ РІХТМАН-АУГУШТІН

МІЖ ФОЛЬКЛОРОМ І ПОЛІТИКОЮ *

Folklor nisu puka igra i ples koji se prikazuju na smotrama i drugim javnim priredbama. Njegova se funkcija ne 
iscrpljuje u zbirkama usmene književnosti. Važno je imati na umu da folklor ne živi izolirano od politike i da u nju nerijetko 
biva uvučen. Istraživanje folklora bijaše dijelom političke borbe za nacionalnu afirmaciju i nacionalni identitet. Nesporno je 
da međusobno susjedne hrvatska i srpska nacionalna kultura, podjednako kao i njihova narodna kultura i folklor, posjeduju 
ne samo zajedničke crte nego i razradu sličnih žanrova, tema i motiva, uključujući jezičnu srodnost, premda se folklor nikad 
ne javlja u standardnom ili književnom izrazu nego u lokalnim govorima. Tendencije da se nametnu neki obrasci ili folklorni 
žanrovi kao jedinstveni označitelji jugoslavenskoga jedinstva i zajedničke sudbine bijahu također motivirane politički.

Folklore is not playing and dancing show festivals and other mass measures. His function is not restrictend to 
preparation of collections of verbal folk work. It is important to realize that folklore is not living isolated from policy, and 
that he is often attracted to her. Secret services in industry of folklore were often an important constituent of certain 
political fight for a national revival and national identity. It is indisputably that nearby Croatian and Serbian national 
cultures, as well as there folk culture and folklore, have not only general lines but also origins of similar genres, themes 
and reasons taking into account their linguistic affinity. The tendencies of giving of certain standards or folklore genres as 
general signs of South Slavonic unity and simila fate of both nations had also a certain political motivation.

У найбільш цитованому визначенні фольклору Вільям Джон Томсон [4, с. 135] ствер-
джував, що фольклор містить «традиційні вірування, легенди та звичаї, поширені серед лю-
дей» та/або «навички, святкові обряди, балади, прислів’я давніх часів тощо».

Це визначення походить з часів зростання інтересу до народу та його фольклору. Уче-
них, як і широкий загал, насамперед цікавили яскраві явища народного буття, згадані в 
дефініції. Дослідники того часу, так само як і аматори, кожне з цих явищ вивчали окремо, 
уникаючи при цьому аналізу впливу соціального контексту.

Через століття після Томсона американський культуролог-антрополог Мелвілл 
Дж. Гершковіц [11] запропонував сучасне визначення цього феномену: «Фольклор може 
з’явитися скрізь, у будь-якої особи або групи, у будь-який час і в будь-якому місці. Ми 
можемо розуміти його як явище, що включає інформацію, навички, концепції, вироби 
тощо, які людина неминуче сприймає в умовах середовища, у якому народилася. Люди 
не засвоюють фольклор цілеспрямовано (шляхом навчання), а всотують його. Його не 
вигадали спеціально, точніше кажучи, він розвивається. Фольклор наявний у навколиш-
ньому середовищі, люди його сприймають, використовують, переносять або забувають 

* Текст опубліковано в книзі автора «Etnologija i etnomif» (Zagreb: Publika, 2001. – S. 87–94).
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без будь-яких індивідуальних стимулів. Можуть докладатися цілеспрямовані зусилля до 
його обмеження (наприклад, тенденції наслідування Заходу Китаєм) або, навпаки, спо-
стерігаються спроби відновлення та збереження, але все це суперечить самій сутності 
фольклору».

Визначення Гершковіца багатошарове і стосується окремих важливих питань існуван-
ня фольклору. У деяких випадках виокремлюються спонтанні впливи і процеси, оскільки, 
на думку вченого, зовнішні впливи і тиск чужі тому, що, по суті, є фольклором.

Для сучасного дослідження фольклору характерний аналогічний підхід, але я не 
вірю, що він, незважаючи на всі свої виграшні сторони, витримав би серйозну сучасну 
наукову критику. Істина полягає в тому, що фольклористи та етнологи (за загальним ви-
знанням) нерідко хочуть вірити в автентичність фольклору, якого начебто не торкнули-
ся цивілізаційні процеси і який є вільним від будь-яких зовнішніх тисків. У кращому разі 
фольклористи й етнологи (не виключаючи й мене) намагаються відрізняти автентич-
ний фольклор від інших його форм, що витворилися внаслідок побутування поза місцем 
і ситуацією, у яких він виник, як це пропонували в теорії фольклору та фольклоризму 
Ганс Мозер [8] та Герман Баузінгер [2, с. 195–209]. Інше буття фольклору, зокрема в 
індустрії розваг, Мозер і Баузінгер назвали фольклоризмом. Ця теорія є дуже важливою 
(і впливовою), оскільки розрізняє два рівні існування сучасного фольклору, однак вона 
залишає питання про якість першого типу існування фольклору відкритим. Чи можемо 
ми взагалі говорити про якесь автентичне фольклорне явище, яке не зазнало б певного 
впливу? 

Далі спробуємо дати відповідь на питання: чи зовнішні чинники, зокрема політичні 
утиски, впливають на суть фольклору і чи беруть вони участь в історичних процесах його 
існування? 

Зростання уваги до народу та його фольклору з ХІХ ст. неможливо пояснити, не беручи 
до уваги політичних процесів у індустріальній Європі. Дослідження народних старожитнос-
тей було зумовлене пошуком зрозумілого, хоч і злиденного, але водночас набагато кращого 
світу, «антисвіту» (Gegenwelt), про що писав Г. Баузінгер [2, с. 179–194]. Проте й нові нації 
потребували тоді необхідних національних символів, сподіваючись їх віднайти або створити 
за допомогою фольклору та старожитностей. «Тепло – у глибині», – вважав визначний фран-
цузький історик Жюль Мішелє [1, с. 124], на думку якого, саме народ репрезентує глибину 
національної душі.

У європейських країнах початкові стимули для дослідження фольклору були пов’язані 
зі створенням національних ідеологій. У розділі «Etnologija između etničke i nacionalne 
identifikacije svojega predmeta» («Етнологія між етнічною та національною ідентифікацією 
свого предмета») * я намагалася показати, як цей процес розвивався в Хорватії. Відомими 
дослідниками й видатними постатями в політичному житті країни ХІХ ст., які заохочували 
до вивчення народної культури й народної творчості та запропонували відповідну методоло-
гію, були загребський єпископ Максиміліан Врховац, член хорватського Сабору ** Іван Куку-
євич, очільник хорватського народного відродження Людевіт Гай, а на зламі ХІХ–ХХ ст. – Ан-
тун Радич, один із засновників Хорватської селянської партії, а також сучасної хорватської 
етнології. У той самий час у Сербії Вук Караджич також не був лише фольклористом. Його 
мета, якої він ніколи не зрікався, – вгодити «кожному сербу, що любить своє національне». 

* Розділ тієї ж книги, з якої взято текст [прим. упорядника].
** Парламенту [прим. перекладача].
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Дослідження фольклору стало частиною політичної боротьби за національне самови-
значення і національну ідентичність. Безперечно, сусідні хорватська і сербська націо-
нальні культури, так само як і їхні народна культура і фольклор, мають не тільки багато 
спільних рис, а й мовну спорідненість, однакові жанри, теми і мотиви, до того ж фольклор 
ніколи не з’являється у стандартному чи літературному вираженні, а лише в місцевих го-
ворах. Дуже складно, а іноді і зовсім неможливо визначити межі (маю на увазі межі ет-
нічності, як їх визначив Фредерік Барт) і точно встановити, хорватський це чи сербський 
народний вираз. 

Оскільки фольклор концептуалізовано як джерело символів національної ідентичності і 
національних чеснот, а також національних рис, не слід дивуватися, що від початку фолькло-
ристичних досліджень між цими двома сусідніми народами точилася полеміка про «наше» 
та «їхнє» походження оповідань і пісень, мотивів, героїв, звичаїв. Тенденції нав’язування 
певних фольклорних зразків або жанрів як спільних ознак південнослов’янської єдності та 
спільної долі також мали політичне підґрунтя. 

Наприклад, при класифікації епічної поезії спиралися на романтичне припущення, 
що народні епічні пісні являють собою свого роду історії у віршах. На цій підставі було 
створено епічні цикли: цикл Неманичів, Косовський цикл, цикл Марка Королевича, 
гайдуцький цикл, ускоцький цикл тощо – не лише з метою реконструкції історії серб-
ського народу, а й для того, щоб концепція історії поширювалася як спільна для всіх 
південнослов’янських народів, в усній поезії яких згадуються ті ж самі герої й мотиви. 
Майя Клеут, дослідниця усної творчості з м. Новий Сад, показала, як деякі автори ви-
користовували різні критерії при формуванні згаданих циклів. Вона також довела, що 
в зазначених циклах не простежуються історичні факти, і тому відкинула доцільність 
використання історіографічних критеріїв для класифікації епічних пісень. Дослідниця 
поставила два важливих питання: «Перше, чи є історичність суттєвою ознакою народної 
пісні як літературного твору, і друге, чи можна взагалі пісні розбивати на цикли, і якщо 
так, то де шукати ядро циклу» [7, с. 105].

Розглядаючи феномен циклу, автор доходить висновку: «Ідеї, згідно з якою піс-
ні можна розбивати на цикли, слід протиставити тезу про те, що коли народна пісня 
пов’язується з певним історичним іменем або реальним топонімом, ідеться про псевдо-
історизацію у традиції звичайної віршованої оповіді, про те, що пісенні твори можна 
групувати навколо певної теми чи окремої сюжетної моделі. Більш широке обґрунтуван-
ня цієї ідеї привело б до пропозиції іншої класифікації, що виходить за межі цієї статті» 
[7, с. 105].

Приймаючи естафету від М. Клеут, я не відхилятимусь і не виходитиму за межі її дослі-
дження. Епічна поезія, класифікована ex post за циклами, мала окрему функцію в політич-
ному житті колишньої Югославії. Цикли, які вже було створено, прославляли героїв серб-
ської історії і творили сербську національну міфологію. Вони використовувалися як зразки 
в освіті і в політичній пропаганді, їхнє значення для всіх народів, які говорять сербською чи 
хорватською мовою, відкрито пропагувалося.

М. Клеут не згадує про політичні наслідки укладання циклів, хоча деякі місця її тек-
сту вказують на їхнє позанаукове значення. Протягом ХІХ–ХХ ст. точилася полеміка між 
сербськими і хорватськими фольклористами про походження деяких пісень, мотивів і 
героїв. Ця полеміка зазвичай умотивована політикою. Однак у другій половині ХХ ст. 
фольклористи, особливо прихильники хорватів, уникали по можливості наукового 
осмислення проблеми національних та етнічних кордонів. Це мало свої переваги, оскіль-
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ки вони почали більше займатися теорією та історією фольклору. У фольклористичних 
і етнологічних обговореннях утримувалися від будь-якої, навіть найменшої згадки про 
«політичний вірус». Вважалося, що відсутність політичної заангажованості – це ознака 
сучасного теоретичного дискурсу і гарного смаку. Майя Бошкович-Стуллі у фундамен-
тальній праці про історію хорватської літератури, що вийшла друком у 1978 році, на-
гадала про полеміку щодо походження деяких народних пісень, записаних хорватським 
фольклористом А. Алачевичем (1780–1856). Сербські дослідники стверджували, що ці 
пісні взято зі збірки В. Стефановича Караджича, а отже, вони мають сербське походжен-
ня. Деякі хорватські дослідники і далі стверджують, що збірка Алачевича – це автентич-
ний запис і в жодному разі не є плагіатом. Дуже складно визначити, хто в цій полеміці 
був правий, а хто помилявся. Тому в 1978 році Бошкович-Стуллі дистанціювалася від 
цього обговорення, демонструючи своє упереджене ставлення до політичних пристрас-
тей у літературознавчій дискусії.

У той час вплив політичних хитань у питанні щодо фольклорних явищ, зважаючи на 
рівноправність інтересів представників різних політичних сил, спричинився до усунення 
політики з фольклористичного аналізу. А якщо дослідник цей вплив помічав, то він вважав-
ся corpus alienum. 

Варто зазначити, що кожна згадка про фольклор у щоденному житті є політичною, 
ідеологічною чи комерційною маніпуляцією. Сучасна політична ситуація і теоретичні мір-
кування стосовно впливу влади на культуру спонукали М. Бошкович-Стуллі свій підхід до 
феномену, про який тут ідеться, подати в новий спосіб. Вона підтвердила факт використан-
ня фольклору і зловживання ним у політиці, уникаючи при цьому агресивної національної 
риторики, яка в дев’яностих охопила і суспільне життя, і ЗМІ в Хорватії, а також термінів 
маніпуляція і політична сила, що радикалізують політичну антропологію. 

Тому я погоджуюся з необхідністю дослідження прямого й непрямого впливу політич-
них сил і політичних діячів на сучасний фольклор. Сьогодні етноантропологія теоретично 
має можливість вивчення й інтерпретації впливів політики на культуру. Йдеться, зокрема, 
про явища, які в минулому часто залишалися непомітними або прихованими. Націона-
лістична політика та ідеологія в дев’яностих роках у Хорватії не приховували свого ціле-
спрямованого впливу на народне життя і звичаї, зокрема на різдвяні, на які у другій по-
ловині ХХ ст. чинився тиск з боку соціалістичної ідеології, державної політики. Громадяни 
нарешті дочекалися офіційного відновлення святкування Різдва одразу після перевороту. 
Однак для влади цього було недостатньо, і вже в 1992 році вона некваліфіковано втрути-
лася в назву різдвяного дарувальника [9, с. 75–89 i 10, с. 141–164]. Незважаючи на те, що 
заміна, оголошена через державне телебачення як усна директива, була однією з низки 
фактів перейменування історичних реалій (зміни назв вулиць і населених пунктів тощо), 
вона позначилася на народному різдвяному ритуалі. Ім’я колишнього Діда Мороза, пере-
йменованого в Діда Божичняка (Різдвяного Діда), поволі зникло, але його роль у ритуалі 
майже не змінилася.

Це лише один вражаючий приклад втручання політичних сил у ту сферу життя і культу-
ри, яку ми зазвичай вважаємо фольклорною.

Загалом, на мій погляд, немає нічого надзвичайного в такому сучасному і настільки 
очевидному перейменуванні фольклорного образу. Фольклорні явища з часом змінюють 
свої функції, іноді деякі характерні ознаки та назви. Це відомо сучасному фольклористич-
ному дослідженню. Проте ані фольклористи, ані етнологи зазвичай не писали про значення 
політичних сил у цьому процесі.
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Отже, підсумком цієї статті про взаємозв’язок між фольклором і політикою будуть такі 
висновки:

а) посилення інтересу до фольклору в ХІХ ст. було політично вмотивованим;
б) деякі фольклорні твори в певних ситуаціях використовуються в дискурсі політичних 

розбіжностей;
в) взаємовідносини не лише політичних, а й економічних сил нерідко спричинюють 

зміни фольклорних форм і мотивів.
Посткомуністичний час, у якому багатьом жити не дуже комфортно, дає етнологам і фольк-

лористам безліч тем, пов’язаних із вигадуванням нових традицій (згідно з визначенням Гобсба-
ума [5]). Безперечно, ці зміни регулюються з політичних мотивів. Як стверджує Девід Кертцер, 
політична сила невидима, ми впізнаємо її лише в ритуалах і символах [6]. Варто додати, що й у 
фольклорі також. Фольклор – це не просто гра і танцювальне шоу на фестивалях та інших масових 
заходах. Його функція не вичерпується лише виданням збірок усної народної творчості. Важливо 
зважати на те, що фольклор не живе ізольовано від політики і нерідко буває до неї залучений. 

У своїх витоках політична антропологія вивчала примітивні форми взаємовідносин у давніх 
племенах і екзотичних людських спільнотах. Вважаю, що застосований тут холістичний підхід 
можливий в сучасних спільнотах. Якщо ж ідеться про дослідження фольклору, то використання 
досвіду попередників сприятиме розширенню і поглибленню етнологічного пізнання.
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МАЙЯ БОШКОВИЧ-СТУЛЛІ

«ВИСОКЕ» І «НИЗЬКЕ» У ТВОРЧОСТІ НАРОДНІЙ І ПИСЕМНІЙ *

Visoko i nisko, gore i dolje može se promatrati kao mitološko značenje, kao poetska vizija prostora, kao 
metafora ljudske sudbine, kao društvena vertikala moći, kao vrijednosna ljestvica književnih stilova, kao 
narušavanje takvoga vrednovanja. Sve su to tek dopune temi kojom se želimo baviti. Zanimljivi su za nas odnosi 
visoke i niske kulture (prvenstveno verbalne, književne), kulture pučke i gospodske u proteklim stoljećima.

Pojmovi se visoko/nisko, gore/dolje studiozno razmatraju u svojim mitološkim, kulturološkim, sociološkim, 
književnoteorijskim i književnopovijesnim dimenzijama.

«The high» and «the low», – these categories can be examined and as mythical, as poetic image of space, as 
metaphorical recreation of human fate, as a public vertical line of human possibilities, as the valued step at the 
analysis of artistic styles and at the same time as violation of such evaluation. All these aspects adds to the theme 
as as an object of attention in the article; the relations of «high» and «low» culture, culture folk comes forward and 
«lordly» in the past centuries. 

Categories highly/low, higher/below are examined in various scientific studios – mythological, culturological, 
sociological, from the point of view of theory of literature, in historical and literary measuring.

Історико-літературний та історико-культурний аспекти
У сільській школі, стоячи біля лави, ми співали пісеньку: «Далеке небо високо, / низьке 

море глибоко, / а я посередині...». Рукою вказували на висоту, глибину і потім на своє серце.
Цей давній, наївний спогад виринув у моїй пам’яті саме тепер, коли категорії «високо/

низько», «вище/нижче» розглядаються в різноманітних наукових студіях – міфологічних, 
культурологічних, соціологічних, з питань теорії літератури, а також в історико-літератур-
них дослідженнях.

Реконструкції праслов’янських текстів з бінарними опозиціями ґрунтуються на міфологічних 
уявленнях, зокрема, значною мірою і на протиставленні високе/низьке: гора (верхівка) стосовно 
долини відповідає опозиції Перун/Велес [32, с. 64, 153, 154]. Ураховуючи назву берега Перуна, 
що лежить на північний захід від Поліца (Далмація) та залучивши кілька середньовічних джерел, 
Р. Катичич простежує праслов’янські витоки, боротьбу змії (змія) з Перуном: змія розміщується в 
підніжжі, а Перун – на верхівці гори. Цю тезу підкріплюють ономастичні приклади з хорватських 
островів Брача, Хвара, Пага, а також Міжмур’я [38, s. 59–61, 65, 72; 39, s. 62–64].

Поетичне, фантазійне зображення дому як істоти у вертикальному просторовому вимі-
рі, де внизу – підвал, зверху – горище, а «раціональність» даху протиставлена «ірраціональ-
ності» льоху, цієї «похмурої істоти дому», певним чином зарахованої до підземних, таємних  
сил, запропонував у наш час Г. Бахелард [2, s. 39, 40].

Просторовий образ колеса, що обертається, одна й та сама частина якого розташовуєть-
ся то зверху, то знизу, ілюструє відомі поетичні рядки з «Osmana» («Османа»), поеми Івана 

* Стаття вийшла друком у 2002 році в часопису «Forum» («Форум») і того самого року англійською 
мовою під назвою «The High and the Low in Oral and Written Literature» у виданні «Narodna umjetnost» 
(«Народна творчість»). З нагоди публікації в Україні текст дещо скорочено.
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Гундулича «Коло щастя навколо…» (ХVII ст.), і з’являється у варіантах текстів Костянтина 
Перфірогенета із середньовічних руських рукописів і епічних билин про царя Соломона, а 
також у кайкавських оповіданнях П. Хабделича, сербських усних переказах зі збірки Вука 
Караджича тощо. Цей образ візуально пов’язаний з алегоричною візією підйому і спаду в 
людській долі [13, s. 34–37].

Від просторової картини «високого» й «низького» та їхньої символіки бере початок ро-
зуміння піднесеного, родовитого, знатного на противагу простому, пересічному, бідному. 
Проте й ці відношення із часом змінюються. М. Солар висловлює думку стосовно «легкої» і 
«складної» літератури в постмодерній творчості й поетиці, а також формулює тезу про «від-
сутність різниці між високою і тривіальною літературою» [52, s. 30]. Про подібний підхід 
свідчить і блок статей у сучасному хорватському культурному часопису «Zarez» («Кома»), 
присвяченому бестселерам, де згадується «високе» й «низьке»; канони та класифікація лі-
тературних творів; постмодерне неприйняття ієрархії жанрів, стилів і тем; небажання роз-
різнення «високого» і «низького»; «висока» та «низька», тобто набридлива, нудна й дотепна 
література тощо [27].

Ураховуючи вслід за А. Гуревичем середньовічну небесну картину світу, піднесену вгору 
на противагу низькому й нечистому світові внизу, спостерігаємо культурно-антропологічне 
сприйняття «агресивних» художніх текстів, актуальних за часів нещодавніх війн у колишній 
Югославії, де «у гнилих низинах закриті міста», а в горах ховаються військові, з обличчями, 
опаленими сонцем і вогнем, з піснями чистими, як гірські джерела [55, s. 197–199].

Окрім модерного й постмодерного поглядів на ці реалії, колись побутувала інша ієрар-
хія літературних стилів. Тоді йшлося не про категорії високе/низьке, вище/нижче в про-
сторі, а про пріоритети жанрів і стилів. «Відповідно до особистісних якостей автора, по-
етична майстерність тоді існувала у двох іпостасях: одні поети, із чистою і світлою душею, 
демонстрували високі художні зразки, у той час як інші, зі скромнішими чеснотами, писали 
твори з нецензурною лексикою, розраховані на простих людей, тоді як перші творили гімни 
й оди... Так само, як Гомер, що багато в чому був поетом піднесеного стилю.., також уважа-
ється творцем перших комічних зразків», – писав Аристотель («O pjesnićkom umijeću» («Про 
поетичну майстерність»)) [8, s. 31].

Звертаючись до пам’яток античної літератури після довгих століть забуття, письмен-
ники, які належали до літературної групи «Plejada» («Плеяда»), негативно оцінили подібні 
художні твори. У розвідці на захист французької мови (1549) дю Белле розрізняє стилі: «ви-
сокий» (трагедія, епіка, ода) й «низький» (комедія, фарс). Пізніше на основі сформованого 
класицистичного вчення Н. Буало створив своє знамените «Pjesnićko umijeće» («Мистецтво 
поетичне») (1674). Писати, на його думку, треба складно, промовисто, красномовно, пиш-
но, акторських манер варто уникати, аби вірш не перетворився на прості розваги, написані 
мовою торгашів. Негідними й підступними є автори, які творять «непристойні жарти, по-
гані забави, просту гру слів для звичайних гуляк». Фальшивий писака, якщо забажає, може 
зав дяки грі грубих слів і елементарним дурницям навіть без допомоги актора-паяца «клепа-
ти свої маскарадні ігрища» [10, s. 7, 8, 17, 28, 33, 34]. Очевидно, ідеться не лише про жанрові 
та стильові ознаки, яких критик не визнає, але й про загальне презирливе ставлення до 
народної культури вулиць і базарів. 

У наступному періоді французького класицизму, за часів зіткнення «старих» і «нових» 
(«прогресивних») віянь, останніх дотримувався Шарль Перро, відомий видавець збірки 
казок, «симбіозу духу аристократичних салонів і фольклорних традицій, фантастичного й 
раціонально-повчального» [54, s. 281]. Ці художні зразки, далекі від достовірних оповідей, 
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доповнені іронічними примітками й заключними повчаннями, адресовані Ш. Перро тим, 
хто презирливо ставиться до подібної творчості, промовисто презентують високу мораль 
і письменницьку майстерність, а також мають неабияке моралізаторське значення, тому 
ознайомлення з ними не викликає враження, що марно згаяно час [49, р. 20, 21]. Казки в 
цій збірці істотно порушили усталені естетичні канони «високого» й «низького», і водночас 
до літератури потрапили доти невідомі, чужі, дещо «знижені» впливи. 

«Мистецтво поетичне» Н. Буало в 1752 році російською мовою переклав В. Тредьяків-
ський, а поет і вчений М. Ломоносов, у свою чергу, запропонував ієрархічну класифікацію 
російських літературних жанрів і стилів та їхньої мовної специфіки, у спрощеному вигляді 
вона формулюється приблизно так: піднесений, середній і низький стилі. М. Ломоносов до-
тримується нормативної схеми, що її запропоновано для стилів у добу класицизму, проте в 
середньому й низькому стилях дозволяє використання російської розмовної лексики [26, 
s. 272, 273]. У другій половині ХVIII ст. зразкам високого стилю дедалі більше протиставля-
ються низький (знижений) художній стиль і мова тих літературних жанрів, об’єктом уваги 
яких є не ідеальна, а життєва реальність нижчих прошарків населення [30, с. 111].

Хорватський автор Матія Петар Катанчич у своїй літературознавчій розвідці, написаній 
латинською мовою під назвою «Knjižica o ilirskom pjesništvu izvedena po zakonima estetike» 
(«Книжка про іллірську поезію, виконана за законами естетики»), цьому класицистично-
перед романтичному тексті, безпосередньо не згадує високий і низький стилі. У дівочій пісні, 
що виконують у традиційному «коло», йому вчуваються вірші, написані хореєм або ямбом 
[37, s. 134, 142]. У збірці віршів «Jesenji plodovi» (латинською – «Fructus auctumnales» – «Осін-
ні плоди») М. Катанчич відділяє піднесені й урочисті класицистичні поезії від народних спі-
вів – popivke narodne (Trochaica patria, in choreis) i proste (Vulgaria Lyrica). Проте таке бачення 
не зовсім узгоджується з пізнішими уявленнями про жанрову класифікацію, тож автор під 
впливом класицистичної поетики мадярів змінює підхід до класифікації стилів і жанрів. Він 
не послуговується загальноприйнятим методом класифікації художніх творів, а відкриває 
шлях народним, «низьким» поезіям, їхнім імітаціям і стилізаціям [35; 22, s. 317, 318; 23]. 
Так, М. Катанчич застосовує до розуміння й аналізу класицистичних стильових канонів но-
вий передромантичний підхід, що промовисто демонструють наведені вище приклади. 

Категорії «високе» і «низьке», «вище» й «нижче» можна розглядати як міфічні, як по-
етичне зображення простору, як метафоричне відтворення людської долі, як суспільну вер-
тикаль людських можливостей, як ціннісну сходинку в аналізі художніх стилів і як пору-
шення такого оцінювання. Усе це – лише певні доповнення до теми, яку ми маємо на меті 
розвивати далі, адже нас цікавлять відношення між «високою» та «низькою» культурами 
(насамперед у мовленні персонажів літературних творів), у минулі століття – культурою 
народною та вищих верств. 

У попередню добу багато писали про ці дві культури, особливо про їхні взаємозв’язки 
в Європі за часів середньовіччя. Розрізнення «низької» та «високої» культури в минуло-
му триває і в наступні періоди, це засвідчує книга про творчість Франсуа Рабле в період 
середньо віччя та відродження [3]. «Низьку» культуру супроводжують веселі карнавальні 
свята й пов’язані з ними обряди як своєрідні пародії на церковний культ, середньовічні те-
атрально-видовищні форми з тяжінням до вуличного карнавалу. Комік часів середньовіччя 
переносить високий церемоніал у матеріально-тілесну площину. Цей гротескний реалізм 
знижує високі ідеали, «гори» й «долини» набувають суто топографічного значення. Зверху 
розміщується обличчя, а нижче – інші важливі органи – спина, сідниці.., а також дітородні 
органи, з яких народжується нове життя. У середньовічних містеріях, на відміну від гротеск-
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них творів доби романтизму, диявол – «веселий учасник неофіційних видовищ із дійством 
оберненої святості», він не страшний, а смішний. Народна культура наголошувала на домі-
нуванні сміху над уявленнями, картинами й символами офіційно визнаних культурних цін-
ностей, а Ф. Рабле якраз і використав традиційний фольклорний підхід з його важливими 
складовими: викривленою суспільною ієрархією, сприйняттям світу з принципово проти-
лежних існуючим уявленням позицій, свідомою перестановкою «високого» й «низького» в 
бутті людини. 

Жак ле Гофф обирає дещо інший підхід до трактування одвічного середньовічного 
проти стояння двох культур – вищих верств населення і простого народу. Він здебільшого 
акцентує на важливості залучення уявлень про чарівне з легенд, у яких діють витязі, серед-
нє й нижче дворянство з їхніми подвигами, також повідомляє про втручання церкви з ме-
тою поступового переміщення дивовижного в площину звичайних пересічних релігійних 
поглядів або визнання його чудотворним. Середньовічні уявлення, пов’язані з оберненим 
сприйняттям світу, виникли у фольклорі внаслідок опору офіційній ідеології. У розділі «Нау-
кові й ненаукові аспекти подорожі в потойбічне в добу середньовіччя» акцентовано увагу 
на характері взаємозв’язку цих двох культур на основі давнього рукопису, де письмово від-
творено подібні усні оповіді. Часте використання мовних конструкцій на зразок «говорили», 
«я чув» наближає текст до фольклорної оповідної структури. Збіг мотивів з каталогу творів 
усної народної творчості й середньовічних рукописів свідчить про певні паралелі в тодішній 
науковій і фольклорній традиції, а відтак немає і принципового розмежування «народного 
й високого, усного й писемного» [42, s. 122]. 

Третя важлива праця про дві культури доби середньовіччя вийшла з-під пера Арона Гу-
ревича. Історії про диявольські витівки, дива, легенди, пов’язані зі святами, подорожами по 
пеклу й раю належали до церковної літератури, розрахованої на малописьменних людей, 
а не на коло зацікавлень еліти. Натрапляємо на народні вірування та уявлення, далекі від 
ортодоксальної картини світу, навіть такі, що суперечать догмі. Коли Цезарій, єпископ з 
Арліса, виступав із проповіддю, спрямованою проти вигадок диявола, поганських уявлень 
(ідеться про аграрні культи), виконання селянами розпусних любовних, диявольських пі-
сень, то він, безперечно, апелював до представників нижчих верств населення. Разом з літе-
ратурою, розрахованою на вузьке коло читачів, у добу середньовіччя спілкування відбувало- 
ся переважно за допомогою простонародної говірки, а фольклор, на думку Д. Лихачова,  
був поширений і в панівних верствах населення. Протистояння між «високою» і «низькою» 
народною культурою яскраво простежується в «покаянних книгах», де вміщено запитан-
ня, які священики пропонують віруючим під час сповіді. У «покаянних книгах» знаходи-
мо відомості, що збереглися в глибинах людської свідомості, пов’язані з магією, відьмами, 
ворожінням і знахарством, архаїчними віруваннями та звичаями, диявольськими піснями. 
Однак ці язичницькі уявлення побутували серед  віруючих християн, передусім серед селян, 
котрі відвідували церкву, молилися та сповідувалися. За сторінками цих книг можна від- 
творити картину тогочасного повсякдення, культуру нижчих верств на противагу церковній. 
Середньо вічну народну культуру варто розглядати як взаємний діалог, переплетіння з «ви-
сокою» культурою і протиставлення їй. Проте з появою масштабних гонінь і суворих утисків 
народних релігійних уявлень, традицій і вірувань, з масовою ліквідацією іновірців і відьом з 
приходом інквізиції, із перекресленням народної культури настав кінець діалогу [31].

У розділі під назвою «Високе і низьке» А. Гуревич віддає данину бахтінській інтерпре-
тації середньовічної гротескної та карнавальної культури сміху. Спостереження М. Бахтіна 
пов’язані з кінцем доби середньовіччя на рубежі з ренесансом, зокрема з подіями на міському 
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ринку. Чи може це стосуватися селянства, особливо в ранньому середньовіччі? Народна куль-
тура, за уявленнями М. Бахтіна, – нестримно весела, ладна всі негаразди подолати силою смі-
ху, їй він протиставляє статичну, релігійну культуру, позбавлену радості, сміху. Середньовічну 
народну культуру М. Бахтіну вдалося реконструювати саме завдяки романам Ф. Рабле [28, 
s. 11, 12], окрім того, М. Бахтін висловлює розчарування через те, що протагоністів народної 
культури він зміг виявити виключно у творах цього автора. Хоча карнавал, за А. Гуревичем, 
існував у «серйозній» культурі як її корелят, однак протиставлення двох культур сприяло не 
амбівалентності, а взаємодії. Сміх як чинник фігурував і в офіційній культурі.

Середньовічний гротеск М. Бахтін звів до комічного, характеризуючи його як порушення 
кордону і протистояння між серйозним і смішним; повсякденне життя пройняте, як і в рене-
сансну добу, карнавальним баченням реальності, людина звільняється від усього, що її лякає і 
турбує, світ стає веселим і світлим. На думку А. Гуревича, гротеск середньовіччя виник в амбі-
валентній людській свідомості внаслідок конфронтації земного й небесного світів. У побож-
них людей з’являється протиріччя між високою релігійною метою і проявами нечистого на 
грішній землі. Знову наближаються сакральне й пересічне, високе й низьке. Смішне і страш-
не існує поряд, сміхом долається страх. Гротеск зменшив велике до малого, протиставляючи 
небесне земному, зблизив високе й низьке, стер кордони між серйозним і смішним. 

Багато подібних явищ спостерігається в середньовічній хорватській і пізнішій літерату-
рі релігійного спрямування, а також у багатьох жанрах фольклору. 

У книзі П. Бурке (1991), одній із ключових праць, присвячених «високій» і «низькій» куль-
турі в передіндустріальній Європі, ідеться про «великі» й «малі» традиції, елітні чи неелітні, 
вищі й нижчі взаємовпливи. У кінці дослідник додає, що його розвідці бракує певних куль-
турних домінант, авторських позицій [17]. На цьому наголошував і К. Гінзбург у передмові 
до видання книги італійською мовою, критикуючи використання в назві слова residuo (за-
лишок, пережиток), з якого випливає, що в культурі еліти це явище пов’язується з народними 
віруваннями. Скептичне ставлення він висловлював і стосовно категорій «велика» (елітна) й 
«мала» (народна) традиції, наводячи як приклад карнавал, коли «і еліту, і народ поєднано “ма-
лою традицією” як надбанням усього суспільства». П. Бурке усвідомлював, що його відтворен-
ня «великих» і «малих» традицій (терміни, запозичені в Р. Редфілда) демонструє неоднознач-
ну картину взаємозв’язку класових культур [15]. У передмові до німецького перекладу книги 
П. Бурке питання подібного характеру формулює і Рудольф Шенда (щоправда, не так гостро 
і критично стосовно автора, як К. Гінзбург): «Наскільки повною можна вважати домінацію 
“панівної культури” над народною? Чи, може, за певних історичних обставин і народна куль-
тура спроможна перебрати на себе панівну роль і поєднати ознаки теорій ієрархій Редфілда 
з громадянською концепцією Ганса Науманна щодо “потонулого культурного добра?”» [16]. 

У розлогій передмові до німецького перекладу «Пентамерона» Г. Базиля Р. Шенда харак-
теризує цей бароковий твір як своєрідний антитекст. Він, на його переконання, сповнений 
алюзіями й цитатами з балад вуличних музикантів і авторів з народу, сценами з барокових 
вистав і народного театру, образами моряків і торговців, картинами з життя приморських 
міст. Дистанція між «високим» і «низьким» відчутна не тільки із суспільних позицій, але й із 
вимірів візуальних і просторових: «Похмура принцеса Зоза стоїть біля балконного вікна на 
першому поверсі королівського палацу і спостерігає за площами перед палацом і ринком, як 
за театральним видовищем. А там, унизу, грубий народ, для якого всілякі Галатеї і Кортезіа-
ни, так само, як і «Kneževsko ogledalo» («Князівське дзеркало») й будь-яка гуманістична книж-
на освіта, є таємницею за сімома печатками, розігрує свою неприємну, непристойну, навіть 
безсоромну роль...». Так починається проникнення цього принципово іншого світу до досі 
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недоторканої «патриціанської свідомості». Продовжується «тріумфальний хід» селянства, що 
жебракує і хизується своєю бідністю, цієї громади плебеїв у лахміттях [6, s. 481].

Схожа сцена про королівну, яку ніхто не міг розсмішити, наявна в хорватській казці 
про королівську дочку, чию руку батько обіцяв тому, хто її розсмішить. З’являється бідний 
хлопець, король зі свитою стоять нагорі, на балконі, а весь народ – унизу, біля палацу, і 
чекають, коли вона засміється [13]. Ця невелика за обсягом казка певною мірою нагадує 
розкішну картину з «Пентамерона»: королівна на балконі тераси, а внизу – народ, який на-
магається її розважити і розсмішити. 

Критика концепції П. Бурке стосовно «великої» та «малої» традиції, змалювання ним кар-
тини функціонування «малої» традиції, куди неминуче потрапляють відкинуті з тих чи інших 
міркувань панівними верствами уявлення й реалії культури, що приходить слідом за «висо-
кою» традицією, хоча й дещо запізно, набувають ще більшої гостроти порівняно з попередні-
ми студіями про народну й елітну культуру в період від середньовіччя до модернізму [19, р. 82, 
83]. Народна культура, переважно жіноча, яку не визнавали приблизно від доби середньо-
віччя і в пізніші періоди, знання з емпіричної сфери, народна медицина – усе це стало приво-
дом для демонізації жінки та знищення відьом й існує в Кампорезі як приклад взаємозв’язків 
«високої» та «низької» культур. Середньовічні придворні жебраки, шарлатани, яких активно 
переслідували, починаючи від ХVII ст., представники панівних класів, ставали персонажами 
вистав доступного широкому колу глядачів народного театру. Ці маргінальні верстви суспіль-
ства – каліки, сліпці, хворі, горбані й навіть убивці – мали власну культуру й літературу: мо-
литви, клятви, легенди, пісні та свій народний театр. «Низька» культура, породжена голодом, 
можливо, саме через цей фактор і виявилася такою життє здатною і життєстверджуючою, на 
свій манер оптимістичною, пов’язаною зі шлунком і взагалі з усім тілесним. Згадки про серед-
ньовічні церкви як сцену для народного театрального дійства, пияцтва, забав і ненажерства 
знаходимо згодом у численних проповідях засуджувального спрямування, які виголошували 
перед паствою священики, згадаймо, наприклад, такі заборони в Дубровнику [11].

Суперечки стосовно святкування Дня захисника міста – cв. Бассана призвели до виник-
нення пародійного ритуалу, пов’язаного із забутим, проте досі не знищеним народним ка-
лендарем. Я писала про три дивовижні чарівні маски: Чорой, Віла й Туріна, які з’являлися 
перед княжим палацом у Дубровнику й мали через це неприємності з владою. Їхню напо-
легливість у прагненні прославити свого церковного пастора пояснюють складна ситуація 
в країні, певні специфічні особливості доби [12, s. 22, 23]. І. Лозиця не поділяв думки, що 
маски на день Святого Влаха запозичено з карнавальних обрядів. Він згадує про схожі звичаї 
в деяких європейських народів, зокрема, одягання масок та інші ритуали пов’язує із залишка-
ми присвячених поганському божеству-захиснику святкових обрядів у традиціях землеробів і 
тваринників. Дослідник наполягає на «суворому розмежуванні звичаїв святкування на честь 
церковного покровителя і карнавальних весільних звичаїв як результату кількасотлітнього 
процесу християнізації» [43, s. 182–184]. Його трактування не позбавлене сенсу, тим паче, 
що в цьому випадку не можна виходити з календарної близькості обох подій, яка також могла 
істотно вплинути на перебіг святкування. З наведеного прикладу про св. Бассана й заборону 
вдягати маски в день свята (і багатьох подібних) можна зробити висновок, що процес христи-
янізації не варто класифікувати як мирний і повністю однозначний, а швидше – як співісну-
вання двох культур, з яких одна мала давні язичницькі корені й устигла ввійти до «високої», та 
з часом трохи видозмінилася. Близька до концепції І. Лозиці думка, що прославляння св. Вла-
ха об’єднує місто й передмістя. Людина в масці Туріна довго опиралася, «але нарешті й вона, 
подібно Држичу, була змушена залишити Місто разом із Чороєм і Вілою»  [44, s. 116]. 
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Сільські священики, які практично вже стали одним цілим зі своєю паствою, ходили в 
гості, відвідували місцеві розваги, організовували комедійні вистави, музичні виступи, но-
сили зброю, товаришували з жінками, одягали маски на карнавалі, не забороняли проявів 
народної культури й нерідко були неуками якраз у церковних справах. Проте варто згадати 
їхній суворий опір зближенню з народним життям, унаслідок чого католицький священик 
поступово стає респектабельним, освіченим та ізольованим [19, р. 131–136]. Та в бароко-
вий період священики, які здебільшого мали непогану освіту, синтезували свої проповіді з 
розповідями з народного життя, що були близькі слухачам – представникам народу, котрі, у 
свою чергу, поширювали їх як усні перекази [47]. У творчості священика Шарлотта, автора 
відомих фацецій, який, щоправда, був освіченою людиною, відчувається вплив «мінорної» 
історії церкви, а також народної італійської культури – це живописно й майстерно описує 
П. Кампорезі. До нових представників народного священика-неука, коріння образу якого 
сягає сивої давнини, варто зарахувати хорватського попа Куша, який жив набагато пізніше 
[12, s. 76–92]. Його слушно характеризують європейські, а серед них і хорватські перекази 
про смішних, неосвічених попів, в описі яких простежується поєднання багатовікової на-
родної та «високої» культури.

Період пісень-стилізацій  «під народні» 
A ti, divojko šegljiva, // sapni putašca do grla, // da ti se dojke ne vide, // da mene želja ne 

bude. // Na tvoje dojke gljedajuć // vranoga konja zakovah // i moje družbe ja ostah // i mojega 
gospodina...

А ти, дівчино жартівлива, // притули до серця подорожнього, // аби він твоїх грудей 
не побачив, // і не зародилося в нього бажання. // Поглядаючи на твої груди, // він вороного 
коня підкував // і моїх друзяк залишив, // і мого господаря…

Це перша частина пісні із Задарського краю, записаної на початку ХVII ст. Її віднайшов 
і видрукував історик літератури Франьо Фанцев [24; 25, s. 21]. Такий самий початковий 
вірш знайшов Ф. Фанцев і в «Planinama» («Горах») Петра Зоранича, хорватського письмен-
ника ренесансної доби, де, згідно з побажаннями автора, заспів пастора Грапка треба ви-
конувати «під дзеленчання». У короткому епізоді твору П. Зоранича згадано початок пісні, 
очевидно, вельми популярної за його життя, а також близької до пізніших подібних записів 
у Задарі. Її Ф. Фанцев характеризує як народну (у значенні народної, в усному виконанні). 
Продовження пісні таке: 

A ti, divojko šegljiva,
vazmi vidarce na glavu

a vidričice u ruku,
te mi dva pojmo na vodu

kroz te mi luge zelene
na one hladne studence...

А ти, дівчино жартівлива,
Постав відерце на голову,

А коромисло візьми в руки, 
І ми вдвох підемо по воду

Через ці луки зелені
До тих прохолодних колодязів...
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Дівчина пропонує: «Ходімо вдвох, невиспані, // за ті луки зелені», але хлопець не по-
годжується, каже: «Ми обоє молоді, // обоє натомлені, можемо проспати схід сонця, а мати 
нас сваритиме». Дівчина не боїться, бо в неї є «свій соловейко», який збудить їх уранці. Але 
як хлопець передбачав, так і сталося: вони проспали, і мати їх довго сварила.

Ці асиметричні восьмистопні вірші належать до двох окремих пісень, що не врахував 
Ф. Фанцев, а також авторка цієї статті, коли вже згадувала цей поетичний уривок. У першій 
пісні зображено лицарський парад кавалерії за часів феодальної спільноти, з якого втікає мо-
лодий офіцер, уражений красою побаченої на дорозі дівчини. Пісню складено в пасторально-
му дусі. У Далмації не існувало багатьох реалій феодального суспільства, наявних у пісні, це 
дає підстави вважати, що твір – не вітчизняного походження. У другій частині тексту порушу-
ється логічний хід подій, змінюється суспільне тло, іншими стають взаємини закоханих. Хло-
пець і дівчина, обоє селянського походження, разом ідуть з хати по воду, вони бояться мате-
рів, а не пана, як герой з першої пісні. Збережено метричну форму і стиль, подібний наст рій, 
за цією зовнішньою формальною схожістю губиться змістова невідповідність i, що для нас 
найважливіше, соціальна різниця. Стиль цього запису повністю відповідає його усному варі-
антові. Аналізуючи новіші, досконаліші усні варіанти, у яких обидва тексти завжди належать 
до різних пісень, а також ураховуючи часову тривалість їхнього побутування, припускаємо, 
що кількість розбіжностей зазначеними пунктами не обмежується.

Перший куплет знаходимо в збірці пісень В. Караджича [36] та в Людвіка Куби з Боснії 
(лише з незначними відмінностями), наприклад:

Oj djevojko đavole,
sapni puce pod grlom, 

da se lice ne bijeli, 
da me srce ne boli

[29, s. 50].

Ой ти, дівчино-дияволице,
Застібни кофтинку високо під горлом,

Щоб лице твоє не біліло,
А в мене серце не боліло.

Давній епітет жартівлива використано замість словосполучення дівчина-дияволиця 
(у В. Караджича – душиця). Замість грудей фігурує обличчя (у В. Караджича – горло), бажан-
ня сором’язливо замінено муками серця. Цей факт наштовхує дослідників на думку, що варто 
вести мову про цензуру записувача текстів. Не зважаючи на те що восьмистопний вірш замі-
нено семистопним, належність текстів до давніх записів із задарського рукопису не викликає 
жодних сумнівів. Також імовірно, що текст пісні – із шляхтичами й лицарями – пізніше зміне-
но відповідно до місцевих реалій і дещо знижених соціальних уподобань виконавців. 

Друга пісня відома нам у варіантах, записаних у ХІХ ст. в Хорватському примор’ї та Гор-
ському Котарі [53, s. 88, 89; 21; 56]. Усі три пісні близькі за віршобудовою, змістом, топо-
німічними реаліями й мовними характеристиками. Єднає їх також схожість з відомою сла-
вонською піснею [1, s. 454]. У всіх трьох варіантах молоді цілуються в маленькій діброві чи в 
зеленій молодій діброві, а у відомому задарському запису від ХVІІ ст. фігурує зелений гай. Зе-
лений гай і зелена діброва стають місцем зустрічі закоханих, їх зображено в «пасторально-
весняних традиціях хорватських петраркістів» [9, s. 821]. Незмінним у всіх трьох текстах, 
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як і в пісні із задарського запису ХVІІ ст., залишається асиметричний восьмистопний вірш. 
У тексті наявні реалії з життя чабанів, скажімо, виправдання дівчини перед матір’ю («роз-
сипалися твої перли, я їх цілу ніч збирала») і хлопця перед батьком («твій коник розігрався, 
я його прив’язував за стовбур невеличкої сосни»). У рукопису ХVІІ ст. першу пісню створено 
в дусі «високого», у ній багато згадок про побут і звичаї представників вищого прошарку 
населення, друга пісня сягає корінням народного життя, тому в пізніших записах тексти 
свідомо об’єднували, а подекуди їх виконували окремо.

І. Сламніг припускає, що «ця мелодія за зразком сучасних шлягерів перетинала кордо-
ни і національні, і мовні, знаходячи потрібні слова» [50, s. 78], залишаючи однаковий або 
подіб ний розмір вірша, а також схожий зміст, що спостерігається в хорватських примор-
ських і багатьох середземноморських піснях.

Уже йшлося про те, що в Далмації і взагалі на узбережжі не спостерігався ні феодальний 
суспільний устрій, ні класичне європейське лицарство. У Дубровнику титул лицаря можна 
було отримати на знак пошани від закордонних правителів, але «аристократичне розуміння 
шляхетності» так близько не стосувалося його [33, s. 247–249]. Та все-таки не лише в пісні 
«A ti, divojko...» («А ти, дівчино…»), але й у більш ранніх текстах змальовано картину, де 
відчутна данина саме ідеалам лицарської придворної поезії. У глаголичній «Pеsmi svetoga 
Jurja» («Пісні святого Юрія») з ХІV ст., у якій ідеться про те, як майбутній святий в молоді 
роки брав участь у лицарських турнірах, постає феодальний світ і королівське придворне 
життя, картини середньовічних Хрестових походів. Пісня, імовірно, виникла й виконувала-
ся в середньодалматинських містах, а іноземні реалії могли потрапити до Хорватії разом із 
хрестоносцями, яких «супроводжували різноманітні середньовічні митці – трубадури, музи-
канти, жонглери, виконавці народних пісень» [23, s. 33, 34; 50, s. 66, 67].

Згадки про жонглерів і музикантів, які виступали в боснійських дворах, та про дубров-
ничан, котрі надсилали своїх митців до Боснії (а серед них були і представники з Південної 
Франції та Італії), дали підставу Н. Банашевичу зробити висновок про формування серб-
ської та хорватської героїчної епіки під впливом французько-італійської лицарської поезії 
[4; 5; 11, s. 59]. Документи дубровницького Великого віча від 1456 року, а також раннішні 
свідчать, що день Святого Влаха звеличували «флейтисти, трубачі й лютністи», надіслані 
боснійськими володарями [33, s. 302].

У частині народних пісень і пісень, складених «за народною традицією», зі збірки Нікши Ра-
ніна, першої хорватської збірки поезії доби ренесансу ХVІ ст., у якій міститься й декілька фольк-
лорних текстів, І. Сламніг [50, s. 48, 49] виявив значну близькість з іспанськими романсами, 
переважно на рівні поетики й ритмомелодики. Подібними є реалії з життя аристократів-фео-
далів, а також окремі імена й назви. Так, читаємо: у «золотій блакиті пливе морем Альбус, а з 
ним ще багато чоловіків». Альбусу відповідає ім’я Альфонс, яке часто трап ляється в іспанських 
і неаполітанських правителів, а сюжет про право володаря на першу шлюбну ніч із дружиною 
васала промовисто повідомляє про реалії феодального суспільного устрою. Але тематика пісень 
істотно відрізнялася від характеру виконання, тут слід ураховувати, що їх виконували носії ін-
шої культури, відтак пісні в народному середовищі зазнали певних трансформацій.

Виконання народних пісень і невеликих святкових оповідань у Дубровнику і його перед-
містях, а також карнавальне дійство, «у якому брали участь представники аристократії, але 
яке відбувалося переважно в дусі народних традицій», свідчать про масову участь народу в 
подібних заходах [12, s. 41].

У дубровницькому вуличному театрі брали участь «музиканти й артисти, актори-міми, 
звичайна молодь у масках... У карнавальному колі змішуються без огляду на суспільне ста-
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новище міські мешканці з різних соціальних груп з гостями, які приїхали на святкування з 
передмістя» [7, s. 31].

Тематика й формальні ознаки фольклорних текстів, запозичених в іноземних виконав-
ців, не обов’язково свідчили про належність до «високої» культури, тому марно вести мову 
про низьке міське середовище, у яке вони потрапляли, де змінювалися, а потім відтворю-
валися. Та саме середовище, особливо в певні періоди, неістотно впливало на «високу» лі-
тературу. Для розуміння і сприйняття запозичених текстів необхідним було знання хоча би 
двох мов. А чи володіли ними вітчизняні виконавці, особливо з боснійського двору, «відомі» 
люди з народу чи навіть скромні аристократи? Невідомо.

Очевидно, до «високої» літератури можна долучити й пісні рибаків Паскоє та Нікола 1, 
які, найімовірніше, були виконавцями наведеної нижче пісні:

Naš gospodin poljem jizdi,
jizda da mu je.

Na glavi mu svilan klobuk,
sinca da mu je.

U ruci mu zlatne knjige,
družba da mu je.

Prid njim sluga pisan poje,
na čast da mu je. 

Їде полем наш пан,
полем їде.

На голові його шикарний капелюх,
Що виблискує на сонці.

У руках у нього золоті книжки, 
Золоті книжки.

Перед ним слуга йде, йде і співає,
Співає, господаря прославляє.

Друга «вітальна пісня» («почасниця») також сповнена лицарських реалій: їзда на коні, 
шовкова шапка, грамота, щит, золоті книги. Подібні «почасниці» було зафіксовано і в дав-
ніх рукописах – на островах Корчула, Брач, Шипан, у Боці Которській 2, Дубровницькому 
примор’ї [11, s. 190–195].

У «почасницях» П. Хекторовича також спостерігаємо «блідий відголосок західної лицар-
ської поезії, наявні картини життя мандруючих лицарів» [34, s. 432].

Унаслідок побутування власне народної культури в її взаємозв’язках з «високою», арис-
тократичною культурою виникла ситуація, коли виконавці народних пісень, поширювачі 
звичаїв почали тяжіти до «високої» культури як найвищої цінності. А з приходом гуманізму, 
захопленням античною культурою та ідеалізацією аристократії в ХVІ ст. М. Монтень почав 
вести мову про важливість побутування пісень гасконських селян і наспівів неписьменного 
французького народу. За сто років до М. Монтеня в 1487 році Юрай Шижгорич, шибенський 
вікарій і поет, пише латинською мовою трактат про свій рідний край, що чекатиме опри-
люднення ще чотири століття.

У праці прославлено мудрі, як закон Соломона, «іллірійські прислів’я»; плачі на похованнях, 
ще зворушливіші, ніж плач Тетіди й матері Евріала; весільні танці й пісні, яких не співали ні 
Катул, ні Клавдій; кращі, ніж у Тібула, Проперція, Лікорідіна Гала або Сапфо, пісні про кохан-
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ня; пісні селян під час вичавлювання олії, що чарували слух тощо. Це було перше раціональне, 
свідоме возвеличення «низької» хорватської культури, зокрема фольклорної поезії як найвищої 
цінності. Водночас інший хорватський поет-гуманіст, латиніст, дубровчанин Ілія Црієвич харак-
теризував мову свого народу як «ілліричний крик», не зважаючи на те, що тоді такі зворушли-
ві для Ю. Шижгорича плачі офіційно переслідували й забороняли. Певна річ, таке захоплення 
поета надавало народній культурі естетичних ознак, притаманних іншій культурі – «високій», 
гуманістичній, проте істотно не наближало до неї [11, s. 49, 152–157; 48, s. 122].

Уже повідомлялося про те, що якби усне виконання середньовічної епіки чи лірики, по-
при суспільні прошарки, у яких побутували пісні, зарахували до тогочасних набутків, то 
така класифікація не була би правильною. І. Сламніг дуже точно зауважив: «Поділ поезії 
на складові видається мені надзвичайно важливим, коли йдеться про найдавнішу історію 
мистецтва слова». Дослідник, у свою чергу, запропонував наступну класифікацію: 1) худож-
ня усна; 2) народна усна (так звана народна); 3) художня писемна (так звана художня чи 
мистецька); 4) народна писемна (так звана народна) література – зафіксована письмово і 
вміщена до збірок [51, s. 56, 57]. Класифікація досить точна, щоправда, дещо непрактична 
у використанні. Із цих міркувань І. Сламніг розмістив пісню «A ti, divojko šegljiva» («А ти, 
дівчино жартівлива»), як і пісні зі збірника Н. Раніна (за В. Ягичем – народні), у розділі 
«художньої усної літератури». Залишається нез’ясованим питання, чи варто вести мову про 
високі або низькі джерела таких пісень.

Н. Ранін з Дубровника розпочав запис пісень до свого рукописного збірника в 1507 році, 
дещо пізніше, ніж Ю. Шижгорич, захопився народною творчістю Шибеника, проте його 
збірка любовної лірики відрізняється від подібних видань. Поряд з поезією петраркістів у 
збірнику представлено й низку народних пісень. Принцип належності частини пісень до 
«народних» не зовсім зрозумілий, Н. Ранін виокремлював їх власноруч, це помітно в поряд-
ку розташування та кількісному виборі: відмінності спостерігаються в першому та другому 
виданні збірки [45; 46], до останнього залучено ще декілька пісень. Про це згадував І. Слам-
ніг у своїх працях [50, s. 48]. Та все одно залишається питання: у який спосіб можливе осяг-
нення краси народних пісень, де їхні витоки, чи існують критерії їхнього відбору?

Про долю народної поезії у творчості Ш. Менчетича і М. Држича писали такі визначні 
науковці, як Х. Медіні, М. Пантич, З. Петрович, І. Сламніг. Вони відзначали в народних піс-
нях сліди традиційних методів поетів-петраркістів, удосконалене римування, роботу над 
розміром вірша. Петраркісти й самі вдавалися до поетичної гри, стилізуючи одну й ту саму 
тему двома різними способами – «задля звеличення» і «для танку» [11, s. 157–168].

На можливу підробку вітчизняних джерел народних пісень указують деякі тези в стат-
ті Зорана Кравара: п’ятнадцятистопний вірш через свою схожість з хороводом або танком 
міг бути ознакою оригінальної художньої поезії, свідомо підготовленої для танцювальних 
композицій. Деякі сюжети нагадують форми низького пізньосередньовічного вірша або по-
пулярні пасторалі [40, s. 178].

У статті «Із дна торби Раніна» [40], коли йдеться саме про пісні «з дна», письменник нама-
гається визначити їхні тематичні й метричні риси та місце в репертуарі південнослов’янської 
народної поезії. Народні пісні, пов’язані з вітчизняними традиціями, лексичними і фразео-
логічними елементами хорватської мови, мають формальні ознаки саме місцевої петрар-
кістської  лірики. Автор подає приклад народної пісні, у якій наявні елементи петраркізму.

Молоді дворяни в Дубровнику за часів появи пісень зі збірки Н. Раніна часто мимовіль-
но запозичували їх у селян, виконували танці, стилізуючи їх під народні [11, s. 214, 216]. 
Імовірно, що завдяки цьому вони свої пісні охоче називали піснями «з кола».
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Окрім збірки Н. Раніна, у давніх рукописах міститься багато варіантів пісень із цієї збір-
ки, схожих на «народні». Рукописні тексти розповсюджували шляхом переписування або за-
позичували під час їх усного виконання селянами. Такими були шляхи появи трьох схожих 
між собою і близьких територіально згаданих варіантів другої частини пісні «A ti, divojko 
šegljiva» («А ти, дівчино жартівлива»).

Олінко Делорко опублікував текст пісні з острова Шипан 1953 року, записаний автор-
кою цієї статті:

Livada se uresila 
s bjel’jem cv’jetom i rumenim;

tudar junak konja jezdi, 
toj livadu kopljen mjeri, 
prignujo se, ubro cv’jetak 
ubro cv’jetak, svio v’jenac, 
pa proklinje toj livadu...

Луг вкрився
білими квітами, білими  і рожевими;

туди юнак веде коня,
той леваду копитами міряє,
юнак нагнувся, зібрав квіти,

зібрав квіти, сплів віночок
та прокляв той луг…

Прокляв він його, бо немає на лузі ні «молодої дівчини, ані дівчинки».., яка би вдягла 
той вінок.

Al mu nešto veli ž duba, 
tihi slavić od razuma: 

«O, mladiću premgizdavi, t
i ne kuni toj livadu, 
livada ti nije kriva,

svrni konja put istoka, 
put istoka sunčanoga, 
sresti će te dobra sreća, 

b’jela vila i đevojka, 
zmi vile za sestrice, 

a đevojke za ljubovce»
[20, s. 54].

Але озвався до нього соловейко
тихим голосом з-за дерева:

«О, хоробрий юначе,
Не покидай цього лугу,

Цей луг непоганий,
Поверни коня на схід,

На схід сонця,
Чекає тебе там велике щастя,
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Біла віла і дівчина,
Візьми вілу за сестрицю,

А дівчину за кохану». 

Вишукана мова, стиль, знайоме оточення – луки, усіяні квітами, герой зі списом їде на 
коні, збирає квіти, плете вінок, тихо співає соловейко – усе нагадує «народні» пісні зі збірки 
Н. Раніна, а також пісню В. Ягича з іншого, пізнішого рукопису, що її включив до збірки 
Н. Ранін: той самий рядок-зачин («луки заквітли, левада вкрилася квітами»), та сама роз-
мова із «соловейком», плетіння вінка. Збережено атмосферу твору, лексичні особливості, 
проте в цьому тексті вінок плете дівчина й по закінченню видно, що це – весільна пісня. 
Однак у вказаному рукописному тексті відсутні міфологічні картини великого щастя й віли-
посестри, як у згаданому запису. Якщо порівнювати обидві пісні з варіантом В. Караджича, 
запозиченим у Верхньому примор’ї (Чорногорському узбережжі), то можна простежити, 
що початок пісні є водночас і схожим, і відмінним:

Livade su urešene 
b’jelim cv’jetom i crvenim. 

Mladi Jovo konja igra, 
u livadu kopje mjeri, 

a vila ga s gore gleda...

Луки вкрилися цвітом, –
Білим цвітом і червоним.
Молодий Йово їде на коні,

луг списом міряє,
А віла за ним згори спостерігає…

Віла радить Йові повернути коня на схід, де він і знайде наречену. Подальший зміст і 
настрій повністю збігаються з відомими весільними піснями [36, s. 92].

Текст В. Караджича з Чорногорського примор’я за стилем далекий як від давньої руко-
писної пісні, так і від нового запису з Дубровницького краю, але за змістом більш схожий на 
нещодавній запис усного оповідання на Шипані. Існує гіпотеза, що всі три пісні, весільні за 
жанром, виникли там, але згодом їхні шляхи розійшлися.

Постає питання, яким чином шипанська версія пісні могла зберегти основний зміст 
«низької» народної пісні і водночас перейняти високий стиль, близький до зразків дубров-
ницьких поетів? Це можна було б пояснити відомою «гармонійністю й однорідністю» на-
роду на тій території, проте не варто відкидати і факт безпосереднього впливу. Рукописний 
«народний» текст недарма було розміщено серед схожих пісень, які виконували на весіллях, 
у збірці Н. Раніна. 

Фрагмент наступної народної пісні зі збірки Н. Раніна виконано в жартівливій формі, 
водночас у ній скопійовано мотиви пасторалей: 

Na junaku su zlate ostroge, 
a na djevojci tanka košulja, 

i zadješe se zlate ostroge 
za djevojčinu tanku košulju 

[46, s. 401].
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На юнакові золоті остроги,
А на дівчині тонка сорочка,

І під час обіймів золоті остроги
за тонку дівчачу сорочку зачепилися. 

У ХІХ ст. записано декілька усних пісень зі схожими сюжетами в Новому Вінодолі, поб-
лизу Дубровника, і в Герцеговині (пісня з мусульманськими мотивами, яку переповіла се-
лянка-християнка) [1, s. 272, 273].

Звідки така подібність? Чи ці пісні «спустилися» з «високої» літератури, чи цей рух у зво-
ротному напрямку? Як вони зустрілися на таких різних культурних і соціальних просторах? 
Їхнє коріння має бути спільним. Припустімо, та це лише гіпотеза, що подібні пісні викону-
вали мандрівні співаки, імовірно чужоземці, та після цього вони продовжували побутувати, 
змінюючи форму в кожному середовищі. В одному випадку трапляються лицарські «золоті 
остроги», в іншому – скромна «шпора на чоботях», згодом – кінська підкова тощо. 

Мені здається, що такий шлях існування пісні є цілком вірогідним. Передусім важливою 
є творча продуктивність культур, коли запозичені тексти щоразу починають побутувати. 
Така варіативність, зміна, відтворення в різних версіях є основоположними типовими риса-
ми «низької», тобто усної народної словесності.

Примітки
1 Паскоє і Нікола – рибалки з відомої поеми «Ribanje i ribarsko prigovaranje» («Рибалки і рибальські 

замовляння») (1556) Петара Хекторовича, хорватського поета ренесансної доби. 
2 Затока в південній частині узбережжя Адріатичного моря, нині – територія Чорногорії, поблизу 

кордону з Хорватією.
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МАРІЯНА ХАМЕРШАК 

ДІТИ, КАЗКИ ТА «ВЕЛИКЕ ПЛЕМ’Я СЛОВ’ЯН, ЩО БУЛО ДОЛЕЮ 
РОЗКИДАНЕ ПО ВСІХ УСЮДАХ»

Nesklonost prvog hrvatskog dječjeg časopisa prema postojećem društvenom poretku i političkom stanju nije se, 
međutim, kao u primjeru upravo spomenute priče, očitovala toliko u izravnoj kritici postojećeg političkog i društvenog 
poretka koliko u zagovoru novog i u Bosiljku još uvijek vrlo otvoreno shvaćenog tipa političkog i kulturnog ustroja. 
Nastojanja u tom smjeru iščitavaju se iz doslovce svih rubrika Bosiljka.

Non-acceptance of the social mode and dissatisfaction with a political situation by the first Croatian child’s 
journal «Bosiljak» are revealed not only in direct opposition to existing political and social life, but in numerous 
suggestions for introducing of new principles. The activity in this direction is perceptible in articles and headings 
of the journal «Bosiljak».

У популярному виданні під назвою «Bosiljak» («Босіляк»), першому хорватському жур-
налі для дітей [7, s. 34], упродовж короткого терміну (1864–1868)  було надруковано, за 
твердженням М. Црнковича, тридцять шість оповідань. До останніх дослідник зараховує всі 
художні тексти з елементами надприродного, не завжди розрізняючи категорії чудесного 
й фантастичного [15, s. 101; 16, s. 19–81], виняток, на його погляд, становлять лише казки. 
Частка оповідань у повному зібранні видань часопису «Босіляк» займає дещо менше чверті 
прозових текстів. Проте навіть залучення хоча б і незначної частини творів такого характе-
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ру можна вважати істотним здобутком, зважаючи на повну відсутність цього жанру серед 
публікацій для дітей у попередній період. 

Оповідання, надруковані в «Босіляку», істотно відрізняються від подібних творів, те-
матично призначених для дітей, переважно за критерієм їхнього відбору. М. Црнковича, 
скажімо, дивує той факт, що до журналу потрапило оповідання, у якому дівчатка-вампіри 
або чаклунки виїдають поодиноким подорожнім очі, більше того, ще й супроводжуючи це 
дійство досить грубою, як для дитячого вуха, лайкою. Дослідникові видається, що подібні 
факти неприпустимі, коли йдеться про друк народних оповідань у дитячому часопису [15, 
s. 101]. Серед численних творів, опублікованих у журналі «Босіляк», за переконаннями 
М. Црнковича, узагалі немає «таких, що відповідають дитячому вікові» [15, s. 102]. У тво-
рах, представлених у часопису «Босіляк», на думку дослідника, «не спостерігається також 
системного підходу до підбору самих принципів, що їх покладено в основу тематики журна-
лу, його обсягу й жанрових особливостей» [15, s. 101]. Позицію науковця поділяють сучасні 
дослідники хорватської дитячої літератури. Скажімо, С. Хранец пише, що «з-поміж різних 
прозових творів, надрукованих у журналі “Босіляк”, увагу привертають такі, що зараховані 
до народних оповідань без дотримання належних жанрових критеріїв» [31, s. 34]. 

Між колишніми й сучасними вимогами до дитячої літератури, безперечно, спостерігаєть-
ся певна різниця. Однак це не означає, що подібних вимог стосовно орієнтації видань, особ-
ливостей сприйняття їх дітьми раніше взагалі не існувало. Повертаючись до журналу «Босі-
ляк», зазначимо, що питання полягає не лише в тому, за яким принципом редакція відбирала 
твори для нього, а й у тому, чого вона очікувала від своїх читачів і літератури загалом. Ана-
лізуючи ситуацію із сучасного погляду, можна зробити висновок, що редактори журналу не 
добирали «народні оповідання, які б відповідали дитячому вікові», хоча саме на читачів-дітей 
журнал і був орієнтований [15, s. 101]. На цьому можна припинити полеміку щодо жанрових 
особливостей і різновидів народних оповідань, а спробувати знайти відповідь на важливіше 
питання – до яких саме дітей апелювали упорядники журналу і на які результати очікували.

***
Відповісти на перше питання – на яких дітей був розрахований «Босіляк» – виявля-

ється досить складно, навіть ураховуючи підзаголовок журналу (друковане видання для 
юнацтва, а з останнього року випуску – друковане видання для молоді), оскільки в другій 
половині XIX ст. до категорії юнацтва та молоді, як зазначає М. Црнкович [15, s. 34–36], 
залучено як дітей у сучасному розумінні, так і молодь, гімназистів, навіть тих, які щойно 
вступили до початкової школи. Однак у передмові до журналу йдеться про те, що юнацтво 
або молодь, на яких орієнтований «Босіляк», не передбачає залучення такого широкого 
читацького загалу. Під останніми вчитель і педагог І. Філіпович, редактор і перший влас-
ник часопису, пропонує розуміти школярів «старших класів загальноосвітніх шкіл і по-
чаткових класів реальних та звичайних гімназій» [26, s. 2]. Отже, читачами є діти віком 
від десяти до п’ятнадцяти років, які навчаються в містах. З іншого боку, і на це вказано в 
передмові до першого видання часопису, «Босіляк» розрахований також і на «друзів юна-
цтва та молоді, яких варто залучати до прогресивних ідей, думок народу» [26, s. 2] 1. Од-
ночасне спрямування на дітей і пересічних представників з народу збігається з поглядом, 
який побутує стосовно того, що «юнацтво (школярі) та неосвічені люди перебувають на 
одному інтелектуальному щаблі», на цьому наголошувала і Ш. Батинич [8, s. 39; 7, s. 34, 
35]. «Босіляк» звертається на своїх шпальтах до дітей і дорослих, відштовхуючись від за-
гальноприйнятої читацької практики та ідеї, що діти розумово [20, s. 2] та морально [25] 
не відрізняються від неосвічених дорослих.
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Орієнтація журналу на дітей і дорослих, точніше на дітей старшого віку та молодь, а 
також на вчителів і малоосвічених селян, на жаль, не пояснює наявність сюжетів на зра-
зок уже згаданих (про упириць і жорстоких чаклунок). Водночас у підручниках, журналах 
і книгах для дітей розміщували тексти, які мали стимулювати в дітей почуття сміливості, 
позбавляти їх страху, проте зацікавленість істотами – плодами народної фантазії – не перед-
бачалася. У таких випадках читачам-дітям радили: «Якщо хтось прийде до тебе і почне про 
примар та пострахів розповідати, то скажи йому, щоб він не молов дурниць, якщо це твій 
одноліток, а якщо старший за тебе, то відвернися від нього, наче ненавмисне, та подумай 
про те, що коли він був молодим, то й шкіл не було, щоб правди навчити та з голови всілякі 
вигадки неправдиві витрясти» [51, s. 149]. Від дитини очікували наступної поведінки: коли 
вона в школі вивчить, «що воно таке, про що бабці розказують: як мавки на роздоріжжі кола 
водять, як у тій чи іншій хаті опівночі щось грюкотить і вовкулака ходить», то має своїм 
батькам та іншим усе детально пояснити [70, s. 25].

Отже, зауважимо, що своєрідний сегмент читача-дитини й народного читача мав спри-
яти процесу просвітництва народу, а не гальмувати його шляхом розповсюдження розпо-
відей про вигаданих істот на кшталт мавок, упириць тощо.

***
Постійна поява оповідань про дівчат-вампірш і жорстоких чаклунок та іншу нечисту 

силу не перестає викликати здивування, оскільки оповіді про ці створіння бузупинно зазна-
вали процесу демістифікації та піддавалися критиці на шпальтах «Босіляка». 

Так, в оповіданні про людину, яка ледь не загинула, утікаючи від вогняної потвори, кот рою, 
як з’ясувалося, був подорожній, який захопив «у дорогу каганець, та щоб він не згасав, махав 
ним туди-сюди» [60, s. 14], опублікованому в першому номері часопису, «Босіляк» застерігає 
своїх читачів від руйнівних наслідків народних вірувань та уявлень. У розповіді про господиню, 
котра за допомогою нібито чарівної скрині побачила, як марно вит рачаються її гроші та де по-
гано ведеться господарство [75, s. 216], простежується думка про те, що необхідно заборонити 
вірування в надприродні сили як людей, так і предметів. В оповіданні «Учень-привид» [61] про 
чоботаря, якого учні вмовили не спати всю ніч поряд з їхнім неначе мертвим товаришем, засу-
джуються забобони, пов’язані з привидами й примарами, що здатні злякати людину. 

Про згубні наслідки вірувань у надприродні сили, дивовижні предмети й надлюдські 
створіння читачі дізнавалися не лише з оповідань, але й із псевдолегенд з елементами по-
вчання (наприклад, «Чудодійна скриня, або Чоботар і мрець») 2, з історичних новел, що 
побутували серед оповідних жанрів доби відродження та в пізніші періоди [5, s. 6], тобто з 
оповідей у романтичному стилі з неодмінними елементами сентименталізму, у яких ідеалі-
зується минуле й старі традиції та які сповнені раціоналістичних повчань, характерних для 
доби просвітництва [72, s. 181–191]. В одній з таких оповідей ідеться про сільську дівчину 
Цілу, яку помилково визнано злою чаклункою [19], а в іншій лунають заклики «викинути й 
викорінити забобони й простоту народних звичаїв як анахронізм».

Про народні вірування в надприродне йде мова не лише в псевдолегендах, історичних 
новелах або псевдоісторичних повістях, надрукованих у «Босіляку», але й у казках. Пока-
зовий приклад – казка «Смерть долі», що з’явилася на шпальтах часопису вже в перший рік 
його видання. У символічній назві твору є певні вказівки на виховне спрямування, а із само-
го змісту видно, що об’єктом зображення стає доля народу в його історичній ретроспекти-
ві – якою вона була колись, яких змін зазнала до сьогодні [24, s. 72]. Виходячи із загальної 
тенденції до нівелювання народних вірувань і переказів, що простежується на сторінках 
підручників із читання та письма для початкових класів на початку ХІХ ст., «Босіляк» друкує 
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тексти, що мають відверто повчальний характер і сприяють процесові демістифікації в по-
дібних пам’ятках як важливих складових народної творчості хорватів і їхніх сусідів-слов’ян. 

Діяльність журналу «Босіляк» зазнавала критики не лише через уже згадані оповідан ня, 
до яких було залучено сюжети, запозичені з народних вірувань, але й через так звані пов-
чальні статті, уміщені практично в кожному номері часопису. Серед останніх варто згадати 
статтю під назвою «Nješto o vukodlacih» («Дещо про вовкулаків») [66], у якій замість того, 
щоб аргументовано довести необхідність демістифікації цих суперечливих вірувань, як це 
відбувається в псевдолегендах, псевдоісторичних оповіданнях і повчальних розповідях або 
в тій самій казці, висловлено пропозицію щодо їхнього тотального викорінення. У статті 
вірування про вовкулаків детально описано й інтерпретовано на сучасний лад. Наприкінці 
автор висловлює не зовсім обґрунтоване, на наш погляд, сподівання, що «завдяки зусиллям 
священиків і вчителів, що так переймаються питаннями освіти для свого народу, надпри-
родні істоти, у тому числі й вовкулаки, невдовзі взагалі зникнуть» [66, s. 316]. 

Прагнення виявити, знешкодити чи повністю викорінити «відступників» від тради-
ційної культури (краще сказати – прихильників нетрадиційної культури) простежується 
не тільки в суперечливій статті про вовкулаків, але й у псевдолегендах, переказах і казках 
доби просвітництва й романтизму. Наукові дослідження в галузі традиційної та нетради-
ційної культури нерідко характеризувалися подібним ставленням до народних здобутків. 
Народ, не надто популярний за часів просвітництва й романтизму, відповідно до концепції 
тодішньої етнографічної науки, «одночасно мав позбутися характерного для нього магічно-
го типу мислення, залучившись до реалістичного, і зберегти в первісному вигляді народні 
вірування як нерозривний зв’язок з релігійними уявленнями наших пращурів» [53, s. 98]. 
Отже, спостерігалася дивна ситуація: спершу упорядники «Босіляка» друкували оповідання, 
у яких описувалися надприродні явища й дивовижні істоти, а потім на його шпальтах за-
кликали забути про них. 

***
Суперечливі з ідеологічного погляду стратегії відтворення народних традицій у добу 

просвітництва й романтизму аж ніяк не поступаються місцем певній цілісній концепції в 
період модернізації суспільства. З одного боку, читачам журналу «Босіляк» пропонували за-
бути народні забобони, адже, згідно з переконаннями його авторів, «народ, у якого панує 
віра в надприродні сили, не зростає, не міцніє, зазнає істотних обмежень у своєму вдоско-
наленні» [34, s. 455] 3, з другого, – на основі цих самих народних переказів і вірувань могло 
сформуватися цілісне уявлення про життя народу в різні часові періоди. Відтак «Босіляк» 
приєднується до часописів, що згадуються в історії хорватської літератури як «охоронці духу 
народу» за часів відродження та доби абсолютизму [89, s. 42]. 

Після численних виступів проти влади Габсбургів, за що «Босіляк» мав неабиякий автори-
тет серед прогресивної громадськості [38, s. 455], редактор журналу оголосив, що буде надалі 
уникати «будь-яких політичних дискусій» [26, s. 2]. Незважаючи на це, за сприяння І. Філіпо-
вича в часопису опубліковано «Яромілу» Божени Нємцової, твір, на сторінках якого лунали 
неприховані заклики до короля, щоб він замість того, аби дбати про своє особисте щастя й 
добробут, турбувався про «всю країну, мов батько про своїх дітей» [48, s. 7]. Неприйняття 
першим хорватським дитячим журналом тогочасного соціального устрою та незадоволення 
політичною ситуацією в країні виявлялося не так у безпосередній критиці існуючого політич-
ного й суспільного ладу, як у пропозиціях стосовно впровадження нових засад для розбудо-
ви держави. Діяльність у цьому напрямі спостерігається в усіх розділах і рубриках часопису: 
від «Дрібниць», де читачі дізнавалися про нові видання, цікаві події, що стосувалися проекту, 
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спрямованого на процеси інтеграції слов’ян, до «Повчальних статей», які містили інформацію 
про мовну специфіку, історичний поступ і традиційну слов’янську культуру та прагнули виді-
лити окремі, специфічно національні особливості того чи іншого народу, а також виявити те 
спільне, що має сприяти їхньому об’єднанню в єдину структурну цілісність. «Повчальні стат-
ті» з «Босіляка» були відверто політичного чи принаймні національно-агітаційного характеру, 
що, на думку Іво Банаца, сприяло новому істотному посиленню активності тодішньої хорват-
ської інтелігенції [3, s. 70], яка ще сповідувала переконання і традиції доби ілліризму з його 
ключовою ідеєю єднання всіх слов’янських народів. Хоча в цих статтях під поняттям «історія 
нашого народу» розуміли виключно південнослов’янський міф, що поєднував історичні по-
дії в період від сігетського бою до царювання Лазаря й Міліци [21, s. 151], однак вони часто 
спонукали читачів до визнання ідеї південнослов’янської єдності, яка тоді була суголосною з 
ідеєю створення єдиної слов’янської спільноти [40, s. 62]. Проте, не зважаючи на всі ці чин-
ники, звернення до здобутків слов’ян, ідеї єдності слов’янських народів у журналі «Босіляк», 
як і в інших періодичних виданнях, що виходили друком у ХІХ ст., мало виключно культур-
ний, а не політичний (державотворчий) характер 4. Інтерес до цих питань побутував як се-
ред реформаторів, так і представників наступних поколінь, які ще перебували під впливом 
панславістських ідей Яна Коллара [74, s. 65–76]. У стислому вигляді їхні настанови можна 
сформулювати в такий спосіб: «визнання величі слов’янства й етнічна єдність» [41, s. 134], 
додамо ще, зокрема, «близькість почуттів і культурних здобутків» [36, s. 25]. Так само, як у 
Я. Коллара, ідея слов’янської єдності в журналі «Босіляк» зумовлена ностальгією за втраче-
ною загальнослов’янською культурною спільнотою і пов’язана зі сподіваннями на майбут-
нє єднання слов’ян уже на вищому щаблі, коли йтиметься про спільні культурні здобутки; 
акцентується увага на створенні єдиної – латинської чи кириличної – графіки [74, s. 65, 66; 
52, s. 59–63]. Лунали також поодинокі заклики щодо повернення до спільного слов’янського 
коріння й культури як запоруки перемоги «в боротьбі проти германізації та угоризації» [36, 
s. 25]. Проте не було жодних указівок стосовно необхідності «існування єдиного слов’янського 
народу (народності) як державної спільноти» [36, s. 24]. 

Окрім «повчальних статей» [21, s. 151], читачі журналу мали змогу ознайомитися з ін-
шими цікавими матеріалами, де не так відкрито, проте не менш ефективно й системати-
зовано пропагувалася ідея слов’янської єдності. Зауважимо, що майже всі епічні пісні, які 
вийшли друком у «Босіляку», мають південнослов’янське походження – цикли пісень про 
Королевича Марка, Воєводу Янка, Вука Чорногорця та багатьох інших фольклорних героїв. 
Упорядники часопису завдяки запропонованому в журналі варіанту інтерпретації історич-
них подій (героїчних боїв з турками й венеціанцями як спільними для південних слов’ян во-
рогами, з одного боку, та визнання культурної близькості слов’ян, – з другого) підтримували 
проект створення південнослов’янської (за термінологією І. Філіповича – сербської) нації 5.

Ідея слов’янської єдності, яка наскрізно проходить через усі публікації журналу, побіжно 
впливала й на специфіку історичних розвідок, наведених у «повчальних статтях» [42, s. 251], 
зокрема в статтях, де лунали заклики до пробудження духу слов’янства [62, s. 285], іноді навіть 
австро-слов’янської спільноти [62, s. 287]. У рубриці, у якій подано огляд історії Хорватії, за-
пропоновано твердження, що слов’яни «за своїм спільним коліном і первинним походженням – 
єдиний народ, щоправда, з багатьма національними відгалуженнями, хорвати ж є часткою цьо-
го величного слов’янського народу» [42, s. 251]. У вже згаданій статті, де йдеться про вірування, 
пов’язані з вовкулаками, наведено відмінності при вживанні власних назв та описі окремих за-
бобонів у різних слов’янських народів. Перелічуючи варіації найменувань перевертнів, позна-
чаючи їхній «географічний ареал», збираючи історії, пісні та вірування, пов’язані з ними [39, 
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s. 140], автор свідомо намагається покласти в основу розвідки історико-етнологічний аналіз. 
У статті вміщено приклади, що «промовисто засвідчують існування великого племені слов’ян, 
яке долею було розкидане по всіх усюдах» і яке «отримало з давніх часів спадщину від батьків 
своїх», від якого «ми, слов’яни, успадкували національну своєрідність і красу» [66, s. 313, 314]. 

Ідея слов’янської єдності позначилася також і на специфіці подання в журналі народних 
оповідань. Згадаймо, що ще до Й. Гердера Дж. Віко називав усні оповідання «закодованою 
національною історією народу» [85]. Узявши за основу нерозривний зв’язок народного жит-
тя й побутування поетичних зразків, на який указують Й. Гердер і Дж. Віко, брати Грімм у 
передмові до другого видання «Дитячих і домашніх казок» обґрунтували ідею щодо значен-
ня народних оповідань для усвідомлення відмінностей у культурі окремих народів, а також 
їхніх функцій при формуванні національної літератури [50, р. 26]. У народних оповіданнях 
можна віднайти залишки прадавніх міфів. 

Думка про народну поезію як найвагоміший естетичний чинник для кожного етносу побу-
тує і в культурі хорватів [11, s. 179–186]. Збиранням і дослідженням народних оповідань, серед 
них і казок, у ХІХ ст. займалася більшість науковців-літературознавців у Хорватії [13, s. 95–102, 
121–123]. Завдяки діяльності братів Грімм їх (як самостійну одиницю чи в поєднанні з іншими 
жанрами) активно збирали практично в усіх слов’янських країнах. На думку дослідниці М. Бош-
кович-Стуллі, уявлення про давні звичаї та вірування, що побутували в той час, коли функціо-
нував журнал «Босіляк», «істотно відішли від дидактичних настанов доби просвітництва, уже 
не викликали такого подиву й захоплення, як у добу передромантизму, у минулому вже за- 
лишилися і спроби духовного єднання з народом, своєрідної ідентифікації себе з ним і захоплення 
подіями сивої давнини, властивими хорватським романтикам; мова йшла тепер про пошуки 
шляхів духовного відродження народу, нації» [13, s. 95].

Народні оповідання, які сприймалися дослідниками в другій половині ХІХ ст. як своє-
рідні залишки слов’янської міфології, були популярними серед усіх вікових категорій чита-
чів «Босіляка». Незаперечним є і виключно слов’янська орієнтація журналу, коли йдеться 
про народні оповідання, їхню тематику та класифікацію. Підтверджують цю тезу тексти, 
надруковані в часопису, простежимо: чеські [49; 55; 68], російські [32], малоруські (україн-
ські) [2], польські [32] й так звані загальнослов’янські (де побутують спільні для всіх слов’ян 
сюжети) народні оповідання [20; 22]. У творах є розповіді про відомі історичні події різних 
слов’янських народів, героїчні перемоги та тяжкі страждання слов’янських, щоправда, пе-
реважно південнослов’янських, «племен» [54]. Народні пісні й оповідання, опубліковані в 
часопису «Босіляк», виявляли різні національні «характери народної душі» – слов’янську за-
галом і південнослов’янську зокрема.

Інше важливе питання – жанрова специфіка народних оповідань. Показовим є той 
факт, що дванадцять [4; 20; 88; 49; 47; 32; 64; 68; 55; 76–78] з усіх шістнадцяти [2; 4; 20; 22; 
88; 47; 32; 55; 62; 63; 67; 68; 76; 77; 78; 84] оповідей слов’янського походження, що вийшли 
друком у «Босіляку», хорватські дослідники визначають як міфологічні. Привабливість цієї 
назви для упорядника, читача й дослідника не викликає жодних сумнівів, оскільки цей 
жанр, з одного боку, і нині вважається скарбницею спадщини прадавніх міфів [10, s. 41; 14, 
s. 236], з другого, – частиною поетичних здобутків нації, а також твором, що не вимагає від 
читачів віри в правдивість фактів. Близьким до нього є й інший жанр, який посів гідне місце 
в збірках усних слов’янських оповідань для дітей у хорватській літературі, що побачили світ 
у наступні десятиліття [44; 45; 46]. Безперечно, цей жанр – казка. 

Героями казок у «Босіляку» ставали жорстокі та лихі чаклунки [47; 20; 55], королеви-
вампірші [4], гноми [20; 64; 76], велетні [88], навіть, що цікаво, снігова людина [32]. 
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У нашій статті висловлено думку про те, що упорядники журналу, відбираючи за темати-
кою матеріал, керувалися уявленнями про однакові розумові здібності в дитини та дорослої 
людини з народу. Це, безсумнівно, так, проте певне розмежування між цими категоріями чи-
тачів усе-таки було, на цьому наголошував І. Філіпович як один з упорядників видання [23]. 
Навіть у самих текстах, а частіше в коментарях до них, наявне твердження, що прочитане має 
значно триваліший у часі вплив на дитину, аніж на людину зрілого та похилого віку. У розвід-
ці, присвяченій питанням психології дітей і юнацтва, І. Філіпович слушно зауважив: «Лише те, 
що в серце закладено з дитинства, і те, що людина з дитинства у світ дорослий візьме, зали-
шається навіки» [23, s. 60], а також наголошував на тому, що «перші враження в серці та сві-
домості дитини – найбільш тривалі й постійні» [69, s. 203], оскільки «дитячі почуття фіксують 
усе, будь-яку форму; людина й людське слово позначаються на почуттях дитини і залишають 
враження, яке ми не завжди одразу можемо помітити й зафіксувати» [27, s. 307, 308] 6. Цю 
думку не поділяли представники старшого покоління та деякі його сучасники, які вважали, 
що «враження перших років життя – незначні, минущі» [69, s. 205]. 

Ураховуючи те, що саме з дітьми й молоддю тогочасне суспільство пов’язувало надії на 
майбутнє культурне, політичне й економічне процвітання, тематика творів у журналі під-
лягала суворому контролю. Саме вони, колишні діти (безумовно, якщо їх правильно спря-
мувати), будуть ідеологами й виконавцями при побудові нового культурного, політичного 
та господарського устрою [23, s. 60].

Усі ці свідомі й несвідомі настанови спричинили активне залучення до жанрового ре-
пертуару журналу «Босіляк» народних казок як важливої культурної пам’ятки слов’янства. 
Цей жанр має чимало переваг, скажімо, недостовірність пригодницьких сюжетів, що їх по-
кладено в основу казок, залишається привабливою для читача в руслі будь-яких новітніх 
віянь, окрім того, на базі казок можуть бути (ре/з)конструйовані різні ознаки національ-
ної ідентичності кожного слов’янського народу. Користуючись девізом, що «молодь може 
послужити міцним фундаментом для побудови славного майбутнього, якщо її цілковито в 
народному дусі та в дусі чистого Слов’янства викохувати» [25, s. 72 ], та припускаючи, що 
молоді люди сприймають казки так само, як і дорослі, «Босіляк» надавав перевагу саме та-
ким творам, порівняно з іншими народними оповіданнями. 

Примітки
1 Про практику ототожнення молоді й дітей пише Філіп Арі (автор «Історії дитинства»). Усі педа-

гоги, згідно з його методикою, використовували до ХVIII ст. у шкільному викладанні латини слова puеr 
(юний) i adolescens (молодик) як однакові категорії. У Bibliothèque national (Національній бібліотеці) 
зберігаються книги товариства Ісуса Канесса зі списком учнів та їхніми оцінками. Один чотирнадцяти-
річний хлопчик зареєстрований як bonus  puer, а його приятель, якому тринадцять років, названий 
optimus adolescens [1, s. 43]. У тогочасній французькій мові існували спеціальні слова не лише на по-
значення дитини як такої, але і юнака та дівчини. 

2 Не всі додатки, опубліковані в «Босіляку», були розраховані на дітей і молодь. Деякі тексти, у 
яких указувалося, що вони призначені «дітям» [59] та «малим дітям» [65], не повністю відповідали 
згаданим у вступній частині вимогам.

3 Про жанр псевдолегенди див. детальніше в окремих працях Ш. Батинича [18]. 
4 Докладніше про новітні національні інтеграційні процеси в хорватському суспільстві в 1860–

1870 роках читайте в праці К. Шміда [70].
5 Виняток становило тільки обмежене коло осіб – членів гуртка на чолі з Андріє Брличем, до якого 

належав і редактор «Босіляка» – Іван Філіпович. Проте як А. Брлич, так І. Філіпович уже в 60-х роках 
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ХІХ ст., коли останній був редактором часопису «Босіляк», рішуче відкинули ідею створення політич-
ного збройного союзу так званих австрійських слов’ян [38].

6 Ґрунтовніше про це читайте в працях І. Біондича [9], М. Црнковича [15], П. Корунича [35] та ін.
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ОКУНІСІ СЮНСУКЕ

ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯПОНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

The origin of multinational population of Japan is explored in the article. This problem is examined first of 
all as linguistic, although the row of hypotheses about the relation of the Japanese myths and rituals with Ancient 
Roman, Austrian myths and with the myths of other people of the world are pointed.

Порівнювання культур поза рамками етносу і нації доцільно проводити в три ета-
пи 1. По-перше, необхідно встановити місце походження конкретного етносу. По-друге, 
припустивши наявність у певної групи індивідуумів культурних особливостей, спробу-
вати їх охарактеризувати. По-третє, на основі такого порівняння визначити основний 
пласт як загальнолюдської культури, так і культури співтовариства індивідів. 

Походження японської нації
Прагнення знайти власні витоки закорінене, імовірно, у природі людини. Звідки ви-

никла наша нація? Звідки запозичили нинішню культуру? Такі питання хвилюють біль-
шість націй або етносів. Японці також не є винятком.

Хоча офіційна назва нації – «японці», насправді все не так просто. Річ у тім, що Японія, як 
і багато інших країн світу, – багатонаціональна держава. Якщо розглядати її як спільність лю-
дей, протягом сотень років генетично ізольовану від зовнішнього світу, то можна стверджува-
ти, що сучасна японська нація (громадяни Японії) складається з декількох етносів. Не врахо-
вуючи людей 2, які переселилися останніми роками, зазначимо, що численні айну 3, які здавна 
проживають на півночі Японії та на о. Хоккайдо відокремлено від мешканців о. Хонсю, лише 
в XIX ст. набули японського громадянства. Окрім того, жителі ізольованих південно-західних 
островів і островів Окінава до XVII ст. утворювали незалежне князівство 4. Таким чином, при 
дослідженні коріння японського етносу зміст завдання може бути дещо змінений залежно від 
того, хто є об’єктом вивчення. Зауважимо, що в хроніках, складених після VII ст., натрапляємо 
на згадки про «варварів» 5. Проте, щоб не ускладнювати завдання, ми залишимо осторонь ці 
етнічні групи і розглянемо лише ті, які становлять більшість японської нації. 

Окреслену проблему варто вивчати насамперед як мовну. Інакше кажучи, яка генеа-
логія японської мови? В епоху Едо Хакусекі Араї стверджував, що вокабуляр японської та 
корейської мов має декілька спільних джерел 6. В арсенал дослідження цієї проблеми анг-
лійський дипломат і японознавець У. Дж. Астон (1841–1911) сучасні наукові методи ввів 
першим. Він здійснив порівняльний аналіз вокабулярія, фонетики і граматики японської 
та корейської мов 7. Сьодзабуро Канадзава (1872–1967) спробував методами порівняльної 
лінгвістики довести 8, що японська та корейська мови є спорідненими. Надалі різні дослід-
ники методами порівняльної лінгвістики також неодноразово намагалися доказати, що 
японська мова належить до так званої алтайської мовної групи, проте їм так і не вдало-
ся підтвердити, що спільним джерелом японської та корейської мов були алтайські мови. 
Однак, як довів Наміо Еґамі (1906–2002) у своїй теорії «кочової династії» 9, між кочовими 
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народами північного сходу Євразії існували тісні культурні зв’язки, тому, незалежно від від-
повіді на питання, чи була мова фуйо прародителькою японської, не можна заперечувати, 
що вона на японську вплинула.

Існує й інша теорія, згідно з якою японська мова виникла в Південній півкулі. Теорію 
пов’язують із розповсюдженням рисівництва. Рис – це сільськогосподарська культура, яка 
росте в південних широтах; немає потреби доводити, що техніка його обробітку до Япо-
нії потрапила ззовні. Дискутуючи, яким чином, від якого народу або культури рис потра-
пив у Японію, дослідники намагалися знайти витоки японської мови та культури. Куніо 
Янаґіта (1875–1962) відстоював ідею про те, що до Японії культура потрапила з Півдня 
через Окінаву та інші південні острови 10, але, оскільки не знайдено доказів проникнення 
рисівництва через острови Окінави, теорією К. Янаґіти знехтували 11. Проте на підставі 
проведених у наш час археологічних розкопок і лінгвістичних досліджень, з’ясували, що 
не можна заперечувати вплив Півдня.

Теорія К. Янаґіти про «південний культурний шлях» не дає вичерпної відповіді на пи-
тання «Що відбулося надалі?». У зв’язку із цим, на підставі висунутої Євгенієм Полівановим 
(1891–1938) гіпотези, у якій він стверджував, що японська мова виникла в результаті змі-
шування алтайських і австралонезійських мов 12, виникла думка про культурний зв’язок 
з островами південної частини Тихого океану. Вона простежується в роботах 13 нині май-
же забутого американського дослідника Ч. К. Паркера, який, порівнюючи японську мову 
і мови Південно-Східної Азії, спробував відшукати схожість між ними, а також подібність 
між культурами регіонів. Він також уважав, що алтайські мови вплинули на японську. Хоча 
не зовсім зрозуміло, який зв’язок із цими теоріями, проте Сасуке Накао (1916–1993) та інші 
називали «сферою культури червоного листя» область, що розтягнулася по дузі від Тибету 
до Японії, із центром у китайському місті Юннань. Дослідники висунули гіпотезу 14 про на-
явність загальних культурних ознак, зокрема в харчуванні.

Сусуму Оно (1919 р. н.) запропонував теорію, за якою японська мова входить до  
однієї групи з тамільською 15, і наголосив на їхній культурній подібності. Однак лінгвісти 
його не підтримали. Однак з таким самим успіхом можна критикувати й інші теорії.

За Масао Окою (1898–1982) 16, японський етнос і культура (за теперішнім скла-
дом) сформувалися в результаті декількох хвиль переселень, тому неможливо визна-
чити якийсь один регіон місцем їхнього виникнення.

Незважаючи на те, що рис із давніх-давен був основною харчовою культурою, можна 
досить упевнено стверджувати, що техніка його обробітку мала важливий вплив на фор-
мування японської культури, проте цей чинник швидше ускладнює вивчення аграрної 
культури Японії. Річ у тім, що, як удалося встановити 17, до появи рисівництва в Японії 
існувала культура вирощування каштанів. Цей факт є новою недослідженою сторінкою 
в питанні виникнення сільського господарства.

Культурний формалізм
У культурі будь-якого етносу або нації є універсальні схеми, що визначають образ дій кон-

кретного етносу або нації. Така теорія, висунута 18 американським антропологом Рут Бенедикт 
(1887–1948), мала в Японії неабияку популярність. Науковець спробувала пояснити відмінність у 
діях японців і європейців, узявши за основу концепції «провини» і «сорому» 19. Зважаючи на необ-
хідність урахування значної кількості винятків, достовірність такої стереотипізації дій індивідуу-
мів на прикладі конкретних концепцій викликає багато сумнівів. Нині мало хто з дослідників під-
тримує теорію Р. Бенедикт, хоча донедавна було чимало вчених, які намагалися характеризувати 
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суспільство і культуру Японії на основі цієї вкрай спрощеної концепції. Уважають, що японці – ко-
лективісти 20. Нібито японське суспільство – патріархальне і вертикальне 21. При такому спроще-
ному підході зазначені особливості в тій чи іншій мірі можна відшукати в будь-якому етносі або 
суспільстві. Для того, щоб спростити і подати загальні ознаки культури або образу дій певного 
етносу, потрібно провести їх усебічне дослідження і статистичну обробку отриманих даних, а щоб 
уважати їх особливостями, необхідно, співставивши їх з даними інших етносів або спільнот, ви-
вести узагальнений образ усього світу. Оскільки таке неможливо, то, зрештою, дискутують до-
вільно, прийнявши який-небудь аспект за основу з конкретними прикладами, однак при цьому 
існує вірогідність абсолютно протилежних висновків. Такі «дискусії» призводять до стереотипно-
го погляду на культуру й етнос і, відверто кажучи, лише слугують для виправдання забобонів 22.

Порівняльна фольклористика
Вивчення і поширення культури не є важкою працею. Сучасне суспільство в глобаль-

них масштабах вступило в епоху вестернізації культури. Закорінюючись у західній цивілі-
зації, культура проникла не тільки у сферу високих ідей, мистецтва і науки, нерозривно 
пов’язаних із так званою модернізацією, але і у звичний стиль життя. Наприклад, якщо до 
середини XIX ст. майже всі японці вдягали кімоно, то в XXI ст., за винятком тих, які завдяки 
своїй професії мають відношення до стародавніх японських культурних традицій [керівники 
шкіл чайної церемонії, навчання носінню кімоно (щоб оволодіти умінням одягати кімоно, 
сучасні японці відвідують спеціальні школи) і нечисленні любителі кімоно], лише небагато 
звичайних людей (здебільшого жінки) у дні традиційних свят його одягають. Нині можна 
весь день ходити по місту і не зустріти жодної людини в кімоно. Отже, більшість сучасних 
японців у повсякденному житті носять одяг західноєвропейського крою. Якщо розглядати 
це явище (зокрема моду, що прийшла на захід з Японії) з культурного погляду, то вивчення 
культури якого-небудь етносу або нації часто зводять до обробки лише документованих сю-
жетів із минулого і таких, які не характерні для сьогодення. Тобто, сміливо стверджуємо, що 
для цих націй і етносів вона є швидше спадщиною минулого.

Однак не можна наполягати, що японці в культурній сфері повністю європеїзувалися і від-
мовилися від давніх традицій. Хоча спостерігаємо значну європеїзацію в манері одягатися, про-
те в галузі житлової архітектури особливих змін не відбулося. Звичайно, дедалі менше квартир 
із традиційними підлогами (традиція, імовірно, бере початок в епоху Токуґава), покритими «та-
тамі» – матами з очерету (наукова назва – Juncus decipiens Nakai), обшитого матерією, і більше – 
з підлогою, де як покриття використовують дошки або синтетичні матеріали. Однак більшість 
японців, зайшовши в дім, знімають взуття. У навчальних закладах, офісах компаній та інших 
громадських місцях японці ходять взуті (за європейським зразком). У стародавніх житлах япон-
ців, відповідно до традиції будівництва пальових споруд, під підлогою є порожній простір. Інак-
ше кажучи, у будинках японського типу навіть на першому поверсі підлога не торкається зем-
ляної поверхні. Таку традицію збережено і в сучасних європеїзованих житлах. Хоча на вигляд за 
конструкціями та будівельними матеріалами вони європейські, проте вкрай мало будинків, де 
підлога з каменю, цегли, вапняку. У більшості домівок на висоту однієї сходинки над поверхнею 
ґрунту облаштовано поміст, який обшито дошками (саме перед цим помостом прийнято роз-
зуватися). Перед входом до інших будинків може бути звичайний настил.

Такі явища характерні не лише для японців. У сучасній культурі будь-якої нації або 
етносу співіснують дві культури – збережена з давніх часів і запозичена. Явища такого 
роду не належать виключно до однієї епохи або регіону. Тому в різних культурах, у будь-
яку епоху є елементи, що дійшли з найдавніших часів.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



1079

З історії та сучасності японської етнології

Однак зовсім не обов’язково, що культура розвиватиметься від політичного і еконо-
мічного «кращого до гіршого», як часто вважають. Немало випадків, коли це відбувається 
із цілком раціональних причин, як-от зручність. Наприклад, у сучасну епоху домінування 
західної культури спостерігаємо стрімке зростання популярності японської кухні, адже 
японська їжа низькокалорійна та корисна для здоров’я. Але причина не тільки в цьому.

Людина – істота, яка прагне до змін; буває і так, що раптом стає популярним таке явище, що 
навіть важко собі уявити. Тому і в нашій міжетнічній історії трапляються несподівані приклади. 
В окремих етносах (культурах) помітні спільні особливості, які не залежать від поширеності у 
світових масштабах чи фактів історичних контактів цих етносів або культур, що виходять за 
межі розуміння, які базуються на стереотипах про них. Це можна вважати лише результатом 
розповсюдження протягом тривалого часу певних загальних у минулому особливостей. Нижче 
подаємо приклад, що стосується Японії, а також побіжно історію таких досліджень.

У V ст. до н. е. уродженець Галікарнаса Геродот записав переказ про народження царя 
Кору, засновника Давньоперсидської імперії. Якось царю Мідії Іштувегу (Астіагу) на-
снилося, ніби його дочка Мандана випустила таку величезну кількість сечі, що затопила 
його столицю і всю Азію. Злякавшись, що вона захопить царський трон, він одружив її 
з персом Камбізою. Після заміжжя Мандани йому наснився інший сон – ніби з її черева 
виросла вино градна лоза, яка надзвичайно розрослася, обплутавши всю Азію. Віщунка 
перед бачила, що дитина, яку Мандана народить, стане володаркою Азії, тому цар наказав 
убити новонародженого хлопчика. За порадою вірного слуги Мандани дитину віддали на 
виховання жінці на ім’я Собака, завдяки чому пророцтво здійснилося.

Абсолютно аналогічний сюжет дійшов до нас і в переказі про народження Фудзівара-
но Каматарі 23, засновника роду Фудзіварів, що з VIII ст. були наймогутнішими аристо-
кратами Японії. Зміст переказу такий. 

Каматарі (посмертне прізвище – Фудзівара, за життя – Накатомі) – придворний у ран-
зі «даїсьокукан-ооомі» – був старшим сином Мікеко, придворного в ранзі «сьотокукан-на-
катомі» – нащадка Аме-но Коя-но-мікото в 21-му поколінні. Його мати – дочка «дайтоку-
кан» Оотомо-но Куїко, яку називали «Оотомо бунін». Будучи вагітною першою дитиною, 
їй наснився сон, ніби з її черева виросла гліцинія, яка покрила всю Японію. Вагітність за-
вершилася народженням хлопчика. Його назвали Кама-ко *, оскільки в день вибору імені 
з’явилася біла лисиця, яка тримала в зубах серп.

У легендах про народження Кору і Каматарі мовиться про віщий сон, у якому із черева 
їхніх матерів виросла лоза, що покрила всю країну. Справді, чи випадково, що в цих леген-
дах подано походження засновників родів, які панували в країні? І той факт 24, що в обох 
тотемом був собака, ніяк не можна вважати випадковим.

Першим, хто звернув увагу на схожість двох легенд, був Тарьо Ообаясі (1929–2001) 25, який 
зауважив, що донині в різних культурах від Західної Азії до Японії не виявлено схожих міфів 26.

У VII ст. із Західної Азії розповсюджено виноградарство 27, тому припускаємо, що разом 
із ним з’явилася і ця легенда. Однак те, чому подібні міфи не відомі в інших культурах або 
етносах, легко зрозуміти, адже міфи чи вірування про предків такого роду поширилися в 
глибокій давнині і збереглися в цих регіонах випадково. Можна навести безліч аналогічних 
прикладів, проте в межах теми статті достатньо буде одного. 

У культурі існують як «безавторські» усні перекази, так і розповіді очевидців реальних 
подій. Усні оповіді завдяки формі їхнього збереження поширюються швидко, оскільки оформ-

* -ко (яп.) – «дитина чоловічої статі
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лення явища в словах – це, так би мовити, «оцифрування», висока можливість його подальшо-
го відтворення. Водночас явища, які можна спостерігати (церемонії, ритуали, звичаї), не так 
легко передавати і поширювати. Проте і серед них є такі, які простежуються нині. 

Масао Ока 28 вважав, що розповсюдження японського етносу та культури з близьких регіонів 
Азії проходило кількома хвилями, також він звернув увагу на австрійські зимові свята, надзви-
чайно схожі на такі самі свята в Японії 29. Дослідник наголосив, що обряд, який проводили під 
час «дванадцятої ночі» (Zwölften), коли учасники зі словами «Щастя – у будинок, біда – геть!» 
очищали житло святою водою і пахощами, неабияк нагадує свято Сецубун, на передодні весни, 
у Японії – жителі цієї країни розкидали боби, примовляючи: «Щастя – у будинок, біси – геть!». 
Такий ритуал відтворював давньоримське свято Лемурії (Lemuria) – опівночі отець сімейства об-
ходив увесь будинок і, розкидаючи боби, виголошував: «Духи предків, ідіть геть!». На однотип-
ність японського свята Сецубун і давньоримського Лемурії першим звернув увагу Дж. Фрезер 30, 
причому цю схожість у жодному разі не варто вважати випадковою (хоча ми не можемо ствер-
джувати, що за більш ніж дві тисячі років цей звичай дійшов з однієї країни в іншу). Розглянуте 
явище виходить за нинішні межі категорій етносу або народу. Імовірно, існувала загальна куль-
турна база, а це явище поширювалося незалежно: зникнувши в багатьох регіонах або культурах, 
воно збереглося і було зафіксоване в деяких із них. Таким чином, щонайменше виявлено доказів 
на підтвердження цієї гіпотези, хоча ми навели лише по одному прикладу таких міфів і ритуалів.

На основі викладених вище міркувань значний розвиток отримали порівняльні дослі-
дження народних культур із ХІХ – до середини ХХ ст. Проте тодішні знання в галузі етногра-
фії та фольклору загалом були обмежені Західною Європою та її колоніями. Водночас відо-
мості про інші регіони, зокрема про Азію і Східну Азію, та накопичені за більш ніж дві тисячі 
років записи майже не вивчали. Зважаючи на це, Кумаґусу Мінаката (1867–1941) наполег-
ливо прагнув донести до європейців інформацію про різні аспекти стосовно Східної Азії. 
Він помістив велику кількість статей у журналах «Nature» і «Notes & Queries», опублікував 
у Європі відомості з проблем етнографії та фольклору переселених до Японії в Новий час 
етносів (уперше таку діяльність розпочав Куніо Янаґіта). Оскільки К. Янаґіта приділяв увагу 
передовсім етнографічним дослідженням території Японії, заснована ним японська етно-
графічна наука мала внутрішню спрямованість. Отримані результати К. Янаґіти  перший 
професор кафедри культурної антропології Токійського університету Ейітіро Ісіда (1903–
1968) розвинув у порівняльні дослідження для всієї Євразії і на основі величезної кількості 
літературних джерел вивчав усні перекази та народні повір’я про водяників 31.

Оскільки порівняльне дослідження етнокультур вимагає нагромадження значного багажу 
знань, воно незавжди має універсальний характер. Часто навіть вивчення одного і того самого 
етнографічного матеріалу обмежено окремою культурою чи етносом або проведено від почат-
ку до кінця на основі писемних пам’яток культури жителів чітко визначеного регіону. Така тен-
денція спостерігається не лише в Японії, проте саме тут вона особливо помітна, що пояснюється 
багатьма причинами. Зокрема, Японія тільки недавно ввійшла до числа розвинених країн, тому 
ще недостатньо відомостей про її проблеми культури. Шкодуючи 32 про те, що в Японії немає 
відділення Британської бібліотеки, Е. Ісіда відмовився від порівняльних досліджень. Але і в цих 
умовах деякі японські вчені вивчали власну народну культуру у світовому вимірі. Яскравим пред-
ставником 33 цієї плеяди вчених був Такео Канасекі (1897–1983). Він установив, що в антропо-
логічному зрізі люди епохи Яйої мали змішане походження і, використавши глибокі знання з 
гуманітарних і природничих наук, провів порівняльне дослідження усних переказів Сходу і За-
ходу, що є вагомим внеском в етнокультурну науку. І нині методику порівняльних етнографіч-
них досліджень, розроблену Кумаґусом Мінакатою 34, використовують у Японії. Найвідомішим 
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із його послідовників є Ейіті Імото (1930 р. н.) 35. Також існує Товариство вивчення переказів і 
фольклору 36. В основу його діяльності покладено порівняльне дослідження світової народної 
творчості. Отже, хоча і не можна стверджувати, що порівняльні дослідження японської народ-
ної творчості широко проводять, однак вони мають постійний характер.

Примітки
1 У цій статті ми не використовували порівняльні дослідження японської культури, проведені ві-

руючими, дилетантами або що стосуються спеціальних напрямів, таких, як мистецтво або релігійні 
тенденції в певні періоди. Зрозуміло, не можна не брати до уваги, наприклад, такий елемент японської 
культури, як дзен-буддизм, тому наша розвідка певною мірою має обмежений характер. Пильна увага 
передусім зосереджена на так званій народній культурі японців. Проте міфи ми не розглядали, позаяк 
їм присвячена окрема стаття.

2 Станом на 2006 рік загальна кількість осіб, які проживали в Японії, переселених до 1945 року з ко-
лишніх колоній, їхніх нащадків, а також іноземців (котрі мають право постійного проживання) і подружжя 
японських громадян складала близько 1 200 тис. осіб. Окрім того, у країні зафіксовано близько 800 тис. осіб з 
терміном перебування більше одного року і приблизно 200 тис. нелегальних мігрантів (за деякими оцінками 
їхня чисельність у кілька разів більша), тому є значна вірогідність, що всі ці люди зберегли власну культуру.

3 Території о.Сахалін, Курильського архіпелагу, які нині входять до складу Росії, а також о. Хоккайдо 
населяють етноси, основне заняття яких – полювання і рибальство; їхня мова абсолютно не схожа на япон-
ську. Гадаємо, що вони також проживали в Приморському краї та на Камчатці. У 1945 році айну, які жили 
на о. Сахалін, були насильно переселені на о. Хоккайдо. Тепер незначна їх кількість мешкає в Росії, проте 
достовірних даних немає. У Японії проживає близько 25 тис. айну, однак багато з них не знають своєї мови 
і майже загубили культурну самобутність. Мова айну (належить до іншої, не японської, мовної групи) лед-
ве не мертва, проте проводять конкурси з володіння цією мовою та інші заходи щодо її збереження. Так, у 
29-томній антології «Ніппон мукасібанасі цукан» («Повне зібрання японських казок») (1977–1998) містять-
ся усні оповідання айну (те, що усній творчості цього народу відведено перший том, уважаємо епохальною 
подією). Результатом багаторічної діяльності японських айну та їхніх дослідників культури є ухвалення 
1997 року Закону «Про розвиток культури айну», тобто «про розвиток культури, поширення і поглиблення 
знань про традиції айну». Нині також додатково розробляють і посилюють заходи стосовно збереження і 
розвитку мови та культури айну, що свідчить про визнання її нарівні з іншими культурами Японії.

4 До XVII ст. острови Окінави були незалежним князівством. Традиційний одяг, кухня і помешкання 
жителів від поширених на основній території Японії різняться, а місцева мова для японців з інших областей 
країни – незрозуміла. Зважаючи на це, укладена в XVII ст. антологія народних пісень «Оморососі» («Зібран-
ня думок») хоча і є важливою, проте до серії «Ніппон сісо тайкей» («Ідеологія Японії») (1972) вона не вхо-
дила як до переліку пам’яток японської класичної літератури. Нині Окінава є частиною Японії, а її мову вва-
жають діалектом японської (історично-лінгвістично доведено, що діалект належить до тієї ж мовної групи).

5 У «Кодзіки» і «Ніхон сьокі» є згадки про підкорених центральним урядом жителів, названих 
«кудзу» і «цутіґумо». Із записів дізнаємося, що це були звичайні люди, які боролися із центральним 
урядом. Однак, на нашу думку, вони належали до інших етносів.

6 Тога (етимологічний словник «Тога»). – 1719; перевид.: Кокусьо Канконай, 1906.
7 A Comparative Study of the Japanese and Korean Languages. – Treubner, 1879.
8 У 1910 році опубліковано роботу «Ніккан рьококуґо докейрон» («Про споріднений характер 

японської та корейської мов»). Доповнена й перероблена, вона вийшла монографією «Ніссен досорон» 
(«Про загальне походження японської та корейської мов») (Тое сеїн, 1929 р.). Оскільки викладену в ній 
теорію використовували в політичних цілях при колонізації Кореї, це, безсумнівно, стало перешкодою 
для досліджень, що проводили на її основі в другій половині ХХ ст.
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9 Існує теорія, згідно з якою династія Ямато заснована наприкінці IV – початку V ст. кочовим 
плем’ям фуйо (тунгуська група). Цю теорію оприлюднено в усній доповіді на симпозіумі «Кіба міндзо-
ку кока» («Держави кочівників») 1948 року (у 1967 р. у видавництві «Тюо коронся» було видруковано 
доповідь). Зауважимо, що є чимало критики щодо виголошеної теорії.

10 Кайдзьо-но міті (Морський шлях). – Тікума сьобо, 1961. Уважають, що Куніо Янаґіта свою гіпо-
тезу запропонував близько 1898 року.

11 Причиною знехтування теорією слугувала негативна оцінка японської експансії на Південь у 
першій половині ХХ ст. Відомі й інші дослідження культурних зв’язків із південними регіонами, проте 
їх, у більшості випадків, серйозно не розглядають. Певна річ, не можна заперечувати, що дослідження 
проводили чи використовували з політичних міркувань або для досягнення політичних цілей, однак 
неприпустимо на цій підставі заперечувати або ігнорувати наукові факти. На жаль, і сьогодні таке спо-
стерігаємо, коли справа стосується проблем Східної Азії.

12 Мураяма С. Ніхонґо-но кіґен (Походження японської мови). – Кобундо, 1973.
13 A Dictionary of Japanese Compound Verbs: with an Introduction on Japanese Cultural and Linguistic 

Affiliations with the Yangtze, Malaya, Tibetan, Pacific Quadrilateral. – Tokyo Maruzen, 1939.
14 Накао С. Сайбай сьокубуцу то ноко-но кіґен (Сільськогосподарські культури і зародження земле-

робства). – Іванамі сьотен, 1966.
15 Ніхонґо то таміруґо (Японська і тамільська мови). – Сінтьося, 1981. Надалі Сусуму Оно відмо-

вився від теорії походження японської і тамільської мов зі спільного джерела і вважав японську кре-
ольсько-тамільською мовою (Ніхонґо-но кейсей (Утворення японської мови). – Іванамі сьотен, 2000).

16 Ніхон міндзоку-но кіґен (Походження культури японського етносу) // Ідзін сонота (Іноземці та 
інші). – Ґенсося, 1979; Ніхон міндзоку-но кіґен (Походження японського етносу). – Хейбонся, 1958.

17 Стоянка Саннаймаруяма, розміщена в північно-східній частині Японії, є історичною пам’яткою, датова-
ною 55–40 ст. до н. е. Археологічні розкопки розпочали 1992 року, тоді ж на основі генетичного аналізу решток 
установлено, що стародавні жителі стоянки вирощували каштани (Сато Й. Дзьомон ноко-но секай (Світ зем-
леробства в епоху Дзьомон). – РНР кенкюсьо, 2000). Ураховуючи важливе значення, яке надавали каштанам у 
народних обрядах пізніших епох, ця знахідка викликає величезний інтерес. Див. також: Okunishi S. «Scattering 
Beans at Setsubun» // Annals of the Sergiu al-George Institute. – 2003–2007. – Vols. XII–XVI.

18 Patterns of Culture. – Boston, 1934.
19 The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture. – Boston, 1946.
20 Наприклад, див.: Кату С. Ніппон сякай-бунка-но кіхонтекі токутьо (Головні особливості япон-

ського суспільства й культури) // Ніппон бунка-но какурета кататі (Приховані форми японської культу-
ри). – Іванамі сьотен, 1984.

21 Див.: Накане Т. Татесякай-но нінґен канкей: Тан’іцу сякай-но рірон (Стосунки між людьми у 
«вертикальному» соціумі: Теорія єдиного суспільства). – Коданся, 1967.

22 Доробок Сугімото Й. піддано жорсткій критиці (Сугімото Й. та ін. Ніходзін  ва ніхонтеки ка (Чи 
є «японське» в японцях?). – Тойо кейдзай сімпося, 1982).

23 Збереглися два джерела, у яких згадано цей переказ. Один із них – «Кенпон-Тоономіне енґі» емакі (Кар-
тини на шовку: Історія храму в Тоономіне) (1-й сувій, дія 1), що, імовірно, належить пензлю Канейосі Ітідзьо 
(1402–1481), а другий – хроніка «Сінмейкьо», написана наприкінці XIV ст. невідомим автором (опублікована в 
серії «Дзоку-ґунсьоруйдзю, Т. 852». – Т. 1. – С. 114). Розглянута легенда ґрунтується на обох джерелах.

24 У Японії тотем «лис» поступово набував більшої популярності, ніж «собака».
25 Ообаясі Т. Нанпоо-но ґакумонтекі кейфу то міндзокуґаку (Етнографія і науковий родовід Мінака-

ти) // Повне зібрання робіт Кумагуси Мінакати. – Хейбонся, 1971. – Т. 3. К. Мінаката висунув гіпотезу, 
що гліцинія стала тотемом роду Фудзівари завдяки міфові про народження Каматарі. Однак Т. Ообаясі 
розкритикував його гіпотезу, зважаючи на оповіді Геродота.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



1083

З історії та сучасності японської етнології

26 Уважаємо, що немає жодної людини, яка б знала міфи і легенди Євразії краще за Тарьо Ообаясі, 
тому навряд чи є перебільшенням його слова про те, що «не існує» аналогічних переказів.

27 В описі ери богів у «Ніхон сьокі» про виноград уперше згадано. Хоча подано старе слово «ебі-
кадзура», проте здебільшого воно означає особливий дикий виноград (наукова назва – vitis coignetlae 
Pulliat). В академічному виданні (Іванамі сьотен, 1968) цим словом послуговуються на означення давньої 
назви винограду. Згідно зі свідченнями, що містяться в розділі «Опис Фергани» з «Історичних записок» 
Сима Цяня, виноград на територію Китаю потрапив 126 року. Див.: Laufer В. Sino-Iranica. – Chicago, 1919.

28 Ніхон міндзоку-но кіґен (Походження культури японського етносу) // Ідзін сонота (Іноземці та 
інші). – Ґенсося, 1979; Ніхон міндзоку-но кіґен (Походження японського етносу). – Хейбонся, 1958.

29 Зима і весна в Австрії // Іноземці та інші. – Ґенсося, 1979.
30 У вузькому значенні вперше згадано у: The Golden Bough. – 2nd ed. – London, 1900; Okunishi S. 

«Scattering Beans at Setsubun».
31 Каппа камабікі коо (Каппа, що заманюють коней у воду). – Тікума сьобо, 1948. Книжку написано 

на честь 60-річчя К. Янаґіти на основі його роботи «Каппа комабікі», яка ввійшла до першої збірки його 
статей «Сантоо-мінтансю» («Збірка міфів Ямато») (1914).

32 Сімпан каппа комабікі ко (Каппа, що заманюють коней у воду). – Токіо дайгаку сюппанкай, 1966.
33 Найвідоміша його робота – «Мокуба то секіґю» («Дерев’яний кінь і кам’яний бик») – уперше 

опублікована 1956 року у видавництві «Тайґа сьотен». Доповнене і перероблене видання побачило світ 
1982 року (видавництво «Хосей дайґаку сюппан»).

34 Він пишався тим, що був мікробіологом, а вивченням гуманітарних проблем займався на до-
звіллі. Повне зібрання робіт Кумаґуси Мінакати у 12 томах (Хейбонся, 1971–1976) також обмежено 
цариною гуманітарних наук, хоча варто зазначити, що воно незавершене.

35 Одна з останніх його робіт – «Міфи та форма етносу» (Тойо сьорін, 2007 р.).
36 Випускають бюлетень «Folk-Literature and Traditions».

ТОМІТА ХІДЕНОРІ

МЕДІА-КУЛЬТУРА ТА ВІДЕОІГРИ В ЯПОНІЇ: РОЗШИРЕНА 
РЕАЛЬНІСТЬ І СОЦІАЛЬНИЙ КАМУФЛЯЖ

An author enters a reader in the modern world of games and facilities of visual communication, where the 
border is destroyed between the real and virtual. Attention applies on the negative influence of the use of media 
technique of anime, so-called «twinkling» on the health and psyche of the young generation of TV viewers.

Випадок з «Покемонами»
Увечері 16 грудня 1997 року діти в різних районах Японії, які дивилися телепередачу, рап-

том відчули себе погано, їх було доставлено на кареті швидкої допомоги до лікарні. Причи-
ною цього стала сцена зі знятого за відеогрою мультиплікаційного серіалу «Pocket Monster» 
(«Кишенькове чудовисько»), що демонстрували на одному з каналів ТБ. Під час його перегля-
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ду в багатьох дітей почалися судоми і конвульсії, а в однієї дівчинки – навіть спазми дихальних 
шляхів. Це було викликано використанням особливої техніки аніме, «мерехтіння» (миттєвої 
зміни кольорового фону зображення) і «спалахів» (блимання одного кольору).

Цей інцидент – вияв  тенденцій у японських засобах масової інформації (після 2000 р.), 
де зливаються повномасштабне реальне й віртуальне. У цій статті хотілося б ознайомити 
читачів із сучасним станом у сфері мультимедіа та відеоігор у Японії.

Відеоігри
У Японії постійно надходять у продаж нові ігрові приставки (табл. 1) і одночасно із цим 

виникають нові ігри (рис. 1). На популярні ігри знімають манґи й аніме, унаслідок чого 
їхня популярність зростає. Усі ці ігри, аніме й інші явища японської поп-культури швидко 
поширилися і за кордоном. Відтак обсяги продажу аніме, зображень поп-ідолів, коміксів, 
відеоігор перевищили 2 трлн ієн. У 2002 році виручка від продажу японських аніме в США 
склала 4 359 110 доларів (близько 520 000 000 ієн), у чотири рази перевищивши обсяг про-
дажу сталі [18]. Саме тому неабиякий інтерес викликала стаття Дугласа Макгрея «Японія – 
це круто» [12].

У японській поп-культурі, що привертала увагу всього світу, відбулися деякі зміни. 
По-перше, набула поширення субкультура «отаку». З 1980-х років цим терміном назива-
ли людей, які, на відміну від колишніх «фанатів» і «маніяків», з пристрастю захоплювалися 
популярними персонажами відеоігор, аніме та ін. З 1990-х років для означення такого за-
хоплення почали використовувати жаргонне слово «мое» («розпускатися»). Згодом, з 2000 
року, у субкультурі «отаку» з’явився жіночий рух «фудзьосі» («зіпсоване дівча»), у межах яко-
го виник жанр «boys love» («юнацька любов»), що описує кохання між хлопцями (дівчата 
шукають у ньому щирі романтичні стосунки.) Продаж творів у жанрі «вoys love» швидко 
зростає, у книжкових магазинах відкривають спеціалізовані відділи, навіть на інтернет-сай-
ті Amazon з’явилася спеціальна рубрика.

По-друге, зросла популярність «сейю» – акторів дубляжу, які озвучують аніме, відео ігри, 
фільми, відео- і радіопродукцію. Бум популярності акторів озвучування неодноразово ви-
никав і в минулому, проте його особливість у цей час полягає в тому, що ця популярність 
поширилася не тільки на жанр аніме, але й на відеоігри. Причому популярність «сейю» 
зростає за рахунок швидшого збільшення чоловічої аудиторії, порівняно з жіночою, а та-
кож завдяки проникненню різних мультимедійних технологій у виробництво аніме, радіо- 
і теле програм, коміксів, відеоігор, CD, прямих репортажів. Справді, поєднання окремих  
медіа-продуктів, при якому вони відбиваються як у дзеркалі, сприяє мимовільному розвит-
ку світу симулякрів [5].

Дубляж – це не лише озвучування персонажів аніме, дівчата вдихають у них життя своїми 
голосами. Відокремлений від виконавця голос породжує безтілесний ідол. Хоча він і належить 
виконавцеві, проте перестає бути його власним голосом. Замість того, щоб вдихнути вірту-
альне життя в уявних героїв, артисти дубляжу самі починають набувати рис цих героїв.

Бум популярності «сейю» отримав новий розвиток із поширенням Інтернету. Спробує-
мо розглянути його розвиток і сучасний стан.

Поширення Інтернету та відеосайти 
У 2006 році кількість користувачів Інтернету в Японії складала 68,5 % населення, або 

87 540 000 осіб (рис. 2). Найпопулярнішим відеосайтом Інтернету став Youtube (http://www.
youtube.com/),  де кожен може вільно розміщувати власні відеоматеріали. Незважаючи на 
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те, що це було порушенням авторських прав, вони відразу після показу популярних аніме 
з’являлися на сайті Youtube. Іноді ці відеоматеріали супроводжуються титрами анг лійською, 
корейською, китайською або іншими мовами, тобто існує можливість дивитися популярні 
аніме в режимі реального часу навіть за кордоном.

Таке об’єднання відеосайта й найвідоміших аніме вперше відбулося в травні 2006 року. 
Популярним стало аніме «Haruhi dance» («Танець Харухі»). З вересня 2005 року почали пуб-
лікувати манґи з продовженням, а з квітня 2006 року – демонструвати аніме-серіал «Су-
дзумія Харухі-но юуцу» («Меланхолія Харухі Судзумія»), що разом із новелою, на якій вони 
ґрунтувалися, мали неабиякий попит. На сайті Youtube розміщено відео ролик, у якому зня-
то людей, які імітують танець персонажів з останньої серії аніме. Він був настільки попу-
лярним, що згодом виникли аналогічні сюжети майже зі всіх країн світу. Тобто, бум «танців 
Харухі» вийшов за межі Японії і поширився по всьому світу.

Водночас з’явився абсолютно новий відеосайт – Nikoniko douga (Веселі відео) (http://
www.nicovideo.jp/). Тут відвідувачі можуть писати свої коментарі просто-таки на відео-
зображенні. Коли на одному зображенні безліч користувачів залишає свої коментарі, що 
відтворюються на екрані в тому порядку, в якому вони були записані, причому старі ко-
ментарі з’являються, немов написані щойно, виникає дивовижне відчуття життєвості. З мо-
менту відкриття сайта Nikoniko douga, 15 січня 2007 року, кількість користувачів стрімко 
зростає. У травні 2007 року середня тривалість користування й чисельність відвідувань на 
одну людину перевищили аналогічні показники відеосайта Youtube [17] (рис. 3).

Згодом, 31 серпня 2007 року, у продаж надійшла епохальна програма Hatsunemiku – пісенний 
синтезатор, який після введення слів і мелодії відтворює пісні голосом актриси «сейю» Сакі Фудзі-
та. На сайті Youtube вже розміщено багато таких композицій. Насправді Сакі Фудзіта не має від-
ношення до жодної з них, однак Інтернет заповнений піснями в її виконанні. Завдяки Hatsunemiku 
голос «сейю» повністю перетворився на цифрові дані, яким не потрібна тілесна оболонка.

«Mixi» та «prof»
Поява блогів, заснованих на використанні технології Web 2.0, яку називають наступ-

ним поколінням Web, зробила Інтернет ще доступнішим. Блог – це різновид веб-сторінки, 
яку скорочено позначають як weblog. Раніше реєстрацію користувача називали log. Таким 
чином, слово weblog означає реєстрацію на сайті. Для того, щоб вести на ньому щоденник, 
користувачеві досить лише оновлювати власний блог. Крім того, відвідувачі сайта можуть 
залишати і свої коментарі. Відтак виникла ще одна розвага – спілкування з відвідувачами 
сайта через блоги.

Поширення соціальної мережі (SNS – Social Networking Service) дало новий поштовх 
спілкуванню через Інтернет. Безкоштовні місця зустрічей, які пропонують усі портали, 
дають можливість спілкуватися людям, які б ніколи не зустрілися, якби не було Інтерне-
ту [24]. Однак розширювати коло знайомств у мережі нелегко. На американському сай-
ті соціальної мережі Friendster (http://www.Friendster.com/), що відкрився в березні 
2003 року, цю проблему вирішували завдяки використанню системи «друзі друзів». Люди, 
познайомившись на сайті Friendster, рухаючись по ланцюжку їхніх друзів, знайомляться 
з іншими. Популярність сайта SNS, створеного у США, швидко поширилася і на Японію. 
Сайт mixi, відкритий у лютому 2004 року (http://mixi.jp/), у серпні 2005-го налічував  
1 млн користувачів, а до травня 2007 року їхня кількість досягла 10 млн. Таким чином, він 
став найбільшим у Японії сайтом соціальної мережі [15; 16]. Проте японський сайт mixi не 
розширює коло зв’язків між людьми, радше завдяки блогам поглиблює вже існуючі дружні 
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взаємини між ними. Люди отримують задоволення, спілкуючись в Інтернеті, й разом про-
живають своє повсякденне життя, як, наприклад, у разі обміну щоденниками.

Блоги й соціальні мережі вплинули і на користування мобільними телефонами. З одного боку, 
в Японії спостерігається тенденція до зменшення кількості абонентів стаціонарного зв’язку (теле-
фонного і ISDN), а з другого, – поступово збільшується кількість користувачів IP-телефонного й 
мобільного зв’язку (стільникові телефони і PHS). У 2000 році чисельність користувачів мобіль-
ним зв’язком перевищила кількість власників стаціонарних телефонів; до кінця 2006 року було 
117 млн абонентів мобільного зв’язку і 55,15 млн користувачів міськими телефонами (рис. 4). 
Такий феномен спостерігаємо в усьому світі. Дослідження культури мобільного зв’язку проводять 
у ба гатьох країнах, а результати найцікавіших з них регулярно публікують [9; 11; 8].

Особливість сучасних мобільних телефонів, окрім власне телефонного зв’язку, – мож-
ливість оперувати багатьма функціями, такими, як електронна пошта, цифровий фото-
апарат, відеокамера, відеофон, ТБ, навігація, відеоігри, перегляд інтернет-сайтів. Зокрема, 
підлітки користуються Інтернетом через стільникові телефони після того, як було введено 
постійну абонентську плату.  Останнім часом серед мобільних послуг найпопулярнішою 
стала «prof» – інтернет-служба, за допомогою якої користувачі передають відомості про 
себе. Вона забезпечує можливість розміщення докладніших, аніж у соціальних мережах, 
персональних даних і дозволяє яскравіше представити свою індивідуальність. Окрім того, 
існує ще рубрика «Щоденник» і колонка «real», де кожен може виразити свої почуття або 
настрій у будь-який час. «Щоденник» виконує ті самі функції, що і щоденники в блогах. 
У колонці «real» відвідувач може кілька разів на день робити записи, що відображають 
його настрій у певний момент. Отже, підлітки записують свої відчуття в колонку «real» 
та читають про почуття інших. Проте, на відміну від сайта «prof», яким користуються всі 
бажаючі, «real» часто відкриті лише для обмеженого кола друзів. Таким чином, за цільо-
вою спрямованістю розрізняють сайти SNS, на яких знайомляться друзі друзів, «prof», на 
якому користувачі подають власні біографії, і «real», де обмежена кількість людей обміню-
ється розповідями про свій настрій.

Суспільство «змішаної реальності» (Mixed Reality Society): «розширена реальність» 
(Augmented Reality) і «соціальний камуфляж» (Social Camouflage) 

У сфері інформаційних технологій швидко розвиваються технології «віртуальної ре-
альності» (Virtual Reality), завдяки чому стала можливою поява справжнього віртуального 
простору. Водно час технологія перетворення реального простору на віртуальний в останні 
роки привернула увагу. Відчуття реальності, що виникає завдяки цій технології, називають 
«розширеною реальністю» (Augmented Reality – AR), а відчуття, породжене за допомогою 
VR-технології, яка призначена для перетворення віртуального світу на реальний, – «розши-
реною віртуальністю» (Augmented Virtuality – AV). Таким чином виникла концепція «зміша-
ної реальності» (Mixed Reality – MR), яка є загальним позначенням «розширеної реальності» 
й «розширеної віртуальності». Концепцію «змішаної реальності» розробили Пол Мілгрем та 
ін. [14]. До сьогодні існувало розділення на реальний, матеріальний і віртуальний просто-
ри. Проте з появою технології, що уможливила створення «розширеної реальності», реаль-
не і віртуальне розміщуються поряд. За словами П. Мілгрема, замість дуалістичної системи, 
що допускає або реальне, або віртуальне, виникла відмінність типу «реальніше» або «вір-
туальніше» (рис. 5). Нині розробляють і реалізують технологію, у якій поєднано реальне 
й віртуальне. Таке суспільство, в якому реальне змішується з віртуальним, ми назвемо «су-
спільством змішаної реальності» (Mixed Reality Society).
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Уже застосовують сенсори і мультимедійні засоби, подібні до технології «змішаної ре-
альності», наприклад, блоги і соціальні мережі, де на віртуальне середовище накладаєть-
ся реальна інформація. І навпаки, у призначених для мобільного зв’язку службах «prof» та 
«real» на реальне середовище накладається віртуальна інформація. Крім того, популярні 
артисти дубляжу, які використовують «личини» персонажів аніме й відеоігор, є «розшире-
ною реальністю». Таку технологію застосовують і у відеоіграх (The Eye of Judgement (Sony 
Computer Entertainment Inc.)). Виникли також AR-технології для мобільних телефонів 
(AR Tennis (HITLabNZ)).

Принцип застосування технології «розширеної реальності», що дозволяє розміщувати 
в реальному просторі віртуальні образи або відеозображення, уже розробляють у жанрі на-
укової фантастики. У популярному в Японії і за кордоном аніме «Привид у латах» [20], де 
зображено суспільство майбутнього, в якому співіснують люди і кіборги, використано тех-
нологію «оптичного камуфляжу» (Optical Camouflage), що робить людину невидимою. У ла-
бораторії Сусуму Таті при Токійському університеті за допомогою AR-технологій на практиці 
розробили спосіб «оптичного камуфляжу». Інакше кажучи, технологія AR не тільки робить 
видимим невидиме, але і навпаки – може зробити прозорими видимі об’єкти.

З погляду концепції «суспільства змішаної реальності» технологія «оптичного камуфля-
жу», яка дозволяє робити невидимими людей та інші об’єкти, додавши до реального сере-
довища віртуальні дані, становить неабиякий інтерес. Адже цю ідею можна застосовувати 
не тільки для зорових, але й для слухових образів. Спосіб, завдяки якому шляхом накла-
дення звукових сигналів удається приховувати людей та інші об’єкти, називають «акустич-
ним камуфляжем» (Acoustically Camouflage). Таку технологію реалізовано в конструкції на-
вушників із вбудованою системою шумозаглушення (МDR-NC6 (Sony Style); Quiet Comfort 
(Bose)), де за рахунок генерування звукових сигналів зі зворотною фазою здійснюється 
приглушення зовнішніх шумів і забезпечується чистіше звучання.

Однак при плануванні соціальних зв’язків дуже важливо враховувати не тільки існування чи 
неіснування конкретного індивідуума фізично, але й існування його  в соціальному сенсі. Подібно 
до технологій «оптичного камуфляжу» і «акустичного камуфляжу», при накладенні віртуальної 
інформації на реальне середовище індивідууми й інші об’єкти стають «прозорими» в соціальному 
зрізі, тому такий спосіб названо «соціальним камуфляжем» (Social Camouflage) (рис. 6).

Уважаємо, що «соціальний камуфляж» дозволяє себе й інших індивідуумів зробити невидими-
ми [25]. Мобільний телефон – це переносний засіб передачі інформації, що вимагає регулярного 
заряджання джерела живлення. Завдяки йому завжди є зв’язок з віртуальним світом. Для підлітків, 
які переносять за допомогою послуг «prof» і «real» віртуальну інформацію про друзів у реальний про-
стір, відмова в доступі до них і ненадання інформації про співрозмовників пов’язані із соціальним 
управлінням щоденного буття їх самих та інших людей. Але є і суспільства, де мовчання телефона у 
відповідь на дзвінки друзів зовсім не означає, що людина зникла із соціуму.

Разом із впровадженням AR-технологій у сфері відеоігор і мультимедіа спостерігаємо 
новий підйом. Інакше кажучи, відчиняються двері в «суспільство змішаної реальності». Світ 
відеоігор і мультимедіа торує до нас дорогу, і реальне поступово зливається з віртуальним. 
Смерть у медіа-просторі пов’язана з реальною смертю, подібно до того, як діти, сидячи пе-
ред телевізором, непритомніють від його випромінювання. У світі ігор і засобів візуальної 
комунікації, де межа між реальним та віртуальним розмита, нам, найімовірніше, доведеться 
переосмислити значення «соціального буття».
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 Аналізований період: з дати випуску відповідної приставки по 31 грудня 2006 （Од. вимірювання: 

шт.） Ігрова приставка Виробник Випуск у 
продаж 

Загальна 
кількість 

Nintendo DS Lite Nintendo 2006.3.2 7,526,038 
Nintendo DS Nintendo 2004.12.2 6,435,732 
PlayStation Potable 
 

Sony Computer Entertainment Japan 
 

2004.12.12 4,512,654 
Game Boy Advance SP Nintendo 

 
2003.2.14 5,912,770 

Game Boy Micro Nintendo 
 

2005.9.13 552,402 
PlayStation 2 Sony Computer Entertainment Japan 

 
2000.3.4 20,250,71

9 Wii Nintendo 2006.12.2 989,118 
PlayStation 3 
 

Sony Computer Entertainment Japan 
 

2006.11.11 466,716 
Xbox 360 Microsoft 2005.12.10 290,467 
Nintendo GameCube Nintendo 

 
2001.9.14 4,003,033 

Джерело: Біла книга Фаміцу. – EnterBrain, Inс., 2007.

Джерело: Біла книга Фаміцу. – EnterBrain, Inc., 2005; Біла книга Фаміцу – EnterBrain, Inc., 2007.

Рисунок 1. Обсяг продажу програмного забезпечення для побутових відеоігор (1987–2006)

Таблиця 1. 
Загальна кількість продажу ігрових приставок

Аналізований період: з дати випуску відповідної приставки по 31 грудня 2006 року
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Джерело: Біла книга з інформації, 2007 (Головне управління справами Міністерства внутрішніх справ та 
комунікацій)

Рисунок 2. Кількість користувачів Інтернетом у співвідношенні до загальної кількості населення

Джерело: Прес-реліз «Net ratings Co., Ltd», 21 вересня 2007 р.

Рисунок 3. Середня кількість відвідувань і середня тривалість відвідування веб-сайтів NikoNiko Douga і 
YouTube на одного користувача (з лютого 2006 р. по серпень 2007 р., доступ з домашнього ПК)
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Джерело: Біла книга з інформації, 2007 (Головне управління справами Міністерства внутрішніх 
справ  та комунікацій)

Рисунок 4. Співвідношення кількості користувачів портативним (мобільним PHS) і стаціонар-
ним телефонами 

Джерело: Paul Milgram, Fumio Kishino, A Taxonomy of Mixed  Reality Visual Displays,
IEICE Transactions on Information Systems, Vol E77-D, No.12 December 1994
http://vered.rose.utoronto.ca/people/paul_dir/IEICE94/ieice.html

Рис. 5. Віртуальний континуум

Рисунок 6. «Суспільство змішаної реальності» і «соціальний камуф-
ляж»
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САКАЇ МАСАКО

ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ КЛІМАТ

The historical preconditions of introduction of enterprise climate in Japan are covered in the article.  
Peculiarities of labour legislation of modern Japan consist in prohibition against combining jobs. It is 
considered that such rule supports labour discipline in enterprises and establishments. Author, basing on 
the experience of other countries insists on the necessity of abolition of such prohibition.

Історичні передумови формування підприємницького клімату в Японії
У період революції Мейдзі уряд Японії стрімко впроваджував систему компаній. Тоді ще від-

стала Японія мала досить низький рівень накопичення капіталів, їй не вистачало виробничих 
потужностей, але, незважаючи на це, змагалася з передовими капіталістичними країнами. За-
вдання поставлено чітко – якнайшвидше наздогнати передові країни і знизити різницю в рівні 
продуктивності праці (на меті було створення державних підприємств як зразок для приватних 
компаній, а також під керівництвом уряду планували заснувати розвинену промисловість). Від-
так виникла необхідність значних капіталовкладень. Тому започаткували формування сучасної 
системи кредитування та популяризацію компаній, зокрема акціонерних товариств 1. Для за-
доволення величезного попиту на капітал, що зростав, украй необхідною була організація но-
вої системи компаній 2, яка дозволяла б концентрувати й накопичувати грошові кошти значної 
кількості людей. Така система акціонерних товариств 3 заповнювала прогалину, що існувала в 
Японії, між малим об’ємом накопичених капіталів і вимогами промислової революції. Отже, 
описана система компаній, яку встановлено в Японії «зверху», має деякі особливості. 

Згодом розвиток японської економіки посилювали значним збільшенням кількості 
компаній (табл. 1).

Таблиця 1  
Кількість юридичних осіб з урахуванням їхньої організаційної структури (1910–2004)

Товариства з 
необмеженою 
відповідаль-

ністю

Командитні 
товариства Корпорації

Акціонерні 
товариства з 
обмеженою 

відповідальністю

Інші Загальна 
кількість

1910 3 202 6 411 5 277 – – 14 926 (36)

1920 6 954 14 912 20 568 – – 42 488 (54)

1930 9 841 32 259 21 402 – – 63 553 (43)

1940 15 663 37 592 35 936 1 805 – 91 028 (28)
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1950 10 276 28 402 154 497 45 306 – 238 531 (34)

1960 9 928 43 215 287 350 198 936 – 539 429

1970 986 825

1980 7 112 36 510 791 297 606 461 8 169 1 449 549

1990 5 595 28 483 1 054 491 971 394 18 307 2 078 270

2000 6 966 31 421 1 059 140 1 398 785 40 566 2 536 878

2004 7 775 43 504 1 040 379 1 432 883 47 547 2 572 088

Головне управління статистики. Загальний огляд довгострокових статистичних даних по Японії. – 

1988. – Том 4. – С. 162, 1988 (основні матеріали «Статистичних даних про податки» Податкової служби), 

а також: Державна податкова служба «Дійсне положення суб’єктів підприємницької діяльності у світлі 

статистичних відомостей Податкової служби». Публікували щороку впродовж 1980–2004 років. До 1920 

року – включно з тимчасово закритими компаніями; після 1921 року – не входять компанії, що тимчасо-

во закриті, а також ліквідовані й об’єднані фірми. У дужках () – акціонерні товариства. «Інші» – компанії 

взаємного кредитування, медичні установи, промислові кооперативи. До загальної кількості в 1970 році 

належали компанії взаємного кредитування, медичні установи та промислові кооперативи.

Відомостей за 1970 рік про кількість суб’єктів підприємницької діяльності з урахуван-
ням їх організаційної структури не опубліковано.

Розглянемо статистичні відомості за 2000 рік. В Америці та Німеччині приватні підпри-
ємства становили 7 % від загальної кількості компаній. У Японії – більше 34 %, майже весь 
залишок припадав на державні компанії (табл. 2).

Таблиця 2  
Форма та кількість промислових підприємств у Японії, Америці, Німеччині (2000)

Юридична форма Японія Америка Німеччина

Приватні підприємці
Nonfarm Solo Proprietorships

Einzelunternehmen

1 307 073
(34.0 %)

17 904 731
(70. 7%)

2 040 713
(70. 1%)

Товариства з необмеженою 
відповідальністю

General Partnerships
Offence Handelsgesellschaft OHG

6 966
(0.2 %)

872 045
(3.4 %)

262 030
(9.0 %)

Командитні товариства 
Limited Partnerships

Kommanditgesellshaft KG

31 421
(0.8 %)

348 973
(1.4 %)

102 937
(3.5 %)
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Акціонерні товариства з обмеженою 
відповідальністю 

S Corporation Limited liability Companies
Gesellschaften mit beschankter Haftung

1 398 785
(36.4 %)

3 605 804
(14. 2%)

446 797
(15. 4%)

Корпорації
KGaA. AG

1 059 140
(27. 6%)

2 407 200
(9.5 %)

5 256
(0.2 %)

Інші товариства і юридичні особи
Others

40 566
(1.0 %)

175 300
(0.8 %)

51 147
(1.8 %)

Загальна кількість компаній 3 843 951
(100 %)

25 314 053
(100 %)

2 909 150
(100 %)

Сініті К. Дослідження подвійного стягнення податку на корпорації та прибуткового податку: Ухилен-

ня закритих акціонерних підприємств від податків // Японський Науково-дослідницький інститут економі-

ки та цінних паперів, 2003. – Сюкен кейдзай, 2003. – N 44. – С. 90. 

Таблиця 3  
Зміни в кількості осіб, які отримують заробітну плату, та інших показників (1950–1985)

Рік

Особи, які працювали впродовж року
Кількість 
осіб, які 

отримували 
заробітну 
плату (тис. 

чол.)

Загальна сума 
заробітної 

плати
(млн. ієн)

Загальна 
сума 

податків
(млн. ієн)

У середньому
Заробітна 

плата/
Грошова 
допомога 
(тис. ієн)

Премії 
(тис. ієн)

Платежі 
(тис. ієн)

Сума 
податку

(тис. 
ієн)

1950 5 114 614 911 75 516 108.2 12.0 120.2 14.8

1955 8 219 1 705 504 124 392 180.7 26.8 207.5 15.1

1960 11 716 3 516 264 173 889 242.2 57.9 300.1 14.8

1965 17 170 8 704 041 420 449 408.9 98.1 506.9 24.5

1970 24 244 22 787 689 1 019 559 727.7 212.3 939.9 42.1

1975 30 321 61 559 235 2 239 785 1,575 455 2,030 74

1980 33 361 98 359 057 5 249 972 2,319 629 2,948 157
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1985 36 938 129 907 008 7 661 262 2,803 714 3,517 207

Сто років оподаткування прибутку. – С. 143.  Вивчення на прикладі типових показників кількості осіб, 

які отримують заробітну плату.

Водночас унаслідок розвитку системи компаній зростала кількість робочих місць (табл. 3).

Порівнюючи з Америкою та Німеччиною, кількість промислових підприємств у Японії 
досить значна. Можна стверджувати, що підприємницький клімат, про який ітиметься далі, 
серйозно впливає на багатьох людей. 

Між іншим, систему довгострокового найму на японських підприємствах загалом ува-
жають ідеальним виходом 4. Зародження цієї системи прослідковуємо в період економіч-
ного буму, що наступив у важкій промисловості в роки Першої світової війни та тривав і 
після її завершення. У цей час потік робітників швидко вщухав, тому постала необхідність у 
їхньому закріпленні за робочими місцями 5. 

Спалах Першої світової війни в липні 1914 року призвів до припинення торгівлі, транспор-
тування морем, імпорту важливих товарів та експорту шовку-сирцю, відтак японська економі-
ка тимчасово потрапила у важке становище 6. З другої половини 1915 року разом зі зростанням 
експорту відбулося й покращення стану ринку, завдяки чому в Японії, яку використовували 
як воєнну базу «європейської війни» 7, відбулося безпрецедентне зростання економіки 8. Хоча 
після закінчення війни в 1918 році існували побоювання стосовно післявоєнної реакції, однак 
переважали надії на пожвавлення попиту під час відновлення, тому 1919 року почався бум, що 
суттєво покращив стан економіки воєнних часів 9. При цьому зафіксовано різке підвищення 
цін на товари, акції та землю, коли «одна спекуляція викликала іншу» 10. Почалася промислова 
лихоманка, «коли разом із безмежним зростанням та розширенням створених підприємств від-
бувалося значне пожвавлення випуску цінних паперів, а також підписка на нові акції» 11. Після 
Першої світової війни у важкій промисловості сформовано систему регулярного підвищення 
зарплатні 12. Однак у часи депресії 1920 року для збереження кваліфікованої робочої сили на 
підприємствах проводили підготовку кадрів. Надалі, під час війни в Тихому океані, дефіцит ква-
ліфікованої робочої сили загострився, спостерігалося вповільнення притоку кадрів 13. Головною 
відмінністю від ситуації 1920 року було те, що Індустріальний патріотичний рух безпосередньо 
втрутився в робочий рух під гаслом «злагода в промисловості» 14.

Отже, у Японії сформувався такий підприємницький клімат, у якому передовсім цінува-
ли порядок на підприємствах. 

Положення про працевлаштування – постанова про заборону сумісництва і порядок на 
підприємствах

Нижче подаємо основні критерії трудового законодавства в сучасній Японії. 
Компанії, у яких працює більше десяти осіб, мають надати державній установі (головному 

інспекторові з питань робочих норм) оформлені правила працевлаштування (Закон про робочі 
норми, ст. 89). Окрім того, компанії мусять оформити правила працевлаштування у вигляді на-
казу і таким чином довести їх до відома робітників (Закон про робочі норми, ст. 106, п. 1). 

Багато промислових підприємств мають у правилах працевлаштування заборону на су-
місництво або чітко прописують, що таке сумісництво може бути дозволено тільки в разі 
попереднього прохання робітника. Однак існують випадки, коли суд визнавав подвійне 
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працевлаштування на роботу без такого дозволу. Інакше кажучи, у правилах про працевлаш-
тування визнана необхідність створення підприємницького клімату, у якому на першому 
плані – порядок на підприємствах.

У деяких випадках заборону на сумісництво або побічну працю в суді можна заперечи-
ти. Наведемо декілька типових прикладів. 

1. Якщо працівник, котрий складає меблі, працював у робочий час на аналогічному під-
приємстві, то це є підстава для звільнення і судового розгляду, оскільки така дія – порушення 
заборони «працювати в іншому місці без дозволу» (Фукока, окружний суд, рішення суду від 
20.10.1972 р. «Справа Таймз» N 291, с. 355).

2. Судова справа про жінку, яка з 8 год 45 хв до 17 год 15 хв працювала в будівельній 
компанії, а потім із 18 год до 24 год – у кабаре «Сагаміхара Харіуддо». Цей випадок порушен-
ня заборони сумісництва призвів до судового вироку і став причиною звільнення, яке суд 
визнав (Окружний суд Токіо, рішення від 19.11.1982 р. «Справа про роботу» N 397, с. 30). 

3. Справа про визнання дійсним дисциплінарного або звичайного звільнення службов-
ців, котрі у вільний час підпрацьовували на стороні. У цьому випадку робітники не поруши-
ли службових обов’язків та довіри компанії, їх звільнення кваліфіковано як зловживання, 
тому справу визнано недійсною (Окружний суд Токіо, рішення суду від 05.06.2001 р. «По-
відомлення про економіко-трудовий прецедент» N 1779, с. 2).

Зазначимо, що вивчення та розгляд судових справ із метою юридичного обґрунтування 
обов’язкових правил працевлаштування триває. Вони базуються на нормах чітко прописа-
ного договору, згідно з яким обов’язковість виникає на підставі згоди службовця; прави-
ла працевлаштування мають регламентуючий характер. Подібно до закону, такі правила 
обов’язкові для службовця, незалежно від його згоди або незгоди. Однак чітких висновків 
ще не дійшли 15. 

Щодо трудового законодавства, то при розгляді прецедентів, які з погляду «позитивного» пра-
ва не мають підстав, у суді виникають дискусії з багатьох питань, найбільш типові з яких – проб-
леми «порядку на підприємствах» 16. 

Скажімо, у судовому вироку, згаданому в прикладі 2, ішлося про те, що «на відміну від дер-
жавного службовця, якому за законом заборонено працювати на додатковій роботі, робітни-
кам на приватних підприємствах, як правило, сумісництво не заборонено. Перелік обмежень 
виписано в правилах працевлаштування, але в трудовому контракті встановлено лише фіксо-
ваний робочий день, принципові трудові обов’язки, понаднормову роботу за рахунок вільного 
часу службовця. Тому фіксація в правилах суворої заборони сумісництва, за винятком особли-
вих випадків, є зайвою». «Оскільки використання службовцем вільного часу для відпочинку і 
відновлення моральних та фізичних сил є ключовою умовою виконання ним своїх обов’язків 
у наступні робочі дні, роботодавці мають бути зацікавлені в цьому», до того ж «залежно від на-
вантаження сумісництво може зашкодити керуванню підприємством, підірвати довіру до нього 
з боку інших суб’єктів або заплямувати престиж компанії». Зрештою, самовільна праця на двох 
роботах визначає «порушення порядку на підприємстві».

Отже, мовчазна угода щодо розпорядку робочого часу, яка існує майже на всіх японських під-
приємствах, є характерною ознакою японського підприємницького клімату. Тому, якщо виникло 
яке-небудь питання щодо нього, краще домовитися, ніж шукати юридичні докази в суді.

***
Існувала ще одна проблема, пов’язана з порядком на підприємстві. У суді розглядали 

справу щодо обґрунтованості звільнення службовця-дівчини, яка мала любовні стосунки з 
одруженим співробітником. За рішенням суду звільнення на підставі «порушення дисциплі-
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ни та порядку на робочому місці» визнано недійсним (Окружний суд Асахікава, рішення 
суду від 27.12.1989 р. «Інцидент на робочому місті» № 554, с. 17).

До речі, у США сумісництво називають multiple jobs, що в дослівному перекладі звучить 
як «друга праця». На відміну від японського слова, воно є досить широким поняттям. У трав-
ні 1997 року в США провели опитування серед 8 млн. 500 тис. сумісників. За пріоритетністю 
мотивів, що особливо привернули увагу при виборі другої роботи, були такі: на першому 
місці – «бажання заробити на повсякденні витрати», далі – «друга робота приносить задо-
волення», інші – «для отримання досвіду» і «для відкриття власної справи» 17.

Однією з проблем, навколо якої і нині полемізують, є та, що порівняно із США, де про-
цент нових підприємств сягає 13–14 %, у Японії він становить лише 3–4 %18. Так, як і в  
США, у Японії потрібно поставити за мету збільшення кількості нових підприємств і провес-
ти якнайшвидше низку системних реформ. Як приклад таких реформ можна навести Закон 
про компанії, прийнятий у березні 2006 року. Раніше мінімальний розмір статутного капі-
талу акціонерних товариств мав становити 10 млн. ієн, тепер ці обмеження скасовано (як 
було зроблено в американському штаті Делавар), а також унесено деякі інші серйозні зміни.

Однак нині не чути про дискусію стосовно правил працевлаштування, згадану в межах 
цієї статті. Оскільки більшість японських підприємств, як і раніше, забороняють побічну ро-
боту або сумісництво, то частина робітників, які хотіли б відкрити свою справу, мусять для 
цього звільнитися. У Японії досить важко, працюючи на основній роботі, здобувати досвід 
на іншій, як це роблять у США. Окреслене питання стосується радше площини корпоратив-
ної культури, аніж законодавчої.

Японські підприємства прагнуть системи стабільного довгострокового найму, і за 
останні роки в цьому напрямі відбулися суттєві зміни. Злиття із закордонними підприєм-
ствами та реорганізація існуючих підприємств уже давно стали активнішими. Незабаром 
настануть ті часи, коли багато людей упродовж життя будуть працювати на одному робочо-
му місті. Гадаємо, що варто переглянути заборону на додаткову або подвійну роботу, яка є 
основою корпоративної культури Японії. 
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КАДЗІ ІТАРУ

ІНОЗЕМЦІ В ЯПОНІЇ З ПОГЛЯДУ СТАТИСТИКИ: В’ЇЗД, ТИМЧАСОВЕ 
Й ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ, НАТУРАЛІЗАЦІЯ

Forming history and statistical description of permanent groups of population of Japan is briefly given in the 
article. The questions of the legislative providing of civil laws of foreigners, principles of naturalization are considered.

1. Вступ
У цій статті ми пропонуємо проілюстрований діаграмами загальний огляд ситуації з 

в’їздом, тимчасовим і постійним проживанням, а також натуралізацією іноземців у Японії 
в період після Другої світової війни.  Термін «китайці» в рамках статті включає жителів Тай-
ваню й Гонконгу.

2. Північні й південні корейці, «іноземці» та зміна курсу ієни
На рис. 1 представлено зміну кількості південних і північних корейців у Японії (за винятком 

підмандатних територій Тайваню, Північної Кореї, о-ва Сахалін, островів Океанії), а також іно-
земців, у тому числі південних і північних корейців, і зміну курсу ієни [4; 15; 17; 19].

Необхідно підкреслити таке: 
1. У другій половині 1980-х років, коли відбувся різкий стрибок курсу ієни, удруге в іс-

торії Японії спостерігалося стрімке зростання кількості «іноземців», яке протягом усього 
післявоєнного періоду залишалося практично постійним. 

2. Як наслідок, у 2004 році в Японії проживало майже стільки ж «іноземців», скільки в 
1944 році. 
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3. До другої половини 1980-х років більшість іноземців, які мешкали в Японії, станови-
ли південні й північні корейці, однак у 1994 році їхня частка серед іноземців скоротилася 
вже до 50,0 %.

До речі, щоб пояснити, чому під час війни в Японії проживало близько 2 млн північних 
корейців, а після війни їх тут залишалося приблизно 500 тис., подамо таку інформацію.

Якщо коротко спробувати пояснити причини, з яких значна кількість корейських ро-
бітників і службовців переселилася в Японію, то швидкий зріст чисельності корейців на 
підлеглих Японії територіях полягав у тому, що, не маючи змоги знайти роботу в себе на 
батьківщині, вони ринули сюди в пошуках роботи. Кількість корейців від кінця 1910 року, 
коли країни потрапили під контроль Японії, нараховувала 13 млн чоловік, а до кінця війни 
досягла 30 млн (за даними за травень 1944 р. на території Кореї проживало 25 млн чол., а 
наприкінці того ж року в Японії проживало 2 млн корейців, у Маньчжурії та Північному Ки-
таї – 2 млн, на території Радянського Союзу – 100 тис. чол.) [4, с. 17].

Згідно з планом цивільної мобілізації, корейську робочу силу почали приймати на те-
риторії Японії з вересня 1939 року, коли (спочатку тільки в певних районах Кореї) влас-
ники підприємств почали збирати людей, які виявили бажання перебратися на роботу в 
Японію, потім, від лютого 1942 року, така мобілізація проводилася за підтримки губер-
натора, а від вересня 1944 року – на підставі Указу про мобілізацію. Однак наприкінці 
березня 1945 року морське сполучення між Сімоносекі й Пусаном зовсім припинилося, і 
доставка мобілізованих стала неможливою. Від вересня 1939 року Японія прийняла понад 
630 тис. робітників, хоча серед них були й такі, кого пізніше депортували через закінчен-
ня терміну трудової угоди, або ті, хто поміняв місце роботи; як наслідок, до кінця війни 
на місцях приписки залишалося більше 322 тис. чоловік. Окрім того, в армії й пов’язаних 
із військовими потребами галузях до кінця війни працювало ще приблизно 110 тис. чоло-
вік [4, с. 18, 19].

Із 2 млн корейців, які проживали в Японії до кінця війни, виїхали на батьківщину в 
пріоритетному порядку мобілізовані на роботи, демобілізовані, за винятком тих, хто доб ро-
вільно відмовився повертатися, потім ще близько 1 млн корейців евакуйовано, і приблизно 
500 тис. осіб залишилося в Японії. Багато хто з них давно оселився в Японії та створив ста-
більну основу для життя в японському суспільстві [8, с. 75].

У квітні 1959 року в Японії проживали 607 533 корейці, причому 63.7 % з них народи-
лися в цій країні. Водночас співвідношення корейців, які не народилися в Японії, а прибули 
сюди в різні роки, було таким: до 1938 року – 16,5 %, у 1939–1943 роках – 6,0 %, 1944–1945 – 
0,7 %, 1946–1959 – 0,7 %, рік прибуття не встановлено – 12,4 % [4, с. 40].

3. Зміна сальдо міграції та кількості репатрійованих
На рис. 2 представлено діаграму, що відображає зміну кількості іноземців, які легально 

в’їхали в Японію, а також тих, хто залишився тут, і репатрійованих [16; 17]. Хотілося б відзна-
чити такі чотири аспекти.

По-перше, темпи зростання чисельності осіб, які легально в’їжджають у країну, збіль-
шуються з кожним роком. До того ж, якщо подивитися на розподіл за національністю та 
регіонами проживання мігрантів, наявна така картина: до другої половини 1970-х років 
США посідали перше місце за кількістю мігрантів у Японію, від другої половини 1980-х 
кількість мігрантів із США, Тайваню й Південної Кореї стає практично однаковою, а від 
першої половини 1990-х років з великим відривом переважає Південна Корея (на 2-му 
місці – Тайвань, на 3-му – США). Окрім того, у 2000–2004 роках розподіл іммігрантів у 
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Японію за національністю або країною походження був таким: Південна Корея – 26,0 %, 
Тайвань – 12,8 %, США – 16,1 %, Китай – 9,2 %, інші країни – 36,0 % [16].

По-друге, чисельність сальдо міграції (визначається як різниця між кількістю іноземців, 
які в’їхали, та кількістю тих, хто виїхав, за конкретний рік), починаючи від 1985 року, стрімко 
зростає. При цьому в 1985–2004 роках розподіл тих, які залишилися в Японії (1 881 692 чол.), 
за національністю або країною проживання таке: Китай – 26,6 %, Філіппіни – 13,9 %, Північна 
й Південна Кореї – 11,3 %, Бразилія – 10,5 %, інші країни – 37,7 % [16]. Причому до чисель-
ності згаданих тут людей, котрі залишилися в Японії, належать ті, які проживали легально й 
нелегально (більшість із них уже репатрійовані).

По-третє, у першій половині 1990-х років різко збільшилася кількість репатрійованих, од-
нак надалі вона почала зменшуватися постійними темпами. Причому в період 1985–2004 років 
їхня кількість становила 782 005 осіб, у тому числі північні й південні корейці – 21,7 %, китайці – 
17,1 %, філіппінці – 13,8 %, тайці – 10,7 %, малайзійці – 8,7 %, іранці – 7,1 %, представники інших 
країн – 21,0 % [16].

По-четверте, у 1960–1961 роках різниця між чисельністю тих, які офіційно в’їхали 
в Японію, і тих, котрі офіційно виїхали з неї, була з великим мінусом, однак це пояс-
нюється «індустрією репатріації» в Північну Корею. Більше 95 % корейців, які прожи-
вали в Японії, були вихідцями з півдня Корейського півострова, причому як Республіка 
Корея, так і японські корейці, що її підтримували, протестували проти цієї діяльності. 
Проте частина корейців, що спокусилася соціалістичними ідеями, повернулася в КНДР 
на запрошення уряду цієї країни. У 1959 році розподіл корейців за місцем народжен-
ня виглядав таким чином: південь Корейського півострова – 582 254 чол., Канвонто 
(розташований у центральній частині півострова й розділений на південну й північну 
області) – 6 530 чол., північ Корейського півострова – 10 342 чол., не встановлено – 
8 407 чол., усього – 607 533 чол. Однак у 1964 році їхня чисельність у кожному регіоні 
скоротилася на 4,0 %, 12,5 %, 21,6%, 34,4 % й 4,8 % відповідно [5, с. 83]. Завдяки «ін-
дустрії репатріації», що почалася від 1959 року і завершилася в 1984 році (із перер вою 
в 1968–1970 рр.), з Японії в Північну Корею повернулося щонайменше 93 340 корей-
ців, а також не менше 6 730 японців та 7 китайців як їхніх родичів (головним чином – 
дружини) [4, с. 180]. Більшість із них дотепер живуть у Північній Кореї.

4. Зміна сальдо міграції та реального попиту на робочу силу
Реальний попит на робочу силу – це використовуваний Державною службою зайнятос-

ті Японії індекс, що отримують  шляхом розподілу кількості робочих вакансій на кількість 
тих, хто шукає роботу (наприклад, у 2006 р. це відношення становило 2 294 833 чол. до 
2 164 014 чол.). Він є основним показником, що виражає відносний надлишок або брак робо-
чої сили в країні. На рис. 3 представлено зміну цього коефіцієнта за роками разом зі зміною 
балансу тих, які в’їхали й виїхали (іншими словами, чисельності іноземців, котрі залишилися 
в конкретний рік у Японії) [16; 21], причому, як видно з рисунка, криві їхнього росту й змен-
шення досить подібні.

Коли ми для експерименту обчислили залежність між реальним попитом на робочу 
силу та сальдо міграції в момент 22 (N=22) у період від 1985 по 2006 рік, виявилася значна 
залежність (0.70, p<.001). Якщо розподілити ці дані за національністю й місцем походжен-
ня, то виявляється таке: вихідці з континентального Китаю – -0.14 (p>.1), філіппінці – -0.06 
(p>.1), корейці – 0.70 (p<.001), бразильці – 0.73 (p<.001), інші – 0.75 (p<.001). Таким чи-
ном, можна помітити, що, на відміну від корейців, бразильців та інших, кількість тих китай-
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ців і філіппінців, які в’їхали та виїхали із країни, не залежить від потреби в робочій силі в 
конкретний рік. Слід зазначити, що встановлено значну залежність між реальним попитом 
на робочу силу та балансом чисельності іноземців (за винятком китайців і філіппінців), ко-
трі в’їжджають або виїжджають із Японії (0.81, p<.001).

5. Зміна кількості зареєстрованих іноземців із розподілом за національністю й міс-
цем походження

На рис. 4 представлено графік, що відображає чисельність іноземців, зареєстрованих 
на кінець кожного року, з розподілом за національністю або місцем походження [8, с. 172, 
173; 9, с. 224, 225; 17], а в таблиці 1 зазначено кількість іноземців, зареєстрованих у два 
тимчасові моменти – на кінець 1990 року та кінець 2000 року – із розбивкою за національ-
ністю, місцем походження та статусом проживання [17].

5.1. Корейці
Можна помітити, що від 1947 року, коли прийняли систему реєстрації, по 1952 рік чи-

сельність іноземців зменшилася на 10.6 %, однак причиною цього була ліквідація системи 
нелегальної реєстрації, що проводилася з метою незаконного одержання харчових продуктів 
[10, с. 81].

З 1959 по 1961 рік кількість іноземців скоротилася на 8,3 %, це було наслідком прове-
дення «кампанії з репатріації» у Корею, про що вже мовилося.

У період з 1984 по 1987 рік чисельність іноземців зменшилася на 1,9 %, що пов’язано із 
набранням чинності в 1985 році «Договору про скасування різних форм нерівноправності жі-
нок» і внесенням відповідних виправлень у Закон про громадянство Японії. У цьому законі  
реалізується принцип «генеалогії», а не «місця народження», водночас до внесення виправлень 
у Закон про громадянство воно ґрунтувалося на принципі «національності за батьком», тобто, 
«якщо батько – японець, то його дитина теж є японцем». Однак після внесення виправлень у 
Закон прийнято принцип «національності за одним із батьків», тобто, «якщо батько або мати 
дитини – японці, то дитина теж уважається японцем». Таким чином, якщо дитина народилася в 
родині, де батько – іноземець, а мати – японка, то вона може одержати японське громадянство. 
До того ж у новій редакції Закону про громадянство передбачені перехідні заходи: наприклад, 
якщо в людини, яка народилася до 1984 року, на момент народження мати була громадянкою 
Японії і при прийнятті закону ця особа не досягла повноліття, але подала заявку протягом трьох 
років після прийняття виправлень до Закону, то така людина може одержати японське грома-
дянство (у такий спосіб серед корейців, які проживали в Японії, громадянство одержали: у 1985 
році – близько 5 410 чол., 1986 – близько 3 535, 1987 – близько 6 793 чол.) [4, с. 182].

Від 1987 по 1991 рік приріст корейського населення склав 2.9 %, що було викликано в 
1988–1992 роках дефіцитом робочої сили в Японії та пов’язаним із ним припливом значної 
кількості мігрантів з Кореї. Після зменшення припливу мігрантів з Південної Кореї частка 
«новачків» у суспільстві перестала компенсувати прирожну та юридичну втрати чисельності 
«старих» мігрантів, тому загальна їх кількість в обох групах почала скорочуватися. Крім того, 
зросла чисельність міжнародних шлюбів між японцями й корейцями (включаючи натуралізо-
вані в Японії), а кількість шлюбів між корейцями після піка 1971 року, коли вона склала 4 030, 
демонструвала тенденцію до скорочення. Так, у 1955 році укладено 737 шлюбів, 1965 – 3 681, 
1975 – 3 618, 1985 – 2 404, 1995 – 1 485, 2005 – 866 [13, с. 146]. До того ж скоротилася й чисель-
ність дітей, які народилися від «корейців без японського громадянства», тобто тих, хто входив 
до зареєстрованих іноземців.
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Таблиця 1
Кількість зареєстрованих іноземців з урахуванням національності та країни походження
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5.2. Китайці
Від другої половини 1980-х років почалося зростання китайського населення в Японії. 

Причому з 2000 року темпи його росту збільшилися.
Китайських переселенців у Японію можна розділити на кілька груп, серед основних 

необхідно виділити такі: 1) китайці, які перебралися в Японію під час війни, і їхні нащадки; 
2) особи, котрі закінчили вищі навчальні заклади та знайшли роботу в Японії; 3) жінки, які 
вийшли заміж за японців і переїхали сюди на постійне місце проживання; 4) діти й онуки 
китайських селян, усиновлені японськими біженцями під час захоплення Маньчжурії.

Що стосується групи 1, то до них зараховують жителів континентального Китаю (на той 
момент – близько 15 тис. чол.), які при введенні системи імміграційного контролю в 1952 
році одержали статус «резидентів», і мешканців Тайваню (близько 17 тис. чол.), яким, не-
зважаючи на відсутність такого статусу, дозволили проживати в Японії.

Що стосується групи 2, то цілком звичайним було, коли студент півроку чи півтора року 
відвідував навчальний заклад як «абітурієнт», а потім продовжував навчання до кінця 4-літньо-
го курсу в статусі «закордонного студента». Більшість китайських студентів-випускників вищих 
навчальних закладів знаходить роботу в Японії, причому, як правило, у разі працевлаштування 
студенти природознавчих факультетів одержують дозвіл на проживання зі статусом «технічних 
працівників», а випускники гуманітарних факультетів – зі статусом «гуманітарна й міжнародна 
діяльність». Якщо китайські студенти викликають із материка чоловіка або дружину, то вони 
одержують дозвіл на «сімейне проживання».

До переселенців групи 3 належать, окрім тих, котрі одержали дозвіл на проживання як 
«чоловік/дружина громадянина Японії», також китайці, які, навіть не будучи одруженими, 
але маючи неповнолітніх дітей від першого шлюбу, можуть викликати їх та одержувати пра-
во на постійне проживання. Починаючи від 1975 року, у Японії кількість чоловіків, одруже-
них з іноземками, перевищує кількість одружених з іноземцями жінок, причому в період від 
1992 по 2005 рік 453 117 японців та японок подали заяви на реєстрацію шлюбу з іноземцями. 
Шлюбні партнери розподілялися за національністю таким чином: китаянки – 25,4 %, філіп-
пінки – 21,9 %, кореянки – 16,5 %, корейці – 7,9 %, таїландки – 5,4 %, американці – 4,4 %, 
інші – 18,5 %. Приблизно в той-таки період з-поміж укладених шлюбів розпалися відповідно 
32,8 %, 33,1 %, 49,2 %, 39,9 %, 27,2 %, 23,5 % та 28,9 %. За той самий період були зареєстрова-
ні 10 316 303 шлюби серед японців, із них розпалося 30,9 % [14, с. 446, 447, 472, 473].

Стосовно групи 4, то існує ряд аспектів, про які варто сказати. У 1932 році на північному 
сході Китаю японцями створено маріонеткову державу Манчжоу-го, куди до 1945 року від-
правлено 270 тис. фермерів-переселенців. Унаслідок краху Манчжоу-го в 1945 році їхня доля 
була такою: а) 47 тис. осіб були призвані до армії напередодні поразки Маньчжурії та взяли 
участь у бойових діях; б) 72 тис. загинули під час падіння Маньчжурії й відразу після цього; 
в) 140 тис. мали змогу повернутися в Японію за короткий період відразу після краху Маньчжу-
рії; г) 6,5 тис. зниклих безвісти вважаються загиблими; д) 4,5 тис. безслідно зниклих вважа-
ють живими [12, с. 436, 437].

У групі «д» було багато жінок, про яких (часто з дітьми, братами або сестрами) піклува-
лися китайці або які, рятуючись від голоду й холоду, вийшли заміж за китайських селян, тоді 
як їхні батьки, чоловіки й брати йшли на військову службу, а матері й сестри гинули в таборах 
біженців. У 1972 році, коли Японія встановила дипломатичні зв’язки з Китайською Народ-
ною Республікою, ці жінки почали поступово повертатися в Японію, причому до 2007 року 
їхня чисельність складала 3 834 особи. Звичайно вони поверталися в Японію із чоловіками 
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й молодшими дітьми та, одержавши громадянство, викликали з Китаю родини інших дітей і 
онуків. Однак з огляду на те, що в багатьох із них було по п’ять і більше дітей, а також що їхні 
онуки після досягнення ними повноліття в Японії викликали з Китаю чоловіків та жінок, і в 
них, у свою чергу, народжувалися діти (онуки), не дивно, що з кожною японською жінкою, 
яка поверталася в Японію, тут поселялося більше 40 китайців.

5.3. Бразильці й перуанці
Відповідно до прийнятого в 1924 році в США нового Закону про імміграцію, іноземцям 

заборонено в’їжджати на територію США й Гавайських островів, тому до початку в 1941 році 
війни між США та Японією основним постачальником іммігрантів у Японію була Латинська 
Америка (зокрема Бразилія й Перу). Від 1908 по 1941 рік у Бразилію виїхало 188 976 чол., пе-
реважно фермерів, а від 1899 по 1941 – у Перу виїхало 33 070 японців [2, с. 117–120]. Від 1952 
року, коли відновили незалежність Японії, до 1973 року звідси виїхало 66 874 особи в Брази-
лію та 2 329 – у Перу [11, с. 332].

У 1989 році прийнято нову редакцію Закону про імміграційний контроль і статус біженців, а в 
1990-му вийшов Указ Міністерства юстиції N 132 (у якому було визначено, кому з іноземців може 
бути надане право «постійного проживання» і підстави для цього). Як наслідок, удалося визначи-
ти коло членів родин і родичів японців, які можуть в’їжджати на проживання в Японію. У разі пе-
реїзду в Японію чоловік і жінка (подружжя) або дитина одержують дозвіл на проживання в статусі 
«громадянина Японії». Якщо ж у Японію переїжджають діти цього громадянина, його онуки або 
ж правнуки, то їм надається право проживання в статусі «резидента». Окрім того, дітям від першо-
го шлюбу чоловіка/дружини громадянина Японії, правнукам японських громадян дозволяється 
переїзд у Японію, якщо вони неодружені або неповнолітні, при цьому вони також одержують ста-
тус «постійного жителя». Більше того, якщо особи, які одержали такий статус, повернувшись на 
якийсь час у країну, згодом одружуються, то вони мають право викликати чоловіка (дружину) в 
Японію як «постійного жителя», а також можуть одержати аналогічний статус для дітей, що пе-
ребувають на їхньому утриманні. Причому вищезазначений термін «дитина японського грома-
дянина» означає дитину, батьки якого є японцями. Отже, наприклад, дитина, яка народилася в 
іноземця до натуралізації останнього в Японії, не вважається дитиною громадянина Японії. До 
того ж термін «дитина» використовується в біологічному значенні. Тобто, навіть якщо між двома 
людьми не існує юридичних, соціальних, емоційних відносин батька й дитини, то за наявності до-
казів біологічного зв’язку ці люди вважаються родичами. Із другого боку, за винятком поодиноких 
випадків, не дозволено переїжджати на постійне місце проживання в Японію прийомним дітям, 
нареченим, їхнім батькам, братам і сестрам.

До речі, щодо членів родини та родичів японських громадян, то їхня діяльність під час 
перебування в Японії не обмежується. Їм дозволено займатися будь-якою простою роботою 
як тимчасовим робітникам навіть по кілька годин на тиждень. Доки такі особи залишаються 
членами родини або родичами японського громадянина, вони мають право продовжувати 
жити в Японії, а в разі втрати ними роботи, переходу на інше місце роботи, незалежно від 
того, чи мають вони роботу, поміняти її або ж вийти на пенсію.

Від другої половини 1990-х років значна кількість бразильців і перуанців, що є дітьми чи 
внуками японців (а також їхніми чоловіками/дружинами), отримали змогу в рамках цієї систе-
ми влаштуватися на роботу в Японії.

Спостерігається тенденція поселення іноземців у префектурах і районах Японії з висо-
кою реальною потребою в робочій силі; зокрема, ця тенденція особливо яскраво просте-
жується стосовно бразильців і перуанців. На прикладі всіх 47 префектур Японії (N=47) ми 
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спробували визначити залежність між реальною потребою в робочій силі (у цілому за 2005 
рік) та кількістю зареєстрованих іноземців (на кінець 2005 р.) і одержали такі результа-
ти: Бразилія – 0.59 (p<.001), Перу – 0.52 (p<.001), Філіппіни – 0.47 (p<.001), інші – 0.37 
(p<.01), Китай – 0.36 (p<.05), Північна й Південна Кореї – 0.28 (p<.1), США – 0.26 (p<.1).

5.4. Філіппінці
Серед філіппінців, які приїздять у країну, багато жінок. Серед зареєстрованих у 2005 

році іноземців чисельність чоловіків на кожні 100 жінок становила: на Філіппінах – 25,7 чол., 
у Китаї – 70,1, у Північній і Південній Кореях – 86,6, у Японії – 95,2, у Перу – 115,3, у Брази-
лії – 122,4, в інших країнах – 137,5, у США – 183,9 осіб [17] (відомості щодо Японії взяті за 
результатами перепису населення 2005 року [23]).

Із таблиці 1 видно, що з тих, хто в’їжджає, найбільше людей отримують дозвіл на прожи-
вання як «чоловік/дружина японського громадянина», тобто в основному це – жінки, котрі 
вийшли заміж за японців (тому можна вважати, що їхні діти мають японське громадянство). 
Навіть якщо міжнародний шлюб закінчився розлученням, але було підтверджено тривале 
спільне проживання чоловіка й жінки та інші обставини, то іноземцеві найчастіше дають до-
звіл на продовження проживання (при цьому його статус змінюється на «постійне проживан-
ня»). Друге місце за кількістю тих, хто в’їжджає в країну, займає категорія «сфера розваг»; це 
означає видачу дозволів на проживання особам, які займаються театральною, виконавською, 
музичною, спортивною та іншою розважальною діяльністю.

До речі, у зв’язку з ратифікацією Парламентом Японії в 2005 році Конвенції про боротьбу 
з організованою злочинністю та торгівлею людьми, у 2004 році відповідними міністерствами 
й відомствами засновано Комітет з боротьби з торгівлею людьми й розроблено план заходів у 
цьому напрямі. Після виявлення того, що багато людей, котрі в’їхали в Японію в статусі «сфе-
ра розваг», виявилися жертвами торгівлі людьми (зокрема громадяни Філіппін, які, не маючи 
артистичної кваліфікації, але одержавши від уряду своєї країни відповідні дипломи, змогли в 
такий спосіб в’їхати в Японію [20]), у Японії посилено контроль за в’їздом і проживанням осіб, 
допущених у країну в статусі «працівників сфери розваг». Унаслідок цього, починаючи з 2004 
року, припинився приріст кількості філіппінців, котрі проживають у Японії. 

5.5. Американці 
Як видно з таблиці 1, найбільше в Японії проживає американців, одружених із япон-

ськими жінками (статус «чоловіка громадянки Японії»), викладачів англійської мови (ста-
тус «викладацький склад»), священиків і місіонерів (статус «релігійного діяча»), службовців 
і менеджерів (статус «гуманітарна й міжнародна діяльність»), причому їхні дружини й діти 
також проживають у Японії як «члени родини». 

Не можна не звернути уваги на один аспект. Справа в тому, що в цій таблиці немає відомос-
тей про осіб, пов’язаних з дислокованим у Японії військовим контингентом США, оскільки на 
них не поширюються положення Закону про імміграційний контроль і статус біженців і Закону 
про реєстрацію іноземців. Від 1945 по 1952 рік Японія окупована американськими військами, 
однак і після цього, за умовами японсько-американського договору, американські війська про-
довжують перебувати на території Японії. Згідно з даними, наведеними на офіційному сайті 
далекосхідного контингенту ЗС США, у жовтні 2007 року особовий склад американських військ 
нараховував 48 434 особи (сухопутні війська – 2 386, морська піхота – 15 433, військово-мор-
ські сили – 5 991, військово-повітряні сили – 12 483, 7-й флот США – 12 141), вільнонайманих – 
47 169, цивільного персоналу – 3 300; усього – 98 903 чол. [22]. Тоді ж, станом на кінець 2006 
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року, у Японії зареєстровано 51 321 американця; з огляду на близько 10 тис. вільнонайманих це 
становить лише третину від загальної чисельності американців, які проживають у Японії.

6. Зміна кількості натуралізованих іноземців та осіб, які одержали дозвіл на довго-
строкове проживання

На рис. 5 представлено графік зміни чисельності натуралізованих іноземців та осіб, 
котрі отримали право на довгострокове проживання [16; 18], причому під «спеціальним 
правом на довгострокове проживання» розуміємо дозвіл на проживання, що надавався під 
час війни вихідцям із Тайваню та Кореї, а під «загальним правом на довгострокове прожи-
вання» – дозвіл для всіх інших мігрантів.

6.1. Особи, які підпадають під дію Закону 126-2-6
Під час японської окупації корейці й жителі Тайваню мали японське громадянство, 

однак утратили його після укладання Договору про мир і закінчення окупації Японії від 
28 квітня 1952 року. У той самий день був опублікований Закон № 126 від 1952 року, згідно 
з яким усі іноземці, котрі проживали тоді в Японії, упродовж трьох місяців від дати його 
опуб лікування мали подати заявку на одержання права на проживання. До того ж, відпо-
відно до положень пункту 6 статті 2 цього закону не було потреби в поданні такої заявки з 
боку тайванців і корейців (а також дітей, народжених у них під час японської окупації), які 
проживали в Японії до 2 вересня 1945 року, коли Японія підписала Акт про капітуляцію й 
відколи почалася її окупація. Окрім того, вони могли продовжувати жити в Японії навіть без 
дозволу на проживання, через це їх часто називали «вихованцями Закону 126-2-6».

Таким чином, іноземців, котрі проживали в той період у Японії, можна загалом розді-
лити на три основні групи: 1) особи, пов’язані зі Збройними силами США, які не підлягали 
імміграційному контролю; 2) вихідці з колишніх колоній (близько 520 тис. корейців і 17 
тис. тайванців) [6, с. 23], яким дозволялося протягом певного часу залишатися в Японії без 
дозволу на проживання; 3) звичайні іноземці (близько 50 тис. осіб), яким належало впро-
довж трьох місяців одержати такий дозвіл.

До того ж у той період, якщо люди, які прожили в Японії тривалий час, подавали заявку, 
то їм найчастіше видавався дозвіл на довгострокове проживання, хоча варто відзначити, що 
значну кількість становили китайці з материкового Китаю (близько 15 тис. осіб) [8, с. 124].

6.2. Договірне довгострокове проживання
Окрім того, Японія мала намір установити дипломатичні стосунки з Кореєю та вирішити 

питання юридичного статусу корейців, котрі проживали в Японії, однак переговори між двома 
країнами кілька разів переривалися. Відповідно до Договору про базові відносини між Японією 
й Кореєю між цими країнами були встановлені дипломатичні зв’язки, і 13 років потому, у 1965 
році, удалося вирішити проблему статусу корейців у Японії на основі Угоди між Японією та Рес-
публікою Корея про юридичний статус та обіг з корейцями, котрі мешкають у Японії.

За умовами цієї угоди корейцям у Японії надано «договірний статус довгострокового 
проживання». Будь-яка особа, незалежно від її матеріального становища або поводження, 
могла одержати цей статус за умови, якщо:

– вона є громадянином Республіки Корея;
– вона проживала в Японії до радіозвернення японського імператора від 15 серпня 1945 

року із визнанням поразки Японії у війні (або ж є дитиною такої особи, яка народилася та 
виросла в Японії);
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– протягом 5 років від дати опублікування Угоди від 17 січня 1966 року вона подала за-
явку про надання дозволу на постійне проживання.

До того ж діти тих, хто одержав «договірний статус довгострокового проживання», на-
далі також отримували аналогічний статус; стосовно їхніх онуків, то до 1991 року перед-
бачалося укласти окрему угоду. Таким чином, наслідком уведення «договірного статусу 
довгострокового проживання» стало різке зростання кількості «особливих довгострокових 
жителів», що демонструє графік, наведений на рис. 5.

«Договірний статус довгострокового проживання» – це надійніший дозвіл на проживання, 
ніж «загальний статус довгострокового проживання». Наприклад, якщо довгострокового рези-
дента на загальних підставах засуджено судом до тюремного ув’язнення на строк більше одного 
року, то після закінчення цього терміну існує ймовірність його депортації на батьківщину, тоді 
як для особи зі статусом «договірного довгострокового проживання» такий строк вироку має 
перевищувати сім років.

Однак приблизно половина корейців, які проживали в Японії, не подавала заявки на одер-
жання статусу «договірного довгострокового проживання». На той момент більшість корейців у 
Японії були прихильниками Корейської Народно-Демократичної Республіки, причому багато хто 
з них закликав відмовитися від подачі заявки на одержання статусу «договірного довгострокового 
проживання». Були також люди, які не хотіли брати участь у політичному протистоянні Півдня й 
Півночі, і такі, хто, не бажаючи зв’язуватися ні з Південною, ні з Північною Кореями, просто споді-
валися жити, як і раніше, не визначаючись із громадянством і статусом проживання.

6.3. Біженці з Індокитаю, особливі випадки одержання права на довгострокове 
проживання, спрощений прийом до громадянства

Наприкінці квітня 1975 року впав Сайгон, а починаючи з наступного місяця, у Япо-
нію почали прибувати перші біженці на човнах. На Японію як на одного із членів західно-
го співтовариства виявлявся тиск із метою примусити її брати активну участь у прийомі 
в’єтнамських біженців, тому в 1978 році за згодою Кабінету Міністрів затверджено курс на 
надання права на довгострокове проживання в’єтнамським біженцям. Надалі Японія також 
приєдналася до Договору про статус біженців і Протоколу про статус біженців, і після набут-
тя ними чинності в 1982 році замість Указу, що діяв доти, про імміграційний контроль було 
прийнято Закон про імміграційний контроль і статус біженців (таким чином, до 2004 р. в 
Японії одержали право на проживання такі категорії біженців з Індокитаю: прибулі на чов-
нах – 3 536; такі, що проживали в закордонних таборах біженців, – 4 353; студенти, котрі 
прибули до зміни влади, – 742; легальні емігранти – 2 600; усього – 11 231 особа).

Окрім того, унаслідок реформи законодавства в окреслений період були прийняті положення 
про «особливі випадки надання права на довгострокове проживання», згідно з якими у випадку, 
якщо вищезгадані «вихованці Закону 126-2-6», а також їхні прямі нащадки протягом п’яти років 
від дати набрання законом чинності від 1 січня 1982 року подадуть заявку про надання права  на 
довгострокове проживання, то воно надавалося їм незалежно від їхнього матеріального стано-
вища або поводження. Причому прямі спадкоємці осіб, які одержали це право як виняток, надалі 
також отримували статус «довгострокового проживання». Уведення такого режиму привело до 
росту кількості осіб, котрим надано «спеціальний статус довгострокового проживання» (рис. 5).

До того ж унаслідок цієї реформи спрощено процедуру одержання права на довгостро-
кове проживання для частини іноземців. Зокрема, були встановлені три умови, яким, від-
повідно до положень Закону про імміграційний контроль і статус біженців, має відповідати 
претендент на одержання статусу «довгострокового проживання»: 1) гарне поводження; 
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2) наявність професійних навичок або коштів, що дозволяють самостійно існувати; 3) від-
повідність інтересам Японії. Опріч цього, умови 1 і 2 не поширюються на чоловіка й дружи-
ну японців і резидентів, а також їхніх дітей, а умова 2 – на біженців. Наслідком такого спро-
щення процедури одержання громадянства стало збільшення чисельності «довгострокових 
жителів на загальних підставах» (рис. 5).

6.4. Особливий статус «довгострокового проживання»
Надалі через необхідність визначення юридичного статусу онуків іноземців, які отри-

мали право «договірного довгострокового проживання», у 1991 році прийнято спеціальний 
Закон про імміграційний контроль для осіб, які відмовилися від японського громадянства 
відповідно до Договору про мир із Японією. Згідно з положеннями цього закону, корейці 
й тайванці, які безупинно проживали в Японії від початку її окупації американськими вій-
ськами, а також їхні прямі спадкоємці, котрі народилися в Японії, переводилися в розряд 
«особливих довгострокових жителів». Водночас залежно від громадянства й віку всі особи, 
розділені за категоріями «вихованців Закону 126-2-6», «договірних довгострокових жите-
лів», частково «постійних резидентів» і частково «довгострокових жителів», були об’єднані 
статусом «особливих довгострокових жителів». Причому завдяки такому об’єднанню що-
річна кількість осіб, котрі одержали статус «довгострокового проживання», не зростає; не 
збільшується й чисельність «особливих довгострокових жителів» (рис. 5).

До того ж статус «особливого довгострокового проживання» надійніший, ніж статус зви-
чайного. Наприклад, якщо «звичайного довгострокового жителя» засуджено до тюремного 
ув’язнення на строк більше одного року, після відбуття ним покарання його можуть репатрію-
вати; для особи з «особливим статусом довгострокового проживання» такий термін ув’язнення, 
після якого можлива репатріація, становить не менше семи років.

6.5. Перегляд «умов перебування в Японії при наданні статусу довгострокового 
проживання»

У 1998 році в рамках політики дерегуляції, а також спрощення й раціоналізації діловодства 
переглянуто порядок надання звичайних дозволів на довгострокове проживання. Водночас, 
окрім зміни необхідного періоду проживання в Японії з 20 до 10 років, як «виняток з положень 
про 10-літній строк проживання в Японії», цей термін був такий: 1) більше одного року – для 
дружини/чоловіка й жінки та дітей японців, а також «особливих» і «звичайних» довгостроко-
вих жителів (причому період перебування в шлюбі мав бути не менше трьох років); 2) більше 
п’яти років – для осіб, «які зробили внесок у розвиток Японії» (наукових співробітників вищих 
навчальних закладів), постійних резидентів та біженців. Спростилося одержання права на 
довгострокове проживання, що раніше «було складніше натуралізації», унаслідок чого зросла 
кількість осіб, котрим надали статус «довгострокового жителя». Результатом такого перегля-
ду порядку застосування закону стало швидке збільшення чисельності осіб із загальним ста-
тусом «довгострокового проживання» (рис. 5).

7. Зміна кількості осіб, які одержали статус (тільки загальний) «довгострокового 
проживання», з урахуванням національності й місця походження

На рис. 6 представлено побудовану на підставі рис. 5 діаграму зміни чисельності тих, 
хто отримав дозвіл на загальне довгострокове проживання, з обліком їхньої етнічної на-
лежності та країни походження [8, с. 13; 16]. Тут показники 1953 року являють собою суму 
показників 1952 та 1953 років.
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Кількість етнічних корейців, котрі одержали статус «довгострокового проживання», 
стало зростати із запізненням приблизно на п’ять років порівняно із чисельністю осіб, яким 
надали статус «договірного довгострокового проживання», прийнятий у 1966 році, та «ви-
нятковий статус довгострокового проживання», що був уведений від 1982 року (причини 
цього нині вивчаються).

Чисельність китайців, котрі отримали дозвіл на довгострокове проживання, у період 
1952–1953 років складала близько 15 тис. осіб; причини цього з’ясовані раніше. У 1982 році, 
як було спрощено систему надання права на «довгострокове проживання», найбільш чи-
сельною групою, що використала це право, були китайці.

Кількість бразильців, яким надано статус «довгострокового проживання», у 2001 році 
перевищила чисельність корейців і філіппінців, а в 2006 році – кількість китайців, котрі 
одержали аналогічний статус.

Хоча чисельність перуанців, які отримали дозвіл на довгострокове проживання, мен-
ша такої ж кількості бразильців, однак стосовно загальної кількості тих, хто в’їхав у країну, 
вона більша. Зважаючи на відомості щодо чисельності зареєстрованих у 2005 році інозем-
ців, із 302 080 бразильців 21,1 % надали статус «довгострокового проживання», а з-поміж 
57 728 перуанців такий статус отримали 39,2 % [17].

8. Зміна кількості натуралізованих із урахуванням національності й країни похо-
дження

На рис. 7 представлено заснований на відомостях рис. 5 графік зміни чисельності осіб різної 
націо нальності й країни походження, які одержали право натуралізації в Японії [1, с. 14, 15; 18].

Від 1952 по 2006 рік натуралізовано 426 199 осіб; за національністю вони розподілялися в 
такий спосіб: корейці – 71,4 %, китайці – 23,5 %, решта – 5,1 % [1; 18].

Підписавши в 1972 році Спільну японсько-китайську декларацію, Японія оголосила 
про розрив дипломатичних відносин із КНР, причому Китай послабив вимоги щодо відмо-
ви від громадянства [3, с. 23, 24]. Частина китайців, які проживали в Японії, направилася 
в посольства й консульства КНР, що незабаром мали закритися, і подала заяви про від-
мову від громадянства. З-поміж загальної кількості тих, хто відмовився від китайського 
громадянства, 7 338 чол. були натуралізовані в Японії, інші ж змогли проживати в Японії 
в статусі осіб без громадянства. Окрім того, у 1969 році 13 246 китайців отримали статус 
довгострокового проживання, 13 353 чол. – дозвіл на проживання, що підпадає під дію 
Закону 126-2-6, та 3 723 – як діти осіб, які підпадають під дію Закону 126-2-6; у 1974 році 
їхня кількість скоротилася відповідно на 35,4 %, 38,7 %, 0,5 % [5, с. 66, 67].

9. Висновок
У цій статті, проілюстрованій графіками, ідеться про імміграцію іноземців у Японію в 

післявоєнний період, а також про статус їхнього проживання й натуралізації в цій країні.
Цю статтю буде опубліковано в Україні, тому хотілося б подати й окремі відомості сто-

совно чисельності українців, котрі проживали в Японії в 2000 та 2005 роках. Насамперед 
їхня загальна кількість зросла від 1 004 до 1 784 осіб. Далі наведемо деякі з основних цифр 
попарно в такому вигляді: «загальна кількість» – 1 004/1 784; статус перебування: «сфе-
ра розваг» – 556/735, «чоловік/дружина громадянина Японії» – 174/531, «проживання в 
сім’ях» – 79/61, «довгострокове проживання» – 12/135; стать: жінки – 858/1607; вік і стать: 
20-24-річні жінки – 331/541, 25-29-річні жінки – 305/538, 30-34-річні жінки – 84/301; місце 
проживання: Токіо – 173/268, Фукуока – 86/178, Канагава – 80/189 [17].
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Рисунок 1: Зміна кількості корейців, іноземців і курсу ієни

Рисунок 2: Зміна кількості іммігрантів, іноземців, що залишаються й повертаються
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Рисунок 3: Зміна сальдо міграції іноземців і реальної потреби в робочій силі

Рисунок 4: Зміна кількості зареєстрованих іноземців з урахуванням національності й країни походження
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Рисунок 5: Зміна кількості натуралізованих іноземців та осіб, що отримали дозвіл на  
довгострокове проживання

Рисунок 6: Зміна кількості «довгострокових» резидентів з урахуванням національності й країни 
походження (тільки звичайні резиденти)
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Рисунок 7: Зміна кількості іноземців, що натуралізуються, з урахуванням національності й краї-
ни походження
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добробуту, 2005. – Т. 1.

15. Тойо кейдзай сімпося. Кокусей тьосасю тайсей: Дзінко токей соран (Збірник відомостей з пере-
пису населення: загальний огляд статистичних даних по населенню). – 1985. (Наведені відомості щодо 
населення Кореї під час японської окупації.)

16. Сюцунюкоку канрі токей немпо (Річний статистичний  звіт Імміграційної служби): зб. юридич-
ного відділу Секретаріату Міністерства юстиції Японії. – Від 1961 року публікують щорічно.

17. Дзайрю ґайкокудзін токей (Статистичні дані про іноземців, які проживають у Японії): зб. То-
вариства сприяння Імміграційній службі Японії. – (Опубліковані у 1959, 1964, 1969, 1974, 1985, 1987, 
1989, 1991, 1993 роках, від 1995 року публікують щорічно.)

18. Хосо дзіхо (Юридичний огляд). – Хосокай. (Від 1947 р. виходить щомісяця. Раз на рік Іммі-
граційна й Цивільна служби Міністерства юстиції публікують у ньому звіти «Огляд діяльності Іммі-
граційної служби» та «Адміністративні кроки Цивільної служби». В останньому регулярно наводять 
відомості щодо кількості натуралізованих у Японії іноземців.)

19. Ґайкоку кавасе соба дзьокьо (Стан валютного ринку) [Електронний ресурс] / Банк Японії. – Ре-
жим доступу: http://www.boj.or.jp/type/stat/ dlong/fin_stat/rate/ cdab0780.csv.

20. Дзінсін торіхікі тайсаку кодо кейкаку (План заходів щодо боротьби з торгівлею людьми) [Елек-
тронний ресурс] / Секретаріат Кабінету Міністрів. – Режим доступу: http:// www.cas.go.jp/ jp/ seisaku/ 
jinsin/ kettei/ 041207keikaku.html.

21. Сьокуґьо антей ґьому токей (Статистичні дані із забезпечення зайнятості) [Електронний ре-
сурс] / Міністерство праці й народного добробуту Японії. – Режим доступу: http:// www.dbtk.mhlw.
go.jp/ toukei/ kouhyo/ data-rou16/ jikei/ jikeiretu03.xls. (На сайті розміщено інформацію про реальний  
попит на робочу силу.)

22. Офіційний сайт контингенту Збройних сил США в Японії [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://www.usfj.mil/.

23. Таблиця статистичних результатів первинного перепису населення Японії в 2005 році [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.stat.go.jp/ data/ kokusei/ 2005/ kihon1/00/ hyodai.htm.
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НАРУМІ ХІРОШІ

ЯПОНСЬКА МОДА – ЩО ЦЕ?

In the article basic directions of the modern Japanese culture of clothes are analyzed: history of 
Europeanization of fashion, basic directions and fashionable brands, authors’ styles of the Japanese designers. The 
spheres of the use of national clothes of kimono and yofuku (“the clothes in the western style”) are differentiated.

Японська мода у своєму розвитку пройшла унікальний шлях, а починаючи від 80-х ро-
ків ХХ ст. почала привертати до себе пильну увагу країн Західної Європи й Америки. Як 
законодавці нової моди відомі такі великі міста, як Париж, Нью-Йорк, Мілан, Лондон, і не 
буде перебільшенням сказати, що цей перелік упевнено продовжує Токіо. Японська культу-
ра одягу, яка не мала нічого спільного із західним одягом, після революції Мейдзі (1867) за-
знала європеїзації та за якихось сто років розвинулася настільки, що нічим не поступається 
західним країнам. 

Мода, про яку йтиметься, означає той одяг, що його носять у наш час у повсякденному 
житті, і мода яка швидко змінюється, тобто йдеться про йофуку (у перекладі з японської – 
«одяг у західному стилі»). У Японії кімоно та інший японський національний одяг має трива-
лі традиції, але сьогодні сфера його використання обмежена особливими подіями (весілля, 
церемонія повноліття), а в повсякденному житті його майже неможливо побачити. Однак 
предмети одягу отримують життя тільки після того, як людина одягне їх на себе. Нині ви-
готовляються прекрасні, дорогі, схожі на витвори мистецтва кімоно, проте вони відокреми-
лися від повсякденного життя і їх не можна віднести до поняття «мода». 

Коли ми говоримо про моду, мусимо зважати на погляди тих, хто виготовляє одяг, і тих, 
хто його носить. Мода для широких мас – це не просто процес виробництва одягу. Тут потріб-
на участь споживача, адже мода народжується в результаті взаємодії виробника і споживача. 

У цій статті ми з’ясуємо, у чому полягає унікальність японської моди. Спочатку розгля-
немо сучасну моду, приділяючи особливу увагу ринку, тим, хто створює одяг і носить його. 
Далі простежимо історію моди та її японську специфіку. Мода – це не лише товари щоден-
ного вжитку і не тільки товар для споживання. Це культура, яку творять звичайні люди в 
різних куточках світу завдяки своїй креативності. На питання, якою є ця креативність, ми й 
спробуємо дати відповідь у цій статті. 

Мода сьогодні
Про японську моду говоритимемо, спираючись на три основні позиції. По-перше, широкі 

верстви мають великий інтерес до моди та є суспільною умовою різноманітних її виявів. 
Пройшовши шлях від бідності (після Другої світової війни до періоду стабільного висо-

кого економічного зростання), Японія досягла нечуваних до того високих показників еконо-
мічного розвитку, що породило появу суспільства споживання. Від покупок у людей почало 
з’являтися відчуття щастя й задоволення, почав формуватися світогляд, який дістав назву 
«усереднення міліардів», а також з’явився загальноприйнятий образ життя середнього кла-
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су. Шалений апетит населення до споживання був також спрямовний і на предмети одягу та 
стимулював розвиток індустрії готового одягу. Активне становлення суспільства в другій по-
ловині 1970-х років супроводжувалося тим, що бажання й вимоги людей ставали все вибагли-
вішими, а це сприяло появі різноманітних напрямків у моді. 

Як результат, у нашій країні з’явилася велика кількість брендів, що швидко стали по-
пулярними. Фірма «Аппарел» сприяла становленню багатьох відомих марок одягу й досі во-
лодіє брендовими магазинами у всій країні. З’являється одяг не лише від брендів так званої 
високої моди, з’явилися бренди й для молоді та звичайних людей. «Юнікло» – один з них. Це 
бренд дешевого одягу для широкого кола споживачів, що завдяки новаторським підходам 
до освоєння ринку швидко здобув популярність. В останні роки «Юнікло» активно просуває 
свій одяг і за кордоном та відкриває крамниці в Нью-Йорку й Лондоні. 

Особливістю останніх років є поява доступних брендів, орієнтованих на дівчат і молодих 
жінок віком від 10 до 20 років. Такі бренди (їх ще називають «реальні речі»), завдяки детально 
розробленому маркетингові, швидко підхоплюють ринкові тенденції, а тренди одразу пере-
творюють на товари, завдяки чому набувають широкої популярності серед молодих дівчат. 
Ці бренди рекламують популярні моделі журналів мод, а їх одяг можна придбати через Інтер-
нет або мобільний телефон, вони пов’язані з різними засобами інформації. Від 2000 року такі 
бренди об’єдналися й почали проводити «Колекції для токійських дівчат», що збирають десят-
ки тисяч людей у величезному павільйоні та стають грандіозною подією. 

Ще одним суто японським феноменом є надзвичайне захоплення японців такими за-
хідними першокласними брендами, як «Шанель», «Луї Вітон», «Прада» та ін. У Європі, де ще 
лишається умовний поділ на класи, покупцями цих брендів є вихідці з еліти, тоді як у Японії 
основну категорію покупців першокласних брендів становлять молоді жінки. Особливо ша-
леною популярністю в Японії користується «Луї Вітон»: майже 40 % японських жінок мають 
товари цього бренду, а обсяги продажів «Луї Вітон» на японському ринку дуже великі, ува-
жається, що вони становлять третину від загальної кількості продажів бренду у всьому світі. 

Модна індустрія в Америці та Європі пильно стежить за цим японським гігантським 
ринком, а від 1990-х років у великих містах Токіо, Осака, Нагоя, Фукуока та невеликих містах 
починають концентруватися фірмові магазини багатьох першокласних брендів. Особли-
во багато розкішних брендових магазинів, які неодмінно привертають увагу перехожих, 
уздовж центральних токійських вулиць Ґіндза та Омотесандо.

Широкі верстви населення виявляють велику зацікавленість модою, тому основа япон-
ської моди – це активне споживання продукції модної індустрії. 

Однак чимало дизайнерів, за діяльністю яких спостерігають у всьому світі, залишає 
Японію. 

У Японії перші професійні дизайнери з’явилися після Другої світової війни. Першо-
проходцями в цій галузі стали дизайнери Морі Ханае й Такада Кендзо. Морі Ханае першим 
упровадив у післявоєнній Японії культуру західного одягу, ставши першим японцем, яко-
го визнали членом профспілки діячів Високої моди. Такада Кендзо дебютував у 70-ті роки 
ХХ ст. в Парижі, привернувши до себе увагу колекцією одягу з елементами кімоно й інших 
національних костюмів. Більшу частину життя він працював у Франції. Проте західні ЗМІ у 
сфері моди серйозно почали сприймати Японію вже після 80-х років ХХ ст. 

У ці роки багато японських дизайнерів брало участь у паризьких показах колекцій, а 
Міяке Іссей, Кавакубу Рей і Ямамото Йодзі своїми авангардними колекціями сприяли дис-
кусії в засобах масової інформації. Особливостями їхнього одягу була власна філософія як 
послання, заклик задуматися над тим, чим є одяг. 
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У 1960-ті роки Міяке Іссей пройшов стажування в Парижі й Нью-Йорку, привернувши до 
себе увагу дизайном, який поєднував елементи національного одягу східних народів і захід-
ного одягу. Він сміливо називав одяг «полотном тканини» та розробляв особливий одяг, який 
ніби становив з людським тілом одне ціле. Починаючи з 90-х років ХХ ст., він випускає такі 
бренди, як «Pleats Рlease» і «A-POC: А Ріесе Of Clothes», що використовують при створенні одя-
гу новітні технології та продовжують пошуки нових можливостей у сфері моди. 

Кавакубу Рей здивував західних журналістів на показі 1982 року в’язаним чорним плат-
тям з вирізаними нерівномірними дірками. Серед консервативних журналістів були навіть 
такі, що піддали цей наряд жорсткій критиці та назвали його «бомж», «атомна бомба». Це 
плаття було сприйнято як спротив традиційному західному естетству в одязі для еліти. Спо-
чатку метою Кавакуби було створення індивідуальної моди для працюючих, а не для жінок, 
залежних від чоловіків. Відтак Кавакубу продовжує створювати дизайн, що не вписується 
в стандартні рамки і навіть тепер є відомим авангардним майстром моди, який вплинув на 
молодих західних дизайнерів. 

У 80-ті роки ХХ ст. на Ямамото Йодзі, так само, як на Кавакубу Рея, звернули увагу як 
на авангардного дизайнера, який по-своєму трактує традиційне розуміння одягу, до якого 
він додав власного новаторського естетизму. Завдяки цьому його елегантний одяг знайшов 
своїх шанувальників і на Заході. 

В останні роки багато японських дизайнерів утрачають свої позиції. Міяке та Кавакубу 
задіяні в індустрії моди багато років, і вже настав час зміни поколінь. Серед молодих моде-
льєрів можна назвати Нагасава Йоїті, Ватанабе Дзюн’я і Такахасі Дзюн, проте слід зазначити, 
що як з погляду їхнього прийняття в суспільстві, так і на переконання журналістів вони ще не 
досягли рівня Міяке та інших відомих дизайнерів. 

Варто зважити на той факт, що існує особлива культура моди, яку створює власне молодь. 
Під час економічного післявоєнного зростання молодь, яка мала власні прибутки, по-

чала створювати свою моду, що відрізнялася від моди покоління її батьків. Молодь вбирала 
в себе масову американську культуру (кіно, музика, машини, мода та ін.), збиралася на ву-
лицях з подібними собі молодими людьми, стверджуючи свою індивідуальність через само-
бутній одяг. 

Стиль, який демонструє молодь на вулицях, називають «вуличною модою» (street 
fashion). У сфері вуличної моди народжується найрізноманітніша мода, у якій з’явилося не-
мало груп з ексцентрично-оригінальним стилем, що виходить за рамки звичної моди. 

До таких груп молоді прикута особлива увага, а в засобах масової інформації їх стали 
називати дзоку (племена). Наприклад, у 1950-ті роки було «плем’я сонця» і «плем’я грому», 
у 1960-ті – «плем’я божевільних», у 1970-ті – «плем’я байкерів» і «грибне плем’я», у 1980-ті – 
«плем’я ворон», у 1990-ті – «плем’я ямамба» і «ґанґуро». Молодь, яке входить до цих груп, – 
це переважно тінейджери, які прагнуть виразити себе через певний стиль. 

Певною мірою ці групи нагадують такі західні субкультури, як хіпі, модз, панки. Насправ-
ді, така молодіжна іноземна кільтура дістала своїх послідовників і в Японії. Тільки особливість 
японської субкультури полягає в тому, що вона не лише копіює західну культуру, а трактує її 
по-своєму, створюючи певний індивідуальний стиль. 

Так, наприклад, хоч японські босодзоку (японські байкери) і з’явилися під впливом аме-
риканських байкерів і також є групою молодих людей, які роз’їжджають на мотоциклах, 
на їхньому одязі в латках можна побачити вишивки у вигляді ієрогліфів. Також вони роб-
лять собі зачіски в стилі регенства, що нагадують чубок, тому спочатку їхній стиль сильно 
відрізнявся від стилю американських байкерів. Дівчата-ґанґуро шокують оточуючих своєю 
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зовнішністю: фарбують обличчя в чорний колір, фарбують повіки й губи в білий, носять 
міні- спідниці й черевики на масивній платформі, а своїм виглядом ніби заперечують жі-
ночність. Цей стиль також набув популярності серед тінейджерів та походить від культури 
американських афроамериканців. 

Іншим виявом культури є стиль «готичної Лоліти», що поєднує в собі образ Лоліти в моді 
з властивими їй надмірними жіночими прикрасами та естетичний, ілюзорний елемент го-
тики. Дівчата в стилі «готичної Лоліти» збираються у вихідні на вулиці Харадзюку в Токіо, а 
одяг, у який вони вбрані, є радше святковим, аніж повсякденним. 

Є також молодь, яка розважається, влаштовуючи як неповсякденні розваги так звані 
косплей (костюмована гра). Косплей полягає в тому, що молоді люди переодягаються в кос-
тюми відомих персонажів манги (японських коміксів) або аніме, або в сценічні костюми 
улюблених музичних груп та приходять у такому вигляді на концертні майданчики. Метою 
косплей є привернення до себе уваги оточуючих. Це одяг, що його носять під час різноманіт-
них святувань а в останні роки, коли японська анімація та комікси почали користуватися 
великою популярністю і на Заході, і в Східній Азії, косплей почав поширюватися й там. 

Японська вулична мода є не формою протесту проти суспільства, як у випадку хіпі та пан-
ків, а способом самовираження в атмосфері великого міста. Велика різниця між ними полягає в 
тому, що японська вулична мода є свого роду забавою в суспільстві споживання. 

Кімоно і західний одяг
 Вище ми розглянули сучасну ситуацію в моді, а тепер простежимо становлення япон-

ського національного одягу кімоно та його європеїзацію, спробуємо поглянути на особли-
вості сучасної моди під іншим кутом. 

Кімоно є одягом, що представляє японський народний костюм, який походить від одягу 
косоде. Спочатку, в епоху Хейан (VIII–XII), косоде було спідньою білизною, його носили під 
одягом дзюні-хітое жінки превілейованих верств. Існує припущення, що косоде поширило-
ся завдяки тому, що в епоху Муроматі (1392–1573) цей одяг почали носити як верхній для 
того, щоб жінкам було легше вести активний спосіб життя. 

Одяг дзюні-хітое, що його носила аристократія в епоху Хейан, становили кілька елемен-
тів осоде. Кажуть, що, одягаючи на себе кілька барвистих осоде, жінки передавали гармонію 
кольорів. У нашаруванні кольорів і барв у місцях подолу й рукавів існував свій закон роз-
поділу кольору, а комбінуванням кольорів придворні дами передавали відчуття пори року, 
змагалися між собою у відчутті прекрасного. 

Косоде, що поширюється в епоху Муроматі й Момо-яма (останні 20 років ХVІ ст.), є лег-
шим і зручнішим одягом, який передає красу не комбінуванням кольорів, а зовнішніми ви-
шивками, узорами, технологіями фарбування. Через те що площа полотна тканини є  досить 
широкою, з метою його прикрашання урізноманітнюються візерунки, більш живописно 
розподіляються кольори. В епоху Едо популярним серед заможних жителів Едо стає кімоно 
з яскравими кольорами й візерунками, які робили завдяки винайденій у цю епоху технології 
фарбування (юдзен-сай). У другій половині епохи Едо серед простих жителів столиці поши-
рюється технологія фарбування кімоно з дрібним малюнком (комон-сай). Кімоно з дрібним 
малюнком виражало розуміння краси тогочасних жителів Едо. В епоху Едо існували лавки, 
у яких продавали тканини, книжки із зібранням візерунків косоде (так звані книги моди), за 
якими люди замовляли косоде, що ще більше сприяло його поширенню. 

Після революції Мейдзі (1876) кімоно, під натиском тенденції носити західний одяг, по-
ступово втрачає популярність, проте воно не зникло одразу, а в епоху Тайсьо (1912–1926) і 
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до початку епохи Сьова (1926–1989) його носили як повсякденний одяг. Цей період є часом 
формування в новітній історії суспільства споживання, коли універмаги почали активно 
сприяти поширенню моди в масах. У період від епох Тайсьо до початку Сьова популярним 
серед міських жінок стає кімоно мейсен, яке було легко виготовляти масово та яке мало ори-
гінальний дизайн. Популярності мейсен також сприяли універмаги. Серед кімоно-мейсен з 
яскравими кольорами та візерунками немало й таких, у яких простежується вплив західно-
го сучасного дизайну, і в яких відчувається новизна й атмосфера великого міста. Такий ори-
гінальний дизайн кімоно розробляли та замовляли у виробників дизайнерські відділення 
при універмагах. 

Отже, якщо простежити історію кімоно, стає зрозумілим, що в дизайні відобража-
ється відчуття прекрасного певної епохи, а законодавцями моди виступають магазини 
тканин для кімоно та універмаги. На відміну від того, що форма й крій кімоно у своїй 
простоті із часом залишилися незмінними, на тканині, ніби на полотнах, почали ви-
користовувати різноманітні кольори й малювати оригінальні візерунки, що започатко-
вують нову моду. В останні роки повернулася популярність дизайну старих кімоно епох 
Тайсьо і Сьова, і навіть з’являється молодь, яка носить їх як «античне кімоно» з лоском, 
властивим західним речам. Здається, і в сучасній японській моді наслідують багаті тра-
диції культури одягу. 

Після революції Мейдзі в загальний ужиток увійшов західний одяг. Політика європеї-
зації, що прийшла за проголошенням слогана «збагатити країну, посилити військову міць» 
(«фукоку кьохей»), торкнулася і сфери одягу. Особливо активно впроваджували чоловічу 
моду, а жіночий одяг почав змінюватися, починаючи з форми одягу дівчат у школах та пра-
цюючих жінок. Одяг для чоловіків насамперед був розрахований на місце їхньої роботи, 
тобто був одягом для публічних місць. Для жінок, які бережуть домашній затишок і перебу-
вають у домашній обстановці, основним одягом був одяг у японському стилі. Тривалий час 
в Японії зберігався «двошаровий стиль життя», при якому, навіть якщо людина носила єв-
ропейський одяг на роботу або в школу, повернувшись додому та відпочиваючи, вона мала 
переодягатися в японський одяг. У японській свідомості існував умовний поділ одягу – євро-
пейський (йофуку – «публічність») і японський (вафуку – «приватність»). 

Питання «як поєднати традиційний уклад життя з європейською культурою», із яким зі-
ткнулися японці після революції Мейдзі, постало й у моді. У другій половині епохи Мейдзі був 
розроблений дизайн одягу, що поєднував у собі особливості західного та японського одягу – 
«компроміс Заходу та Сходу». Однак із приходом епохи Тайсьо з’явилося багато прихильників 
розмежування західного та японського одягу, і йофуку (західний) почав сприйматись як окре-
мий від вафуку (японського) одяг. Дизайн, у якому поєднані елементи обох різновидів одягу, 
можна знайти в довоєнному й післявоєнному національному та цивільному одязі. 

Виробництвом західного одягу в Японії займалися школи крою та шиття європейсько-
го одягу. У той час для японців, які звикли до прямих ліній японського одягу, спосіб ство-
рення західного одягу, при якому тканина мала створювати об’єм, був справжньою загад-
кою. Від епох Тайсьо до Сьова для налагодження виробництва західного одягу відкривалися 
спеціалізовані школи, де просвітницьку діяльність вели швейні майстри, які навчалися цій 
справі на Заході. Розпочався розвиток освіти в галузі пошиття одягу, чому також сприяли 
імпортери швейних машин, які створювали школи, де викладали правила користування 
швейними машинками. В епоху Тайсьо жінок, які носили західний одяг та мали короткі 
зачіски, називали мога («модерн герл», «сучасна дівчина»). Тоді засоби масової інформації 
здійняли галас, розцінивши цей образ як крайній вияв тогочасних звичаїв. Однак, як засвід-
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чили проведені дослідження, навіть на токійській вулиці Ґіндза кількість жінок, одягнених 
у західний одяг, була надзвичайно малою.

Розгалужене виробництво одягу в європейському стилі почало після Другої світової ві-
йни, коли відкривали нові школи швейного мистецтва. Жінки, які хотіли привернути до 
себе увагу, намагалися здобути професійну освіту в цій галузі та масово почали вступати до 
таких професійних шкіл, як Коледж моди Бунка та Коледж моди Сугіно, що викликало бум 
популярності пошиття одягу. Особливо великим був інтерес до американської культури; у її 
центрі перебувала індустрія моди, верховенство над якою в Японії взяли на себе виробники 
текстилю та універмаги. 

У 60-ті роки ХХ ст. відбувається перехід від домашнього пошиття одягу до придбання 
готового. Цьому сприяло покращення технологій виробництва готового одягу, поява 
журналів мод, у яких значну увагу приділяли зовнішності, а також той факт, що інфор-
мація з-за кордону стала доступнішою. У цей період розпочали свою діяльність моло-
ді дизайнери, які вбачають в одязі засіб самовираження. Відтоді західний одяг глибоко 
укорінився в повсякденному житті японців. 

Хоч історія японської моди у плані виготовлення західного одягу є досить молодою, у 
Японії тривалий час існувала культура кімоно, що походить від косоде. Витончене відчуття 
краси, утілене в кімоно, і загалом суспільна система, що створює моду, свідчать про існу-
вання в Японії моди протягом її історії. Коли одяг у європейському стилі тільки починав 
з’являтися в Японії, він був символом західної цивілізації, але не пройшло й ста років, як 
він увійшов до повсякденного вжитку та став основою повсякденного японською одягу, що 
замінив традиційний. 

Секрет унікальності
Що ж робить японську моду унікальною? По-перше, це особлива чуттєвість японців, які 

прийняли західну моду, і, поєднавши її з розумінням краси та власними поняттями про неї, 
сприяла її розвитку. Кажуть, що особливість японської культури полягає у вмінні всотувати 
іноземні здобутки, обробляти їх на свій лад і сворювати з них щось нове та особливе. Японія 
після епохи Мейдзі була охоплена пристрастю до всього західного, а в післявоєнні часи її роз-
виток підштовхувала американська культура та ставлення до неї національного комплексу. 
Бажання ні в чому не поступатися, бути рівнею Америці сприяло тому, що американську куль-
туру активно запозичували. Однак її не просто копіювали, а ще й докладали зусиль для того, 
щоб вона відповідала власним інтересам та смакам японців. Те саме було і з західним одягом. 

Знову ж таки, з погляду історії японці завжди мали великий інтерес до химерного одягу 
(осяре), який розвинув у них відчуття краси (причім культуру одягу створювали не лише 
аристократи, військові та інші владні стани, але й прості жителі країни). І сьогодні, коли 
існує традиція японського одягу, з’являються дизайнери, які дивляться на одяг у європей-
ському стилі по-новому. Саме в цьому полягає причина того, що багато дизайнерів, таких, 
як Міїтаке й Кавакубу, дизайнерів, які кидають виклик західній моді, покидають країну. Те 
саме можна стверджувати про субкультуру, вуличну моду та молодь, яка намагається ство-
рити свій, незалежний, стиль.

Важливим є й те, що в результаті високих темпів економічного зростання в післявоєнні роки, 
паралельно з тим, що життя людей усе більше поліпшувалося матеріально, розвивалося інфор-
маційне суспільство та активно формувалося суспільство споживання, ставала сильнішою при-
страсть людей до купівлі речей і носіння брендового одягу. Для японського суспільства характер-
ним є колективний спосіб мислення: зовні люди намагаються виглядати «як усі», що сприяє появі 
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масової моди. Іноземні модні індустрії приваблюють великі ринки, а їхнє процвітання є резуль-
татом великих купівельних можливостей цих ринків. Звичайно, така ситуація виникла завдяки 
тривалим зусиллям універмагів, ЗМІ, дизайнерів, індустрії готового одягу – саме вони виплекали 
в молодому поколінні та в жінках захоплення брендами, перетворили їх на пасивних споживачів. 
Утім, завдяки набутому в галузі моди досвіду й тонкому відчуттю загальних модних віянь, япон-
ська фешн-індустрія привертає до себе увагу як західних, так і азіатських країн. 

МАСАФУМІ САНО

ПРОФЕСІЙНИЙ БЕЙСБОЛ, СУМО І ДЖЕЙ-ЛІГА:  
МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ 

The article is about the history of development of the professional kinds of sport in Japan. The most wide-
spreasad are examined: Sumo history  of more than 13 Centuries history, baseball, and football and influence of 
the social-economic factors on them.

У Японії існує чимало професійних видів спорту, проте найбільшого поширення на-
були бейсбол, одзумо (велике сумо) і футбол. Серед цих видів спорту найдовшу історію, 
що нараховує майже 1300 років, має сумо, тоді як бейсбол і футбол потрапили до Японії 
після революції Мейдзі не більше ніж 130 років тому. У цій роботі йтиметься про історію 
професійного спорту після появи бейсболу й футболу в Японії. Звісно, ми розглянемо не 
тільки історію сумо після революції Мейдзі, але й простежимо історію розвитку бейсбо-
лу від часів появи в 1934 році Токійського бейсбольного клубу Великої Японії до появи 
професійного бейсболу, а також ознайомимося з розвитком професійного футболу до 
утворення Японської професійної футбольної ліги – Джей-ліги – у 1993 році. 

Вивчаючи історію цих видів спорту, важливо пам’ятати про ситуацію, що склалася 
на сьогоднішній день. У часи, коли Японська ліга тільки починала активно розвивати-
ся, бейс бол і сумо були найпопулярнішими видами спорту. Проте сумо з другої половини 
1990-х років, а бейсбол на початку XXI ст. почали втрачати свої лідерські позиції. Особ-
ливо помітним стало зниження популярності сумо в 2003 році, коли цей вид спорту по-
ступився футболу (табл. 1). І хоча головна мета цього дослідження – аналіз історії спорту 
в Японії, висвітлимо також ситуацію, що склалася на сьогодні. 

Бейсбол, сумо і футбол з 1868 до1945 року 
Після революції Мейдзі в Японії почали активно вводити західноєвропейську систе-

му. Як її складова, 1872 року, завдяки американцям, у країну потрапив бейсбол, а 1873 
року, завдяки англійцям, – футбол. За доби Мейдзі в бейсболі центральне місце посідали 
бейсбольні клуби найпрестижніших вищих шкіл, університетів Кейо і Васеда; у футболі – 
футбольний клуб Токійської вищої школи «Сіхан». 

佐野方郁 プロ野球・大相撲・Jリーグの過去と現在　―日本における野球・相撲・サッカーの近現代史―
日本のプロスポーツの発展史を追いながら、近代 、現代日本の社会経済への影響を考察する。
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Однак за доби Мейдзі для сумо настали скрутні часи. Про цей вид спорту згадано ще в 
історичних хроніках «Ніхон сьокі» й «Кодзікі». У давньому японському суспільстві сумо було 
поширеним ритуалом у сільському господарстві; сумо також влаштовували під час прове-
дення святкувань при імператорському дворі. Воно мало обрядове значення і під час цере-
моній у буддійських і синтоїстських храмах. В епоху Едо навіть з’явилися феодали даймьо, 
які володіли власними рікісі – борцями сумо. Періодично турніри із сумо влаштовували з 
метою демонстрації міської культури, частиною якої було сумо [1], а борці рікісі, присвя-
тивши себе цьому виду спорту, забезпечували власне існування. Причина, з якої сумо, не-
зважаючи на таку довгу історію, зазнало кризи після революції Мейдзі, полягала в тому, 
що звичай зав’язувати волосся в пучок став старомодним та неактуальним. Проте поява 
1884 року тенран-дзумо, а також поширення націоналізму після японсько-китайської і ро-
сійсько-японської війни дали сумо нове життя. У 1909 році в районі Токіо Рьоґоку зведено 
Палац сумо кокугікан, що відродило сумо в рамках національної ідеї. Тоді ж сформувалася й 
система колективної перемоги, коли переможців-рікісі, поділених на східний і західний та-
бори, визначали загальною кількістю перемог і поразок. Ця реформа привнесла в сумо, що 
до того було видом спорту, у якому перемога не мала великого значення, елемент справж-
нього спорту [2]. 

У 1912 році розпочалася епоха Тайсьо. Проте не тільки за цієї доби, але й після приходу 
наступної – Сьова, бейсбол і надалі завойовував популярність у суспільстві і врешті-решт став 
професійним видом спорту. Перша професійна команда гравців, сформована 1921 року, мала 
назву «Японська спортивна асоціація», але через Великий землетрус 1923 року вона довго не 
проіснувала. У 1925 році розпочалися змагання в лізі, до якої ввійшли бейсбольні команди від 
шести токійських університетів. У 1931 році до Японії прибули найвідоміші гравці Вищої бейс-
больної ліги, що сприяло росту популярності цього виду спорту. У 1934 році, завдяки інвестиціям 
газетного видавництва «Йоміурі», з найсильніших гравців, які виступали проти представників 
Вищої ліги, було сформовано професійну бейсбольну команду «Токійський бейсбольний клуб 
Великої Японії». Згодом команда змінила свою назву на «Токійські гіганти» та, об’єднавшись із 
іншими шістьма новими командами, 1936 року створила першу професійну лігу – Федерацію 
професійних бейсболістів Японії. 

На противагу бейсболу, що активізувався в довоєнний період, футбол розвивався більше як 
аматорський вид спорту. Щоб змінити цю ситуацію, по-перше, здійснювалися спроби активізу-
вати міжнародне спортивне співробітництво. Японська футбольна команда вперше з’явилася 
на міжнародній арені 1917 року під час Третього Далекосхідного чемпіонату, а 1929 року при-
єдналася до Міжнародної футбольної федерації (FIFA). По-друге, футбол почали розвивати і в 
самій країні. У 1921 році утворено Асоціацію футболістів Японії, водночас проводили змагання 
серед найсильніших команд по всій країні (тепер – змагання за Кубок імператора). У 1927 році 
створено команду від фармакологічної компанії «Танабе Міцубісі», що започаткувало утворен-
ня клубів на комерційній основі. Остаточно позиції японського футболу закріпилися 1936 року 
на Олімпійських іграх у Берліні. Команда, яка представляла Японію, перемогла команду Швеції, 
основною претендента на здобуття першості, та ввійшла до вісімки найкращих команд. Це до-
сягнення дістало назву «берлінське диво». 

Унаслідок Першої світової війни та Великого землетрусу «Канто» сумо знову втрачало 
популярність. Щоб протидіяти цьому, 1925 року, по-перше, започаткували єдину Асоціацію 
сумо Великої Японії. По-друге, з 1926 року ввели систему індивідуальної перемоги, аби до-
дати азарту змаганням із цього виду спорту. Також у рамках системи індивідуальної пере-
моги 1932 року ввели правило, за яким заборонили боротьбу між рікісі, які належали до 
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одного ітімону *. По-третє, у 1928 році розпочали радіотрансляції, у результаті чого сумо 
стало доступнішим, а обмеженість часу трансляції надавала змаганням динаміки і напру-
ги. Усе це сприяло відновленню популярності сумо. По-четверте, 1931 року, для збільшення 
тривалості боїв, діаметр арени дохьо розширили до 4,55 м. 

У 1937 році, з початком широкомасштабних дій японсько-китайської війни, бейсбол і 
футбол зазнали великих обмежень. Після 1941 року, коли розпочалася Тихоокеанська війна, 
багато гравців було мобілізовано на війну, більшість матчів відмінено, а в 1944 році профе-
сійний бейсбол зовсім припинив своє існування. Обмежили участь Японії і в міжнародних 
футбольних змаганнях. 

У цей час активно розвивалося сумо, чому сприяло отримання борцем Футабаяма, у 
результаті здобуття шістдесяти дев’яти перемог поспіль, титулу йокодзуни **. Так націо-
нальний спорт сумо став засобом об’єднання нації. У повоєнній збіднілій Японії наголо-
шувалося на духовній складовій людського життя, і в цьому сенсі борці сумо стали зраз-
ком для нації. Сумо почали пропагувати не тільки як спорт, але і як військове мистецтво, 
що виховує дух [3]. 

Окупація. Професійний бейсбол і футбол в умовах поширення телебачення 
(1945–1964 рр.)

У серпні 1945 року Японію, після поразки в Другій світовій війні, окупували війська 
союзницьких держав на чолі зі США. За таких умов надію народові подарував професійний 
бейсбол. Після проведення в листопаді 1945 року змагань між командами Західної та Схід-
ної Японії в 1946 році з восьми команд знову було створено лігу. В умовах окупації збіль-
шенню популярності бейсболу сприяла, по-перше, активна діяльність гравця Кавакамі Те-
цудзі з «Токійських гігантів йоміурі» (до 1946 р. – «Токійські гіганти»). По-друге, 1946 року 
утворили Організацію бейсболістів Японії. Разом зі зникненням матчів за попередньою до-
мовленістю, змовою ввели систему, за якою гравці, що грали впродовж десяти років, могли 
переходити до інших команд – усе це дозволяло їм зосередитися на спорті [4]. По-третє, 
той факт, що Японія перебувала під окупацією країни – батьківщини бейсболу, також спри-
яв розвитку цього виду спорту. До того ж окупаційні війська надали кошти для зведення 
Осакського бейсбольного стадіону, а 1949 року підтримали введення системи комісіонер-
ства [5]. Нарешті, 1950 року в професійному бейсболі з’явилися дві ліги: Центральна ліга 
(вісім команд) і Пасифік ліга (сім команд). Чемпіона визначали за результатами японських 
серій ігор серед найкращих команд обох ліг. 

У порівнянні з процвітанням бейсболу, сумо і футбол за часів окупації переживали 
часи застою. Завдяки тому, що у світі сумо наполягали, що сумо – це спорт, а не військове 
мистецтво, вдалося уникнути деяких заборон та обмежень, проте ситуація ускладнюва-
лася відносинами з окупаційними військами. Щоб відповідати їхнім вимогам до спорту, 
спробували збільшити рухливість сумо, а діаметр дохьо розширили до 4,84 м. Також че-
рез реквізування Палацу сумо кокугікан, до 1950 року, коли Палац «переїхав» у тимчасо-
вий кокугікан, змагання доводилося проводити в різних місцях. Причина, яка призвела 
до періоду застою у футболі, полягала в міжнародній ізоляції Японії після Тихоокеанської 
війни. Незважаючи на те що 1946 року були здійсненні спроби відродити футбол через 
відновлення різноманітних змагань, унаслідок того, що Японія не змогла повернутися на 

* Ітімон – родове об’єднання [прим. перекладача].
** Йокодзуна – найпочесніший титул у сумо [прим. перекладача].
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міжнародну арену до Першого Азіатського турніру, футбол не користувався популярніс-
тю, а його рівень був доволі низьким. 

Після здобуття Японією 1952 року незалежності змінилося становище навколо профе-
сійного бейсболу і сумо. У 1953 році розпочалися телевізійні трансляції цих видів спорту. 
1955 рік був періодом економічного злету, коли телевізори почали з’являтися у всіх роди-
нах, а разом з ними – і спортивні трансляції. 

Для професійного бейсболу результатом телевізійних трансляцій стало завершення 
створення структури «Гіганти». Її формування почалося зі збільшенням популярності й зі 
здобуттям фінансової могутності. Коштами, що отримували команди від продажу прав на 
трансляції, розпоряджалася команда – організатор змагань, тому «Гіганти» отримували ве-
личезну фінансову підтримку від Японського телебачення, яке підпорядковувалося газетно-
му видавництву «Йоміурі». До того ж, з поширенням телебачення в регіонах, відкривалися 
місцеві телевізійні канали, які також займалися трансляціями, завдяки чому вдалося збіль-
шити популярність команди в межах країни. Серед гравців, силами яких «Гіганти» здобули 
популярність і фінансову могутність, варто виокремити Наґасіму Сіґео й О Садахару. Піс-
ля свого дебюту в 1958 році Наґасіма, відомий своїми подачами та лагідним характером, 
здобув усенародну любов. О Садахара дебютував 1959 року, ставши популярним як король  
хоум-ранів. Окрім таких здобутків як Наґасіма й О, «Гіганти» раніше, аніж усі інші бейсболь-
ні команди, почали вводити американський організований бейсбол, ще більше посиливши 
свої позиції. 

Інші бейсбольні команди Центральної ліги також певною мірою зобов’язані попу-
лярності «Гігантів». Хоча до 1958 року і в Центральній, і в Пасифік лігах кількість команд 
зменшилася до шести, інші команди Центральної ліги також могли отримувати кошти від 
трансляцій ігор з «Гігантами», якщо виступали їх організаторами. Тому їхнє фінансове ста-
новище було кращим за Пасифік, а ігри з «Гігантами», які завжди транслювали, сприяли 
їхній популярності 1. Отже, Центральна ліга мала вигідніші умови, аніж Пасифік, командам 
якої ставало все важче змагатися з «Гігантами». 

На противагу тому, що у світі професійного бейсболу не можна було спільно володіти 
доходами від телетрансляцій, світу сумо вдалося не тільки цього досягти, але й відродити 
свою популярність. Передумову для відродження сумо створили два борці, які своєю неве-
ликою вагою та спритністю якнайкраще відповідали вимогам епохи телебачення. Це були 
Тотінісікі й Ваканохана, які відповідно в 1954 і 1958 роках здобули титул йокодзуни. З від-
новленням популярності сумо збільшилася кількість турнірів до шести на рік, а 1958 року 
встановили систему проведення турнірів шість разів на рік. Після цього популярним у 
сумо став Тайхо Кокі, який здобув ранг йокодзуни в 1961 році. Тайхо мав величезний успіх, 
а його ім’я навіть з’явилося в слогані, що відображав улюблені речі дітей того періоду: 
«“Гіганти”. Тайхо. Яєчня». 

Передумовою відродження футболу стало не телебачення, а Олімпійські ігри 1964 року в 
Токіо. Коли 1959 року було визначено місце проведання Олімпіади, замість Японської феде-
рації футболу, яка не мала фінансової підтримки, кошти у футбол почала вкладати Японська 
федерація фізичного виховання [7]. Найбільшим результатом такого посиленого фінансуван-
ня була зустріч із німецьким тренером Детмаром Крамером. Під керівництвом Крамера, яко-
го називали «батьком японського футболу», японська команда, виступаючи на Олімпійських 
іграх, завдяки грі Суґіями Рюїті перемогла команду Аргентини й увійшла до вісімки найкра-
щих команд світу. 
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Професійний бейсбол. Зростання популярності одзумо і шлях до професійного футбо-
лу (1965–1993 рр.)

У 1973 році Японія пережила нафтову кризу, за якою настав період стабільного економічного 
зростання, що привело до матеріального збагачення населення, а одже, і до збільшення в будин-
ках японців побутової техніки. Також було введено систему з двома вихідними днями на тиждень, 
що збільшило кількість вільного часу в населення. Завдяки телетрансляціям професійному бейс-
болу й сумо вдалося підтримати рівень своєї популярності. Найпопулярнішими стали «Гіганти».

Проте й ця команда переживала часи кризи. З 1965 року, упродовж дев’яти років, «Гі-
ганти» були найсильнішою бейсбольною командою, у якій на той період Наґасіма й О вже 
в повній мірі розкрили свої таланти. Однак велику популярність команди неодноразово 
піддавали критиці, знизився і рейтинг популярності матчів за участю «Гігантів» до 10 % 
(табл. 2). Тому бейсбольний світ зіткнувся з проблемою трансляцій матчів й отримання ко-
штів від них. Проте, завдяки зусиллям для відносного зрівняння бейсбольних гравців усіх 
команд та контролювання виплати бонусів при укладанні договорів з новими гравцями, 
кризи вдалося уникнути. У 1965 році впровадили систему драфту, за якою кожна бейсболь-
на команда мала рівні права на отримання нового гравця, а 1975 року було покінчено із сис-
темою обов’язкової десятирічної гри за одну команду. У 1975 році Наґасіма став тренером 
«Гігантів», а О встановив світовий рекорд за кількістю хоум-ранів, що надало «Гігантам» 
нової сили. Це означало й зниження інтересу до Пасифік ліги. 

Сумо вдавалося утримувати свої позиції, які дещо похитнулися в 1965 році, завдяки вве-
денню системи, що забороняла бої між сумоїстами з одного ітімону. До того ж Тайхо Кокі 
встановив рекорд, здобувши тридцять дві перемоги на імператорських турнірах, після чого 
залишив світ сумо. Однак популярність цього виду спорту тепер підтримували такі рікісі, 
як Кітано Фудзі, Вадзіяма і Кітано Умі. Останній став наймолодшим борцем в історії сумо, 
отримавши титул йокодзуни у віці двадцяти одного року. 

У той час як професійний бейсбол і сумо мали відносно стабільну популярність за-
вдяки телетрансляціям, з 1965 року, упродовж п’ятнадцяти років, світ футболу переживав 
часи і злетів, і падінь. Після Олімпіади в Токіо футбол повернувся до неприємної ситуації 
очікування фінансування з боку Японської футбольної федерації. Однак найкращі гравці 
після успіху на Олімпіаді не покинули команду. На вимогу Крамера, 1965 року створили 
Першу футбольну лігу, що укріпило позиції японського футболу. На Олімпіаді в Мексиці 
в 1968 році, завдяки грі Суґіями, Токутена О й Камамото Токусіґе, японська команда здо-
була бронзову медаль. Після цієї перемоги відбувся справжній футбольний бум: на матчі 
ліги за участю Суґіями й Камамото зібралося близько 40 тис. уболівальників. Однак фут-
больний бум став і початком кризи. Камамото, якого й раніше запрошували іноземні клу-
би, захворів на гепатит, що спричинило спад популярності команди. У 1977 році єдиний 
талант японського футболу, Окудера Ясухіко, перейшов до німецької професійної ліги як 
найкращий японський гравець і більше не повернувся до японської команди. 

Японська економіка, темпи якої в 1980-х роках продовжували зростати, наприкінці 
1986 року ввійшла в період свого безпрецедентного злету, що дістав назву «економіка миль-
ної бульбашки». У цей час у професійному бейсболі розпочалася «золота доба» команди «Сей-
бу Лайнз» із Пасифік ліги, яка протизаконним шляхом отримала талановитих гравців, увела 
структурний бейсбол та зробила своїм тренером гравця «Гігантів». З 1982 по 1992 рік ця коман-
да вісім разів ставала чемпіоном Японії. «Золота доба» «Сейбу Лайнз» збіглася з економічним 
злетом, що також допомогло їй повернути собі славу. Але першість Центральної ліги стосовно 
Пасифік ліги була незмінною:  «Гіганти» й надалі отримували кошти від трансляцій своїх мат-
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чів, їхня популярність у 1980-х роках була стабільною, а рейтинг популярності матчів за участю 
команди досяг 20 % (табл. 2).

У 1980-х роках зросла популярність сумо. У 1981 році Тійоно Фудзі здобув титул йокодзу-
на, а економічний злет і зведення нової будівлі кокугікана сприяли утриманню його пози-
цій. Естафету цього борця наслідували брати Масару й Кодзі Ханада (Ваканохана й Такано-
хана). У 1991 році Таканохана дістав перемогу над Тійоно Фудзі, який після цього покинув 
світ сумо, установивши рекорд у 1045 перемог за свою професійну кар’єру. З 1990-х років 
стають популярними брати Ханада. Варто окремо згадати і гавайських сумоїстів Конісікі й 
Акебоно, які змагались як з Тійоно, так і з братами Ханада. Зброєю Конісікі була його вага – 
284 кг – найбільша в історії сумо. У цей же період уперше тутул йокодзуни здобув іноземець 
Акебоно, вага якого становила більше 200 кг. 

На противагу бейсболу і сумо, що в 1980-х роках перебували на вершині своєї популяр-
ності, футбольний світ докладав усіх зусиль, аби змінити своє становище. Цьому сприяла 
світова тенденція до «професіоналізму». У 1983 році японська команда відчула різницю в 
рівнях підготовки відносно корейської футбольної команди, яка досягла того, що футбольна 
ліга в цій країні стала професійною. Навіть в Олімпіаді (участь у якій раніше була найви-
щою метою для аматорського футболу), після змагань 1984 року в Лос-Анджелесі, необхідно 
було брати участь професійним гравцям [8]. Футбольна федерація Японії, після повернення 
до Японії Окудери, увела 1986 року систему ліцензійних гравців, за якою обов’язково ре-
єстрували всіх професійних гравців Японської футбольної ліги. А 1993 року, зважаючи на 
сприятливу економічну ситуацію, було започатковано професійну футбольну лігу Японії – 
Джей-лігу, до складу якої ввійшли десять команд із Японської ліги. 

Варто зауважити, що Японська футбольна федерація пильно стежила, аби футбол не 
досяг того рівня популярності та фінансової могутності, що мали «Гіганти» в бейсболь-
ному світі. Щоб популярність футболу не концентрувалася в одному регіоні, Федерація 
розмістила команди по всіх куточках країни, а також узяла курс на рівноправний розпо-
діл коштів від трансляцій серед усіх команд. Окрім того, від команд у регіонах вимагали 
встановлення товариських стосунків з місцевим населенням. Команди також мусили у 
своїй назві використовувати назву не підприємств, що їх фінансували, а регіону, де вони 
перебували. Водночас футбольні команди зобов’язали зводити футбольні майданчики, 
які були обладнані для проведення нічних ігор та були здатні вміщувати до 5 тис. гляда-
чів [9].

Бум Джей-ліги розпочався 1993 року, коли відкриття футбольних ігор відвідало близько 
60 тис. людей. У Джей-лізі цього періоду активно виступали Міура Кадзуйосі і бразилець Зіко 
(справжнє ім’я – Артур Коїмбра). Японська команда, що тепер уважала найвищою метою не 
Олімпіаду, а Чемпіонат світу, брала участь у відбіркових змаганнях у столиці Катару – Досі. 
Проте під час додаткових хвилин гри збірна Іраку зрівняла рахунок, і шанс на участь у Світо-
вому чемпіонаті було втрачено. Цей матч, на якому зареєстрували рекордну кількість гляда-
чів, дістав назву «доська трагедія». 

У цей час, щоб не поступитися в популярності Джей-лізі, з осені 1992 року «Гіганти» 
поновили Наґасіму Сігео, який користувався величезною народною любов’ю як тренер. 
Водночас вони продумали стратегію протистояння злету «Сейбу Лайнз». Відчуваючи силь-
ного суперника, «Firanti» запровадили систему «фрі ейджент» (FA), яка дозволяла профе-
сійним гравцям вільно переходити з однієї команди до іншої. Окрім того, система вступу 
до команди за власним бажанням дозволяла як звичайним працівникам, так і студентам 
за певних умов вступати до обраної ними бейсбольної команди. 
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Професійний бейсбол, велике сумо і Джей-ліга після розвалу економіки «мильної 
бульбашки» 

На початку 1994 року закінчився період економічного злету, який змінила економічна 
стагнація. Проте це не вплинуло на популярність бейсболу в 1994–2000 роках, яка залишалася 
стабільною. Причинами цього були, по-перше, зусилля тренера «Гігантів» Наґасіями Сіґео, на-
родного улюбленця. У цей час рівень популярності бейсболу залишається стабільним у межах 
20 % (табл. 3). По-друге, з’явилися «зірки» нового покоління. У 1994 році Утіро, який надзви-
чайно кар’єрно злетів у бейсбольному світі, установив рекорд – 210 ударів під час сезону ігор. 
У 1993 році в «Гігантах» з’явився Мацуї Хідекі, який швидко розвивав свою техніку гри.

І хоча зовні все було спокійно, професійний футбол зіткнувся з двома серйозними проб-
лемами. По-перше, уведення системи FA і системи вільного вступу до команд започаткувало 
добу вільної конкуренції, яка привела до зростання річних доходів гравців, що ускладнило 
управління командами. Ця проблема не торкнулася лише «Гігантів», які мали стабільну фі-
нансову могутність. Завдяки системі FA до «Гігантів» перейшли талановиті гравці з інших 
команд, що спричинило розрив професійного рівня в командах. По-друге, свої позиції поси-
лювали гравці з Вищої ліги. Серед японців цю тенденцію започаткував Номо Хідео, який 1995 
року перейшов до Вищої ліги. Своїм прикладом Номо продемонстрував, як потрібно залучати 
молоді таланти, і довів, що японські гравці мають рівень, достойний Вищої ліги. 

Важкі часи настали для японського футболу, який мав би купатися в славі. Підприємства, 
що фінансуали футбольні клуби, переживали спад виробництва, а 1997 року відвідуваність 
матчів зменшилася майже наполовину (табл. 4). Стагнація на цих підприємствах і стала при-
чиною кризи у світі футболу. 

У період кризи керівники Джей-ліги вимагали від кожної команди обмеження виплат 
гравцям та активнішого зближення команд з населенням у регіонах [10]. Через обмеження 
виплат велика кількість гравців, починаючи з Міура, змушені були покинути футбол або 
зазнали зменшення своїх доходів, а для встановлення другої вимоги необхідно було багато 
часу. У такій ситуації лише два чинники підтримували інтерес людей до футболу. По-перше, 
діяльність команди. У 1998 році, уперше за останні 28 років, японська збірна, що стала 
сильнішою після утворення 1993 року Джей-ліги, мала брати участь в Олімпіаді в Атланті. 
У 1998 році, після змагань у Франції, уперше японська команда дістала право взяти участь у 
Чемпіонаті світу, хоча й програла у відбірковому матчі. У 2002 році Японія разом з Кореєю 
приймала Чемпіонат світу з футболу, тому, якщо пригадати ситуацію 1996 року, можна зро-
зуміти, яка це була честь для країни – стати однією зі сторін, що приймали Чемпіонат. По-
друге, перехід Накати Хідетосі до італійської професійної ліги в 1998 році став справжньою 
проблемою, адже його гра та діяльність привертала увагу багатьох людей. 

Разом з футболом кризу в другій половині 1990-х років пережило і велике сумо (одзу-
мо). У цей період воно почало втрачати свою популярність через поступове послаблення 
позицій сумоїста Таканохана, який став йокодзуною в 1994 році. Щоб протистояти гавай-
ським борцям Акебоно й Мусасімару (у 1996 році здобув титул йокодзуни), Таканохана був 
змушений збільшити вагу, що призвело до погіршення фізичного стану та збільшення ви-
падків травмування. Загалом у цей час поява «гавайської сили» викликала збільшення се-
редньої ваги сумоїстів (табл. 5), що призводило до пропуску турнірів через травмування та 
до спрощення прийомів [11]. Усе це спричинило зниження популярності сумо. У 1998 році 
титул йокодзуни здобув Ваканохана, і вперше в історії сумо з’явилися брати-йокодзуни. Про-
те, через суперечки, вони не могли дійти згоди і завадити спаду популярності сумо 2. 
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***
У цьому невеликому дослідженні розглянута історія розвитку професійного бейсбо-

лу, сумо і Джей-ліги. Наприкінці варто висвітлити й сучасну ситуацію в цих видах спор-
ту. Серед них свої позиції в XXI ст. почав утрачати бейсбол. Це спричинив, по-перше, 
перехід Ітіро до Вищої ліги, за яким перейшла й велика кількість гравців. Ітіро проводив 
активну діяльність у здобутті MVР та першокласних гравців, що привернуло увагу до Ви-
щої ліги. По-друге, різко впала популярність «Гігантів», які завжди перебували в центрі 
бейсбольного світу. У 2006 році рейтинг популярності команди продовжував знижува-
тися до рекордно низького рівня – 9,6 % (табл. 6), через що телебачення почало змен-
шувати кількість трансляцій матчів за їхньою участю. Причина зниження популярності 
«Гігантів» полягала в тому, що Наґасіма Хідео й Мацуї Хідео залишили бейсбол. У 2001 
році Наґасіма залишив посаду тренера «Гігантів», а Мацуї, завдяки системі FA, 2003 
року перейшов до Вищої ліги. Щоби знайти Мацуї заміну, командне керівництво через 
систему FА, незважаючи на критику, почало запрошувати нових «зірок» бейсболу, що 
спричинило великий розрив у професійному рівні гравців. Це призвело до ще більшого 
спаду популярності команди.

«Гіганти» зіткнулися з такою кризою, за якої система їхнього правління у світі бейсболу 
могла зазнати краху. Щоб уникнути цього, вирішили перейти до системи «десять команд – 
одна ліга». Але через те що страйк, улаштований Асоціацією професійних бейсболістів 
Японії, підтримала громадськість, запровадили систему «дванадцять команд – дві ліги». За-
уважимо, що в цей період Пасифік ліга, яка дискредитувала себе сумнівною репутацією в 
попередні роки, спланувала ряд дій, аби повернути колишню славу. У відповідь на прохання 
Пасифік ліги, яка мала проводити матч проти «Гігантів», що дістала право на трансляцію, 
2005 року в бейсбольному світі ввели систему, за якою могли проводити матчі між команда-
ми обох ліг. У 2005 році Пасифік ліга ввела так звані «пікові серії», які дозволяли командам, 
що дійшли до третього місця, змагатися за право брати участь у японських серіях бейсболь-
них ігор. Це рішення отримало позитивні відгуки, а 2007 року його впровадили і в Цен-
тральній лізі. Окрім того, Пасифік ліга почала активну пропаганду бейсболу в регіонах, чим  
підвищила свою популярність. 

На противагу професійному бейсболу, у XXI ст. високого рівня популярності здобув фут-
бол. По-перше, цьому сприяла популярність Джей-ліги в регіонах. Відвідуваність матчів, по-
ступово зростаючи після 2004 року, досягла 19 тис. глядачів за рік (табл. 7). По-друге, після 
успіху на Чемпіонаті світу 2002 року, проведеного разом з Кореєю, важливим було й те, що 
Японія ввійшла до шістнадцяти найкращих команд. Відбірковий матч із Росією встановив 
рекордний рейтинг популярності – 66,1 %. Також японська футбольна команда грала з ко-
мандою Німеччини під час Чемпіонату світу 2006 року. 

У XXI ст. сумо перебувало ще в скрутнішому становищі, аніж бейсбол. Нагадаємо, що 
2003 році сумо поступилося футболу за рівнем популярності, причиною чого стала неспро-
можність світу сумо протидіяти тенденціям до збільшення ваги борців. Після того як у 2003 
році Таканохана залишив сумо, пропустивши серію змагань, титул йокодзуни здобували 
лише монгольські рікісі – Асасьорю і Хакухо. До того ж Асоціація сумо, на відміну від попе-
редніх часів, тепер не робить ніяких кроків на шляху до подолання кризи, що спостерігаємо 
й сьогодні. Зважаючи на ситуацію, очевидно, що для виправлення такого становища по-
трібно буде багато часу. 
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Таблиця 1

Таблиця 2. 
Матчі «Гігантів»

Джерела: Центральні дані № 452, 1995 р.; № 488, 1998 р.; № 524, 2001 р.; № 549, 2003 р.; № 584, 
2006 р.; № 597, 2007 р.

Джерела: Щорічні дані Асахі // Японський альманах, 2006. – Асахі-Сінбунся, 2005.

Таблиця 3
Матчі «Гігантів» 

Таблиця 4 
Середня кількість відвідувачів матчів Джей-ліги

Джерело: [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу : http://www.j-league.or.jp.

Джерело: Щорічні дані Асахі // Японський аль-
манах, 2006. – Асахі-Сінбунся, 2005.
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Примітки
1 Наприклад, хоча спочатку найпопулярнішою осакською командою була команда Пасифік ліги «Нан-

кай Хокс», після початку телетрансляцій перевагу віддали команді Центральної ліги «Хансін Тайгерс» [6].
2 Існує припущення, що сумо втрачає популярність через те, що турніри проводять за попередньою 

домовленістю, а змагання не мають напруги. Однак, якщо зважати на те що всі турніри Тійоно Фудзі про-
ведені саме таким чином, доводиться визнати вплив подібних домовленостей на популярність сумо. До 
речі, Асоціація сумо Японії і надалі заперечує факт проведення турнірів за домовленостями, наполягаючи 
на тому, що сумо є не лише національним спортом для влаштування шоу, але й військовим мистецтвом і 
спортом, у якому має значення перемога й поразка. Серед книг, де описано факти змови в сумо, див.: 12, 13.

 
Література
1. Нітта Ітіро. Історія сумо. – Ямакава, 1993. – С. 186–189, 195–198, 200–203, 218–223. 
2. Там само. – С. 279, 280.
3. Там само. – С. 223–225, 283–289.
4. Нові розкопки історії професійного бейсболу. – Бейсбольний журнал, 1987. – С. 22–27, 76–80.
5. Хатано Масару. Історія японського й американського бейсболу. – PHP Сінсьо, 2001. 
6. Мінагава Такесі. Невже тій Осаці прийшов кінець? – Санкей-сінбунся, 2005. – С. 215–219.
7. Ґото Такео. Історія японського футболу. Японська збірна в 1990-х роках. – Футабася, 2007. – 

С. 118, 119. 

Таблиця 5
Середня вага борців рікісі рангу макууті

Таблиця 6
Матчі «Гігантів» 

Джерело: журнал «Велике сумо». – 1958. – 
Березень; 1961. – Вересень; 1974. – Вересень; 
1981. – Вересень; 1994 – Грудень; 2007. – Жовтень.

Джерело: Щорічні дані Асахі // Японський аль-
манах, 2006. – Асахі-Сінбунся, 2005 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.videor.co.
jp/index.htm.

Таблиця 7
Сердня кількість відвідувачів  

матчів Джей-ліги

Джерело: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.j-league.or.jp.
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8. Там само. – С. 246, 247, 257, 258.
9. Кавабуті Сабуро. Спіймати райдугу. – Коданся, 2006. – С. 97, 98, 101–111, 139–147, 165–167.
10. Там само. – Ч. 6.
11. Маїсі Хіроюкі. Чому зникло уттярі? – Ніхон кейдзай сінбунся, 2000. – С. 47–62.
12. Отонаруто Ояката. Змова. – Рокусайся, 1996. 
13. Ітаї Кейсуке. У розпалі боротьби. – Сьоґаккан, 2000.

ЦУНЕМІЦУ ТООРУ

ЛЕГЕНДИ, КАЗКИ ТА ПЕРЕКАЗИ

The separate genres of folk poetic creation – legends, fairy-tales and narrations – are examined in the article. 
The methods of translation and motivation of development or decline of these genres are analyzed. Separate 
attention is given to the narration potential as of the art of communication. The problem of collection and 
recording of materials and also the criteria of their professional selection are explored.

Оповіді, що передаються усно, у фольклорі називаються народними оповідями і зага-
лом поділяються на три жанри – легенди, казки і перекази. У цій статті ми розглянемо особ-
ливості цих жанрів. 

Легенди та казки
Янаґіта Куніо, який започаткував дослідження легенд з погляду фольклору, виокремив 

три основні характерні особливості легенд, що постають при порівнянні з казкою. 
Першою особливістю легенди є те, що «вона не має форми». На перший погляд, – це хиб-

на теорія, однак для того щоб показати особливості легенди, Янаґіта Куніо окреслив особли-
вості казки, зіставивши їх з легендою. У формі казки є «початкові формули», «фінальні форму-
ли», «правила розвитку сюжету, якими багаті оповіді», «обмеження для часу та місця оповіді». 
І саме тому, що форма казки є дуже чіткою, особливістю легенди, на думку дослідника, має 
бути «відсутність форми». «Початкові формули» – це певні вирази, яких ужито на початку опо-
віді, «фінальні формули» – вирази, що вказують на завершення певної оповіді. 

Вирази, якими починається оповідь, зазначає Ханабе Хідео, називають «початковими 
формулами». Вони різняться залежно від регіону: «mukashi atta jimona» (префектура Іва-
те), «atta tengana» (префектура Ніїґата), «tonto mukashi atta toi» (префектура Ісікава), «tonto 
mukashi» (префектура Коті) тощо. Вирази, якими закінчується оповідь, називають «фінальни-
ми формулами». Вони є оригінальними виразами на зразок «donto harai» (префектура Івате), 
«donpekarakko nekkedo» (префектура Ямаґата), «ichi ga sakaeta» (префектура Ґумма), «shyami 
shyakkiri» (префектура Ґіфу), «mukashi koppori tobi no kuso» (префектура Окаяма), «mukashi 
koppori» (префектура Аїті), «soru bakkari» (префектура Кумамото) тощо. Розповідаючи казку, 
оповідач, звичайно, очікував словесної реакції слухача на неї. Найчастіше слухачі перерива-
ли оповідь вигуками «а-а-а...», «ага…», однак інколи вживали також вислови «tottou» (пре-

口承文芸（伝説・昔話・世間話）について考察。これら三つのジャンルの変化、モチーフの発展、そして衰
退について分析し、世間話のもつ人びとの交流の場の形成の可能性について強調。また、資料の収集と記
述の問題について考察し、選別の諸基準についても言及する。
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фектура Ямаґата), «sasuken» (префектура Фукусіма), «saansuke» (префектура Ніїґата) тощо. 
На формування таких висловів впливали різні історичні обставини. Окрім того, оповідь каз-
ки – це не односторонній зв’язок оповідача зі слухачами, а двостороння реакція. Щодо оповіді 
казки існували певні обмеження, казали, що «якщо розповідати казку вдень, то миші будуть 
справляти в тебе малу нужду», що тебе висміють тощо. До того ж приказки на зразок 話は庚申

（庚申講）の晩、「季節なんず（謎）の正月ばなし」 («Розповіді вечорами 57 календарного року») * 
свідчать про те, що казки розповідали в певний час і в певний період. 

Як уже зазначалося, особливістю легенди є відсутність у неї форми, властивої казкам. 
Однак, з погляду ініціальних і фінальних формул, легенда, на нашу думку, усе ж має певну 
сталу форму й зразок, що виникли в результаті постійного повторювання. 

Другою особливістю легенди є те, що вона «пов’язана з конкретними речами». Інакше 
кажучи, перекази, що пояснюють походження речей, також можна вважати легендами. У зви-
чайній же казці немає зв’язку з конкретними речами. Найто Хіройосі про легенди розмірко-
вує так: «Якщо говорити просто, то “легенди” відображають “перекази” про походження тих 
чи інших речей, які передавалися в усній формі і вважалися правдивими. Вони не залежали 
від письма, а передавалися усно, що мало значно більшу силу». Те, що легенди пов’язані з 
певними конкретними речами, посилює їхню правдивість і гарантує достовірність їхнього 
змісту. Разом з тим речі нагадують нам про оповідь і дають певні асоціації щодо інших речей. 
Умено Міцуокі речі, що стають ключем для формування змісту легенди, називає «механіз-
мом пам’яті» і зазначає: «Що стосується колективної пам’яті, то народ, незалежно від пись-
ма, закарбовував у ній дерева, каміння, краєвиди із життєвого простору у формі “механізмів 
пам’яті”. Тобто легенди були особливим способом запам’ятовування в народі… Оскільки ме-
ханізм пам’яті, на відміну від письмового запам’ятовування, не передавав стан речей таким, 
яким він є насправді, легенди постійно передавали бачення оповідача. Але через те що за-
лишилися елементи, які передаються віддавна, у легендах поєднано минуле й сучасне». 

Третя особливість полягає в тому, що «легендам вірять». Янаґіта Куніо зауважує, що «оскіль-
ки легенди знають і їм вірять, навіть один і той самий оповідач, залежно від слухачів і обставин, 
може переповідати їх скільки завгодно разів». У легенді всі речі, у які вірять, передані словами, 
це означає, що можна не обмежуватися певними формами, як у випадку казки, а висловлюва-
тися вільно. Можемо стверджувати, що тут виявляється тенденція Янаґіти долучати легенди до 
сфери вірувань. Важко прийняти в «чистому вигляді» тезу про те, що «легендам вірять». Так, за 
Оосімою Татехіко, «те, наскільки вірять легендам, надзвичайно залежить від того, що і як пере-
дається». Секі Кейґо також зазначав, що «правдивість змісту легенди не є чимось незмінним. 
Вона є різною залежно від епохи, регіону, культурних обставин, від характеру оповідача і слуха-
ча та багатьох інших умов». Те, що «в легенди вірять» – це особливість, яка виникла як результат 
порівняння з казкою, що змальовує вигаданий світ. Однак ми повинні усвідомлювати, що ця 
особливість має багато різних нюансів. У тих численних випадках, коли правдивість легенди 
втрачено, необхідно проводити дослідження, не обмежуючись цією особливістю. 

Порівняння легенди й казки засвідчує різне усвідомлення часу, яке виявляється в опо-
віді. Якщо казка починається зі слів «давним-давно жили собі десь дід та баба» і незрозуміло, 
коли і де відбувається дія, розповідь не пов’язана з певним місцем і часом, то час у легенді – 
це реальний час далекого минулого, і продовженням його є сьогодення. Можна стверджу-
вати, що завдяки цьому легенда поєднує сучасну інформацію про певні речі з минулим. Далі 
розглянемо перекази, які є осучасненими оповідями на близькі нам теми. 

* Мається на увазі 57 рік шістдесятирічного циклу китайської системи літочислення [прим. перекладача].
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Перекази (оповідки про те, що діється у світі) *
Узагалі, переказами вважають оповіді про різні події у світі та будь-які плітки, однак у науко-

ву термінологію це слово запропонував увести Янаґіта Куніо, який доклав чималих зусиль у до-
слідження усної народної творчості. Свій погляд на «світ» дослідник висловлював так: «У сленгу 
японської мови – це місце, що не належить до своїх теренів, група, до якої ти сам не належиш»; 
або «термін, що в сучасній японській мові має вужче значення, аніж неологізм “суспільство”. 
Доречно протиставити йому терміни “територія” і “батьківщина”, тобто “світ” – це територія за 
межами тієї, де живеш ти сам і твоє оточення. У широкому значенні вживається для узагальне-
ного позначення територій поза своєю країною». Розглядаючи «світ», Янаґіта зауважував, що 
«оскільки це оповіді, що прийшли звідти, вони цікавили суспільство так само, як і розповіді про 
потойбічний світ». Слово «звідти» в даному випадку означає «з інших земель», «ззовні». Тому 
можна стверджувати, що в цьому розумінні терміном «перекази» окреслюють оповіді, прине-
сені суспільствами, які перебувають на чужині. Серед розповідей, що потрапляли в села ззовні, 
були й такі, що відрізнялися від повсякденного досвіду, від звичних оповідей і викликали нові 
відчуття подиву та зацікавленості. У часи, коли було недостатньо інформації, оригінальні теми 
цінувалися значно більше, аніж можна собі уявити сьогодні, і митці, проповідники, ремісники 
й торговці, які подорожували від одного регіону до іншого, активно переказували оповіді. Вони 
добре володіли технікою змінювання назв місцевостей і власних імен, розуміли, яка розповідь 
буде приємною мешканцям того чи іншого села або яка, можливо, чимось їх здивує. Звичайно, 
привертали увагу й ставали темою для обговорення не лише принесені ззовні розповіді, але й 
ті, що оповідали в межах села: про тих, кого обвели навколо пальця лисиця та єнот **, про вог-
няні кулі та привидів, про силачів та незвичайних людей, про вбивства чужинців тощо. Однак у 
давніх селах подібні оповіді були не такими різноманітними. 

Стосовно дослідження переказів і того, як вони утворювалися, зазначимо, що найбільший 
інтерес викликало збирання міфічних подій і дивних оповідей у тих селах, у яких було мало 
зв’язків із зовнішнім світом. Спостерігалася помітна тенденція досліджувати лише мотиви, по-
ширені в тому чи іншому регіоні. Однак нині, в епоху інформатизації, уже не існує сіл, які б 
могли стати об’єктом такого зацікавлення. У «Записі переказів» Оосіми Татехіко читаємо таке: 
«Перекази, подані тут, побутували в закритих сільських спільнотах. З осучасненням сіл, особли-
во зі встановленням обов’язкової освіти та поширенням ЗМІ, коли стало можливим доносити 
знання ззовні до своєї спільноти, інтерес до переказів значно зменшився. Почуття селян, які 
колись постійно вимагали оповідей, тепер потребують нових мотивацій. Однак, звичайно ж, 
навіть в абсолютно модернізованих суспільствах і надалі існують досить дивні перекази». 

Оосіма, виходячи з позицій фольклористики, наполягав на тому, що перекази, які побуту-
вали в закритих сільських спільнотах, можливо, варто сприймати як фольклор, оскільки до-
слідження переказів – це один із шляхів до розуміння японської душі. Ведучи мову про особли-
вості переказів, дослідник висловив думку, що «як би правдиво їх не оповідали, усе одно вони 
залишаються лише “розповідями”. Однак, на відміну від звичайної вигадки, вони пов’язані з 
дійсністю, що, безперечно, не лишає людей байдужими». Номура Дзюн’іті зауважив, що якщо 
якась неправда, яка зародилася в межах певного суспільства, «просочується у світ, вона при-
крашається, трактується найрізноманітнішими способами на різний лад, її по-різному оціню-

* У японській мові термін «перекази» має дві лексеми: «світ», «суспільство» (世間) і «розповідь» 
(話) [прим. перекладача].

** Лисиця та єнот у японському фольклорі – це тварини, що мали здатність приймати будь-яку по-
добу і які найчастіше вводили в оману людей [прим. перекладача].
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ють, і саме тоді вона стає “оповіддю”, тобто починає своє окреме життя. Вона відкривається 
світові, стає вільною у світі, поширюється. І це вже називається “переказом”». З усіх таких 
оповідей автор закликає звертати увагу лише на ті, які зазнали літературної обробки. 

В оповідях, зміст яких не належить до повсякденної свідомості та досвіду (здебільшого – 
це шокуючі події та незвичні речі), спостерігається певна типологічність (спільні мотиви й 
типи оповідей, стале поширення та час існування). Досі в повсякденному житті перекази за-
галом сприймали як оповіді, переказані як колишня реальність, хоча й мали схильність до 
прикрашання навколишньої дійсності і перебільшення речей. 

Порівняно з дослідженнями казки або легенди, дослідження переказів, об’єктами яких є мі-
фічні події та дивні оповідки, просувалося повільно. Однак, незважаючи на це, результати стабіль-
но накопичувалися. До речі, оскільки перекази біля вогнища тривалий час сприймали лише як 
одну з категорій міфічних подій і дивних оповідок, Янаґіта Куніо, який відразу зрозумів усю важ-
ливість дослідження переказів, критикував такий підхід, наголошуючи, що в такий спосіб ігнору-
ється певний комунікативний простір, що створювався поміж людьми під час оповіді переказів. 
У статті «Дослідження переказів», надрукованої 1931 року в збірці «Лекції із загальної журналіс-
тики», N І2, учений акцентував: «Хоча на сьогодні самі перекази і способи їхнього оповідання  
розвиваються досить вільно, усе ж незабаром кожна передача і за своїм змістом, і за способом по-
чинає означати конкретний мотив. Хоча подібні перекази і народилися в країні, де існують слова, 
що мають магічну силу, ми не розвивали це мистецтво слова, а чекали манни з небес». 

За словами Янаґіти, «...я давно хотів дослідити шляхи, якими розвинулися засоби спіл-
кування», тому ми доходимо висновку, що він чітко усвідомлював потенціал переказів як 
однієї з технік (одного зі способів) спілкування. Якщо наново оцінити ситуацію, ґрунтую-
чись на такому погляді, зрозуміємо, що перекази занадто зазнають типологізації лише як 
один з видів оповіді. Виходячи із цього, ми можемо прочитати поміж рядків, що автор кри-
тикує такі перекази і вважає, що вони повинні мати довільну техніку оповіді. 

Сіґенобу Юкіхіко, ретельно опрацювавши статтю Янагіти Куніо «Дослідження переказів», 
відійшов від ідеї Янагіти про перекази як техніку спілкування. Навівши кілька міркувань щодо 
того, що в подальших дослідженнях хоч і зверталися до усної традиції, проте зосереджувалися 
саме на міфічних подіях і дивних оповідках, дослідник зазначив: «Проблеми, які Янаґіта окрес-
лив у своєму “Дослідженні переказів”, ми можемо розглянути таким чином. Учений критикує 
перекази за те, що хоча повсякденне життя в процесі модернізації країни неминуче змінюється 
і розширює свої масштаби, перекази, як довільна техніка спілкування, повинні фіксувати всі 
зміни, однак вони занадто формалізовані, зосереджені лише на міфічних подіях і дивних опо-
відках, тому не відображають реального комунікативного простору. До того ж, принаймні з “До-
слідження переказів”, ми можемо зрозуміти, що Янаґіта давав тлумачення термінам “переказ” 
і “світ”, виходячи з контексту сучасності. Лексема “світ” вказує не тільки на те, що поза селом 
(у зовнішньому світі). Уже самі по собі міфічні події та дивні оповідки, у яких розповідається про 
надприродні речі в межах концептів “центру й межі”, “внутрішнього й зовнішнього простору”, 
переносячи їх на концепти “світ” і “кордон, межа світу”, розв’язують цю проблему». 

У цьому контексті акцентовано, що перекази повинні «поставати як інструмент, що усві-
домлює досвід нашої “сучасності”, спираючись на свої першоджерела». Сіґенобу досліджує 
також проблему збирання та запису матеріалу і згадує, що збирання й запис – це обопільна ді-
яльність оповідача і слухача, що «обопільна діяльність полягає в тому, що обидва змінюються 
за допомогою комунікативного простору “у цю мить” і створюють передумови якісних змін. 
Перекази, з якими маєш справу вмить збирання й записування, у свою чергу – це лише сло-
весна форма, що з’являється в результаті такої обопільної діяльності». 
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За Коїке Дзюн’іті, при дослідженні переказів нас повинні цікавити «оповіді, що беруть 
за душу, ті, що змушують нас сміятися, ті, які нагадують нам забуті переживання тощо, 
безвідносно до встановлених раніше форм оповіді, навіть якщо в цих оповідях оповідач не 
може оминути висловлення певних думок з огляду на своє життя». 

Помітною стає тенденція скурпульозного дослідження переказів, що стосуються по-
всякденних турбот оповідача, його спогадів, які були поза увагою в попередніх досліджен-
нях переказів. Такі перекази належать до «життєвих розповідей». Неґісі Хідеюкі коментував, 
за яких обставин він звернув увагу на «життєві розповіді» та про їхнє значення: «У будь-яку 
епоху життєві умови змінювалися і, безсумнівно, у кожного регіону і в кожної епохи були 
свої подібні й відмінні риси. Однак різкі післявоєнні зміни та суспільні рухи, що настали за 
ними, змінили також і відчуття спільного простору та способу життя, які були раніше. І на-
віть якщо ми живемо у вузькому життєвому просторі, для того щоб дізнатися, “яка ситуація 
була тут навколо”, “який спосіб життя обирали наші предки, які жили тут”, “і яке життя ми 
повинні будувати сьогодні”, ми повинні більш усвідомлено “слухати”, “говорити” і у формі 
“оповіді” повертатися до спільного досвіду». 

Для Неґісі «життєві оповіді» – це нова форма спілкування, що зародилася з потреби піз-
нати життя, яке проходить в епоху значних сучасних змін, як один із способів самоусвідом-
лення за допомогою «говоріння». Для нього «життєві оповіді» – це спосіб переосмислення 
нашої сучасності, виходячи з її витоків. 

Окрім переказів та життєвих оповідей, серед усіх тих розповідей, що оточують нас, є су-
часні та міські легенди, сучасні казки тощо. В усіх цих оповідях по-різному висловлені різні 
погляди, однак, на нашу думку, можна стверджувати, що всі вони належать до переказів. 
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森　雅子 日本神話の比較研究　―サホヒメ・サホヒコの伝承に関する一考察―
サホヒメ・サホヒコ神話をめぐる日本神話の比較研究。インドヨーロッパ語族の諸神話にある類似の神

話を分析し、日本の神話への伝達・影響の可能性について考察する。

МОРІ МАСАКО

ПОРІВНЯЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯПОНСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ  
В КОНТЕКСТІ ПЕРЕКАЗІВ ПРО САХОХІМЕ І САХОХІКО

The article is about the history of the comparative research of the Japanese mythology. The similarity of 
Indo-European and Japanese myths is not casual, but is the result of communications and mutual influence of 
different people. The similarity of “The Volsunga Saga”, which in opinion of author came to Japan and became 
firmly established here in the form of narration about Sahohime and Sahohiko, is examined.

Порівняльні дослідження японської міфології розпочалися наприкінці епохи Мейдзі й на по-
чатку епохи Тайсьо з появою праць Такаґі Тосіо. З початком епохи Сьова Мацумото Нобухіро, під 
впливом французької соціології, і Містна Сьоеї, який оперував багатим літературним і фольклор-
ним матеріалом, здійснили спробу порівняння певних «іноземних» і японських міфів з метою ви-
явлення в них споріднених елементів. Приблизно від 1960 року Ообаясі Тарьо і Йосіда Ацухіко 
розпочали порівняльні дослідження індоєвропейських і японських міфів, які тривають і дотепер. 
Ці дослідження засвідчили, що майже всі японські міфи, які ввійшли до збірок «Кодзікі» й «Ніхон 
сьокі», укладених у VІІІ ст., є запозиченнями. Інакше кажучи, японська міфологія – це контамі-
нація світових міфів. Справді, якщо уважно прочитати головні міфи першого сувою «Кодзікі» та 
перших двох сувоїв «Ніхон сьокі», то можна помітити, що до них увійшли міфи стількох країн, що 
навіть постає питання, чи існують японські оригінальні міфи, створені самими японцями? 

Раніше вчені розглядали чотири шляхи, якими запозичення потрапляли до Японії: че-
рез Камчатку, Індонезію, Японське море, Океанію. Однак згадані вже Ообаясі Тарьо та Йо-
сіда Ацухіко запропонували ще один, п’ятий шлях, яким міфи були принесені численними 
кочовими племенами з далекого Євразійського материка. Тоді об’єктом порівняння стали 
міфи індоєвропейських народів, зокрема давніх греків. 

Французький лінгвіст та міфолог Дюмезіль звернув увагу на те, що велика індоєвропей-
ська група мов, яка охоплює територію від Сходу Індії до Європи, має багато спільного в мі-
фології, зокрема у світі богів. Він продемонстрував «трифункційну систему», за якою боги 
поділяються на групи за своїми трьома соціальними функціями: до першої групи належать 
боги, що відповідають за ритуали та правління, до другої – за військові справи або вояків, 
до третьої – за родючість та за робітників. Також дослідив, що ця система була прийнята в 
міфах та легендах і навіть у соціальній системі індоєвропейських народів (греки, римляни, 
кельти, германці, іранці, скіфи, осетини тощо). Ообаясі і Йосіда застосували теорію Дюме-
зіля до японської міфології. Так, наприклад, серед богів, що відіграють важливу роль в япон-
ській міфології, богиня Аматерасу * виконувала першу групу функцій, Сусаноо ** – другу,  

* Аматерасу (Велика священна богиня, яка править на небі) – богиня Сонця, голова синтоїстсько-
му пантеону. Уважається, що саме від неї походять японські імператори [прим. перекладача].

** Сусаноо (Доблесний і швидкий бог-муж) – бог рівнини моря, брат богині Аматерасу [прим. перекладача].
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Оокунінусі * – третю. Учені зазначили, що індоєвропейські та японські міфи мають багато 
подібного, і ця подібність – не випадкова, вона є результатом комунікації та взаємовпливів. 
На їхню думку, «дивовижна подібність грецьких і японських міфів полягає в тому, що вони 
були принесені із Заходу на Схід кочовими племенами Середньої Азії». Їхню первісну форму 
зберегли «міфи, що беруть початок у фольклорі іранських кочових племен (скіфи та інші) і 
були принесені алтайськими кочовими племенами до Японії через Корейський півострів» [1]. 

Наведімо найхарактерніші та найцікавіші спільні риси, які Ообаясі і Йосіда виявили, 
порівнюючи індоєвропейські міфи з японськими:

1. Грецький Орфей спускається у світ мертвих, щоб повернути свою улюблену дружину 
Евридіку. Однак він порушує табу – заборону дивитися на жінку доти, доки вони не повер-
нуться в цей світ – і не може завершити своєї справи. Цей міф простежується і в японській 
міфології: бог Ідзанаґі ** хоче повернути дружину Ідзанамі, тому йде в потойбічний світ – 
Йомі-но-куні ***. Він також поглянув на дружину, порушивши заборону, і повернувся в цей 
світ сам. Дослідники звернули увагу на оригінальність сюжету: «Для того щоб повернути 
померлу дружину, чоловіку, який спустився в потойбічний світ, заборонено на неї дивитися. 
Однак, незважаючи на заборону, він, не втримавшись, дивиться і, як наслідок, залишає по-
мерлу дружину в царстві мертвих і повертається до земного світу сам» [2]. 

2. Грецька богиня родючості Деметра, розлючена тим, що її улюблену доньку Персе-
фону викрав її брат Аїд (бог підземного царства), приймає траур і йде до міста Елевсина. 
Зникнення богині родючості призвело до голоду та спустошення землі. Однак завдяки Зев-
су, стурбованому такою ситуацією, Персефона змогла проводити з матір’ю на землі дві тре-
тини року, а решту проводила із чоловіком у підземному царстві. І тоді на землю поверта-
лися родючість і плодовитість. Цей міф повністю збігається в базовій структурі оповіді з 
японським міфом про велику богиню Аматерасу, яка змагалася зі своїм молодшим братом 
Сусаноо: «Ображена ганебною поведінкою бога, богиня ховається, через що світ убожіє. 
Однак боги в різний спосіб відроджують світ до попереднього стану» [3]. Оскільки Сусаноо 
осквернив вакахіруме – небесних ткаль богині Аматерасу, образивши цим її, вона сховалася 
в Аме-но-Іва-Я – («Небесному скелястому гроті»), через що весь світ було спустошено. 

3. Грецький історик Геродот згадує про три священні коштовності скіфського царя, що 
колись упали з небес (золоті чаша, військова сокирка та знаряддя для прикріплення плуга 
до ярма). Правителі їх оберігали найбільше, у порівнянні з будь-якими іншими речами, їх 
цінували і їм поклонялись як божествам. У той-таки час у японських міфах зафіксовано, що 
коли небесний бог Нініґі-но-Мікото зійшов на землю, Аматерасу дала йому три божественні 
предмети – дзеркало Ята, меч Кусанаґі та коштовний камінь Ясакані. В обох випадках «да-
лекі предки правителя спустили з небес три священні скарби, яким на землі поклонялись як 
божествам». До того ж спільним для цих скарбів є те, що в індоєвропейських народів кожен 
з них символізував одну з трьох відповідних функцій – священнодійство, військові справи і 
виробництво продуктів харчування [4]. 

* Оокунінусі (Бог-господар великої країни) – земне божество. За однією з версій – син Сусаноо, за 
іншою – його нащадок у шостому поколінні [прим. перекладача].

** Ідзанаґі й Ідзанамі – перші боги, які мають антропоморфну подобу в японській міфології, а та-
кож останні боги, які народилися парою. За дорученням попередніх богів остаточно формують землю 
і створюють країну. Саме вони народжують богів Аматерасу, Цукуйомі, Сусаноо [прим. перекладача].

*** У японській міфології потойбічний світ розміщувався в Йомі-но-куні (дослівно – Країна 
Жовтих джерел), куди прямували всі померлі [прим. перекладача].
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4. В осетинів, які мешкають у середній частині Північного Кавказу, є епос «Нарти», де 
розповідається про шлюб Асхартага і Дзерасси. Незрівнянний богатир Асхартаг, який управ-
но володів луком та стрілами, разом зі своїм братом-близнюком стеріг яблуню у фруктовому 
саду. Одного вечора він наздоганяв трьох голубок, які прилетіли вкрасти яблука, що мали жи-
вильні властивості. Він спустився на дно моря, де в палаці морського володаря знайшов смер-
тельно поранену його ж стрілою Дзерассу. Асхартаг зцілив її рани, і вони одружилися. Певний 
час вони жили щасливо, як уві сні, однак Асхартаг згадав брата і повернувся на землю. Однак 
через непорозуміння Асхартаг убиває брата і здійснює самогубство. Тоді Дзерасса йде туди, 
де живуть нарти, і сама народжує двох близнят. Розповідь про зустріч та розлучення земного 
молодого чоловіка й доньки морського володаря існує і в японській міфології, де молодший 
брат Хоорі (Хоходемі) вирушає в підводне царство за наказом старшого брата Ходері. Там він 
одружується з Тойотама-хіме, однак повертається на землю, де перемагає свого брата. Тойо-
тама-хіме виходить з моря на землю, де сама, у маленькій хижці, народжує дитину. Урешті-
решт, поклавши кінець подружжю, вона повертається в море [5]. 

5. Згідно з кельтським епосом «Lebor Gabála Érenn» («Книга завоювань Ірландії») боже-
ственне плем’я Данан, яке прийшло в Ірландію з трьома божественними скарбами, змушене 
було двічі воювати з корінним населенням. У першій битві при Маґ Туйред їхній правитель 
Нуаду втратив праву руку, через що і не міг більше бути королем. У другій битві при Маґ Туй-
ред правління на себе перебрав Луґ (усемогутній бог). Він співав пісень і підтримував мораль-
ний дух союзників. Окрім того, влучним ударом каменя із пращі переміг одноокого велетня 
Балора, який обеззброював ворога своїм поглядом. Опис повного захоплення влади в Ірландії 
божественним плем’ям Данан перегукується з розповіддю про першого імператора з двору 
Ямато Дзімму Тоосей у японській міфології. Він також змушений був двічі воювати з могут-
німи військами корінного племені Наґасунехіко, його старший брат Іссе загинув від тяжкого 
поранення в руку. Дзімму, який правив замість брата, під час другої битви з Наґасунехіко спі-
ває пісню Кумеута, чим підтримує моральний дух союзників. До того ж за допомогою чарів-
ного сяйва коршака він засліпив ворогів і привів свої війська до перемоги. Таким чином, герої 
Нуаду й Іссе, Луґ і Дзімму виконують надзвичайно подібні функції. Навіть узгоджуються такі 
дрібні епізоди, як поранення руки, магічні пісні, осліплення ворога [6]. 

Крім того, Ообаясі і Йосіда наводять численні приклади аналогій та збігів в індійських 
міфах та епосі, міфах Північної Європи, римських міфах та історичних переказах, іранських 
міфах і в японській міфології. Спробуємо продемонструвати можливість проникнення індо-
європейської міфології у японську та довести, що, хоч уже й стихли фанфари та аплодис-
менти на адресу теорії Дюмезіля (а також Ообаясі і Йосіди), вона багато в чому залишається 
актуальною [7]. 

Насамперед звернімося до міфів Північної Європи, які, порівняно з грецькими та індій-
ськими, мали менший вплив на японську міфологію. Зокрема, розглянемо «Сагу про Вол-
сунгів», яку зараховують до «легендарних», та її героїв. 

У мужнього правителя Волсунга серед одинадцяти його дітей були близнюки – брат і се-
стра Сіґмунд і Сіґню. Із часом правитель Гаутської землі Сіґґейр запропонував руку й серце 
красуні Сіґню. Пишне весілля справляли в палаці Волсунга. На це свято з’явився невідомий 
одноокий старий (Óдін, головний бог давньоскандинавської міфології) і увігнав у стовбур 
дерева меч, якого ніхто не міг витягти. Це вдалося лише Сіґмунду. Побачивши, наречений 
Сіґґейр запропонував йому обміняти меч на золото. Почувши відмову, Сіґґейр розлютився і 
повернувся додому. Через три місяці він запросив до себе всю родину Волсунгів і вбив їх. Сіґ-
ню страждає, бачачи, як після батька вбивають одного за одним її братів, сестер і, зрештою, 
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рятує Сіґмунда, який єдиний залишився живий. Потім, задля помсти за родину, вона змінила 
свій зовнішній вигляд і народила від свого брата Сіґмунда безстрашного сина Сінфьотлі. Коли 
Сінфьотлі підріс, він вирушив до батька, з яким жив у лісі і чекав влучного моменту для на-
паду на Сіґґейра. Урешті, вони пробираються в замок Сіґґейра і підпалюють його. Коли вони 
прохають Сіґню, щоб та «поверталася з ними на батьківщину Волсунгів», вона зізнається, що 
скоїла інцест, народивши Сінфьотлі від рідного брата, і, кинувшись у палаючий замок, роз-
діляє долю Сіґґейра. Після цього Сіґмунд повертається на батьківщину, де стає впливовим 
правителем. Однак жінка, з якою він одружується, ненавидить Сінфьотлі і отруює його на 
весільному бенкеті. Страждаючи через смерть рідного сина, Сіґмунд розлучається з нею і зго-
дом одружується вдруге з Хьордіс. У них народжується син, якому Сіґмунд пророкує, що той 
«буде найвеличнішим з нашого роду», після чого гине в битві [8]. 

Проаналізуємо середній сувій «Кодзікі» та шостий сувій «Ніхон сьокі», де розповідається 
про спокійні роки правління імператора Суйніна. 

Сахохіме була коханою дружиною імператора Суйніна. Однак її старший брат Сахохіко, 
що мав на думці повстати проти імператора, запитав її: «Кого ти більше любиш – мене, тво-
го старшого брата, чи імператора, твого чоловіка?». Оскільки Сахохіме відповіла, що більше 
любить свого брата, Сахохіко дав їй ножа і наказав убити імператора. Одного разу, коли 
імператор спав у неї на колінах, вона намагалася його вбити, однак не змогла і залилася 
сльозами. Прокинувшись, імператор здивовано промовив: «Я бачив дивний сон. Зі сторо-
ни Сахо насувався сильний дощ і раптом полився на мене. До того ж якась мала строката 
змія обвилася навколо моєї шиї. Що ж віщує такий сон?» Сахохіме, вирішивши, що не може 
більше приховувати правду, відповіла імператору: «Уві сні ти бачив зраду мого брата, мала 
строката змія – ніж, що його брат дав мені, а сильний дощ, що полився, – то мої сльози». 
Після цього вона повернулася до свого брата, і вони побудували міцний дім з рисових сте-
бел. Коли імператорське військо оточило будинок і підпалило його, вона народила хлопчи-
ка. Імператор закликав Сахохіме, яка вийшла з будинку, щоб вона віддала йому дитину і 
сама повернулася, однак Сахохіме не погодилася і згоріла разом із братом. Дитину назвали 
Хомутіваке і ростили з любов’ю. Проте він не розмовляв, навіть коли виріс, та імператор 
його надзвичайно любив. Одного разу Хомутіваке пішов на поклоніння до храму Ідзумо, 
де позбавився свого недоліку, а на зворотньому шляху додому провів ніч із жінкою на ім’я 
Хінаґахіме. Побачивши її справжню подобу – змії, він, злякавшись, утік, і трон успадкував 
зведений брат Осіроваке (імператор Кейкоо). 

До сьогодні цю оповідь, героями якої є одинадцятий імператор Суйнін, його дружина 
Сахохіме, її старший брат Сахохіко і принц Хомутіваке, багато вчених розглядали за окре-
мими мотивами, такими, як «жриця синтоїстського храму, яка тлумачить сни», «пологи у 
вогні», «дитина, яка мовчить», «священний шлюб з богом води або з духом річки», «чарів-
ний шлюб». Пропонували різні трактування [9], однак, на нашу думку, цей історичний за-
пис багатьох дивних подій, що виявляють його яскравий міфологічний характер, надзви-
чайно подібний до першої частини «Саги про Волсунгів». 

Візьмімо, наприклад, героїв «Саги про Волсунгів» – брата й сестру Сіґмунда й Сіґню, 
Сіґґейра, який узяв Сіґню за дружину, і Сінфьотлі, народженого від інцесту брата із сестрою. 
Сіґню любить свого рідного брата більше, аніж чоловіка, заради нього вона не боїться на-
віть зради й аморальних учинків. Зрештою, вона бере на себе тягар свого злочину і згорає у 
вогні. У той же час Сіґмунд, після повернення на батьківщину, одружується й має двох синів. 
Однак він дуже любить Сінфьотлі – сина своєї молодшої сестри і свого власного, і коли його 
отруюють, він обхоплює тіло сина і йде з ним блукати лісом. Згодом Сіґмунд розлучається 
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з дружиною і вдруге одружується з Хьордіс, через що втягується у війну з родом Хундінгів і 
помирає на руках своєї молодої дружини. Важливо те, що трон успадковує не Сінфьотлі, а 
Сіґурд, народжений Хьордіс після смерті чоловіка. Іншими словами, сміливий до безумства, 
жорстокий і дикий Сінфьотлі не підходить на роль спадкоємця славного роду Волсунгів, що 
вгадується з поведінки Óдіна. 

У японській оповіді, героями якої є брат і сестра – Сахохіко й Сахохіме, чоловік Сахохі-
ме – імператор Суйнін і Хомутіваке, якого народила Сахохіме, так само сестра більше лю-
била свого рідного брата, аніж чоловіка. І справді, у цих двох оповідях, героїнями яких є 
надзвичайно подібні Сіґню і Сахохіме, наголошено, що вони надають перевагу родинним 
стосункам з рідним братом, аніж з офіційним чоловіком. Сахохіме виконає наказ свого бра-
та, проте, розгадуючи сон імператора, розкриє братову зраду. Після цього вона знову стане 
на його бік: залишить імператора і втече в дім, у якому переховувався брат. І Сіґню, і Сахохі-
ме не люблять Сіґґейра й імператора, хоча і називають їх чоловіками. Незважаючи на деякі 
відмінності в оповіді, обидві жінки так само кидаються у вогонь. У Сіґмунда, як пам’ять про 
улюблену молодшу сестру, залишився жорстокий і дикий сміливець Сінфьотлі, а в імперато-
ра Суйніна, як пам’ять про померлу дружину, – син Хомутіваке, який не розмовляє. І вони, 
як батьки, до нестями люблять цих дітей. Однак жорстокого і дикого Сінфьотлі отруюють, а 
мовчазний Хомутіваке, хоча і позбавляється своєї вади, зі страху втікає, побачивши справ-
жню подобу Хінаґахіме (можливо, богині води або духа річки). Вони не можуть стати спад-
коємцями своїх батьків.

Вище ми розглянули подібні риси героїв першої частини «Саги про Волсунгів» і тих час-
тин «Кодзікі» і «Ніхон сьокі», які переповідають роки правління імператора Суйніна, що до-
зволило виявити певні збіги, які аж ніяк не випадкові. Варто зауважити, що герої «Саги про 
Волсунгів» з’являються і в більш ранньому північноєвропейському збірнику міфів «Едда», де 
відображено психологію найдавніших германських племен. Можна припустити, що «Сага 
про Волсунгів» у своїй первісній формі була перенесена до Японії, запозичена в «Кодзікі» й 
«Ніхон сьокі», трансформувавшись в оповідь про Сахохіме й Сахохіко. Насправді, подібні 
імена Сахохіко і Сахохіме нагадують оповіді про інцест між Ідзанаґі й Ідзанамі та Каруно-мі-
ко й Каруно-охоірацуме. Це можна сказати й про Сіґмунда й Сіґню [10]. Окрім того, тристо-
ронні стосунки старшого брата, молодшої сестри та її чоловіка руйнуються, коли сестра на-
дає перевагу братові, а не чоловіку. Діти, народжені внаслідок цієї трагедії, у жодному разі 
не можуть стати спадкоємцями батьків. Можна впевнено стверджувати, що, не уникнувши 
змін та прикрашення, «Сага про Волсунгів» потрапила до Японії й утвердилася у формі опо-
віді про Сахохіме і Сахохіко. Слід визнати, що багато подібного спостерігається не лише в 
міфах, але й в історичних оповідях, які містять чимало міфологічних елементів. 
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ІВАЇ ХАТІРО

МОРАЛЬ: ДУХОВНА КУЛЬТУРА ЧИ ІДЕОЛОГІЯ?

The prospects of returning of the  Japanese society to the system of its traditional moral values and methods of 
warning of this process politization are examined in the article. The peculiarities of the Japanese behaviour model 
are covered in the context of the European system of values. Considerable attention is given to the description of the 
changes of moral norms and stereotypes which got distribution in Japan at the end of the 20th century.

Відродження моралі
У Японії на початку нового тисячоліття заговорили про відродження морального ви-

ховання, тому в цьому напрямку було запропоновано конкретні реформи. У розмовах про 
наслідки повоєнного режиму всебічно обговорюють «сформалізовану духовність» японців, 
а дискусійна трибуна пожвавилася новим консервативним тоном висловлювання думок, 
спрямованих на повторне об’єднання «спільноти» за традиційною системою цінностей. По-
при досягнення Японією високого рівня життя, «відчуття втрати» японських традицій у дис-
путантів, які наполягають на моральному вихованні, суголосне думкам сучасних японців, 
охоплених «відчуттям занепокоєння». Пожвавлені повідомлення про скоєння підлітками 
тяжких злочинів, нескінченні знущання ідзіме, що побутують серед приятелів (починаючи з 
дітей і закінчуючи дорослими), викликають схвильованість унаслідок руйнації традиційної 
системи цінностей і стримують рух за зміцнення моралі. 

Однак дискусія миттєво стане на шлях профанації цього питання, щойно буде проголо-
шено про перебудову традиційної системи цінностей як крок до створення ґрунтовної про-
грами з морального виховання. Насамперед необхідно дати визначення поняттю «традиційна 
мораль». Приклади взірцевих особистостей і випадки із сучасного життя стануть ілюстрацією 
до переліку таких моральних якостей, як благодіяння он, обов’язок ґірі, людяність, почуття 
товариськості, сумлінність, ощадливість тощо. Але для подібного способу навчання та оціню-
вання необхідно розробити й ґрунтовну систему критеріїв. Під час розгляду деталей реалізації 
програми з морального виховання «відчуття втрати» відійде на другий план, а в процесі роз-
робки рекомендацій у школі (одна година на тиждень) дискусія мимоволі добіжить логічного 
завершення. При обговоренні можливого оцінювання результатів морального виховання та 
позбавлення «відчуття втрати» первісний «запал» також поступово охолоне.

«Японське суспільство» – так звана уявна спільнота. В уявній спільноті бажаний крите-
рій оцінювання – мораль. У повсякденні люди живуть безтурботно, однак описана словами, 

日本文化の伝統的な道徳的価値観への回帰とその過程の政治化の問題について論じる。日本人の行
動規範は、欧米の価値体系の中で明確になり、２０世紀末の日本で趨勢であった道徳規範やステレオタ
イプの変化特徴を考察する。
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абстрагована модель їхньої поведінки в побутових ситуаціях формує внутрішній, невиди-
мий оку, стан моралі. І, напевне, природними є певні відмінності між критеріями, сфор-
мованими протягом багатьох років на основі колишньої моделі поведінки, та нинішніми 
щоденними вчинками. Подібно до жалю старшого покоління щодо «сучасної молоді» в мін-
ливому жорстокому суспільстві знову виникає відчуття втрати моралі. 

У повоєнній Японії публічні розмови про традиційну «мораль», особливо в галузі 
шкільної освіти, були табуйовані. Офіційні розмови про функції моралі як ідеальний спо-
сіб приєднання людей до «уявної спільноти» є свідченням про «уявну спільноту». У випад-
ку з Японією пам’ять обмежено націоналістичним моральним вихованням (шкільними 
уроками моралі) та військовим режимом, що існували до Другої світової війни, і якщо 
мова заходить про «мораль», то згадують «довоєнну Японію», а от власне міркування – не-
прийнятні. Тон викладу думок нового консерватизму останніх років спрямований на зни-
щення цього почуття опору. Японці не можуть заперечувати очевидну унікальну систему 
моральних цінностей, однак не уникнути й аспектів, що належать до сфери ідеології. 

Цінності, що потребував режим Мейдзі
Чи була в довоєнній Японії офіційно визначена система моральних цінностей? Про це 

можна дізнатися завдяки шкільним підручникам з морального виховання. Хоча й сформу-
льовано «систему цінностей, на якій закцентовано в шкільному підручнику з морального 
виховання», однак від початку доби Мейдзі, за 40 років, багато що змінилося. За прове-
деним соціологом Мунеске Мітою аналізом змісту підручника, початок доби Мейдзі – ко-
роткотривалий, до того ж у ті часи послуговувалися перекладними підручниками, у яких 
пильну увагу зосереджено на етиці модернізованого за європейським зразком міського су-
спільства. Згодом акцент змістився на кар’єру, потім – на етику в родині, а наприкінці доби 
Мейдзі запанував принцип синівського обов’язку перед батьками [1].

Відомо, що за доби Мейдзі на уроках початкової школи здебільшого пояснювали написане 
в підручниках і повторювали засвоєний матеріал, а за умов слабкого розвитку засобів масової 
інформації релігія не мала такого впливу, як у європейських країнах. Офіційну систему мораль-
них цінностей, на яку очікували від японців, можна зрозуміти зі шкільної освіти, що формува-
ла в дітей розуміння моральних настанов, а також із перегляду змісту підручників (особливо 
з огляду на їх вирішальну роль у виховному процесі). Наприкінці доби Мейдзі (приб лизно в 
1910 р.) відсоток вступників до початкової школи досяг 98 % дітей відповідного віку. 

У таблиці 1 показано деякі результати проведеного Мітою аналізу. У підручнику з мораль-
ного виховання всі цінності розподілено за складністю осмислення. Так, кожна цінність вираху-
вана за співвідношенням в усіх параграфах підручника. Спочатку перевагу надано цінності під 
назвою «мешканці міста» (І), яка містила такі поняття, як вірність, домовленість, відповідаль-
ність, власність, народ, права, обов’язки тощо. «Кар’єра» у другий період (ІІ) означала цілеспря-
мованість, старанність, сумлінне ставлення до праці, ощадливість. У наступні періоди відсоток 
кар’єрних цінностей хоча й до певної міри зберігався, проте зменшувався. Питома вага «ро-
дини», що була проголошена в підручнику, санкціонованому імператорським рескриптом про 
освіту, у третій період (ІІІ) зросла, водночас значну увагу приділено турботі й любові до батьків. 
Отже, у п’ятий період (V), що припадає на кінець доби Мейдзі, у країні з імперською системою 
правління перевагу надано основному принципу синівського обов’язку – покорі батькам.

Перенесення моральних цінностей з кар’єри на родину й державу виявляє зв’язок між 
особистістю, як її бачив режим Мейдзі, і державою. Такі кар’єрні цінності, як цілеспрямо-
ваність і сумлінне ставлення до праці позбавили людей зв’язків із традиційною місцевою 
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спільнотою та класовим прошарком, до яких вони належали з народження, а отже, додали 
стимулу для підвищення соціального статусу завдяки результатам власної праці. Турбота, 
любов до батьків і відданість є цінностями, які вдруге об’єднали людей, що відірвалися від 
своєї пуповини. Моральні цінності, про які дізнаємося з підручників для уроків з мораль-
ного виховання доби Мейдзі, з одного боку, вимагають мобільності шляхом культивації 
вольових якостей, а з другого, – є такою соціальною схемою, яка шляхом виховання по-
чуття відданості родині об’єднує людей у громаду. Водночас, якщо на меті заслуги перед 
родиною або Батьківщиною, то ця схема виправдовує боротьбу за місце під сонцем, коли 
інший вибуває з гри.

Спостереження Хадзіме Кавакамі
Закордонними дослідниками про очевидну модель поведінки японців написано бага-

то й різко. І навпаки, завдяки досвіду, отриманому під час життя у європейському суспіль-
стві, японці також дізнаються про винятковість Японії. Для відомого економіста-марксиста 
Хадзіме Кавакамі (1879–1946), який до Першої світової війни мешкав і навчався в Лондо-
ні, Парижі та Берліні, знайомство з Європою стало нагодою чітко усвідомити японський 
«принцип родини». Дорожні нотатки «Озираючись на країну пращурів» Кавакамі надзви-
чайно цікаві з огляду на теорію порівняння цивілізацій шляхом співставлення індивідуаліз-
му з «принципом родини» [2].

Кавакамі наголосив, що, попри індивідуалізм як визначальну особливість європейської ци-
вілізації, вона є аналітичною і встановлює чіткий кордон між окремими її одиницями. Думка Ка-
вакамі чітка, тому й однозначна. У результаті аналізу структури суспільства найдрібніша одини-
ця – індивід. «Фундаментальна психологія» європейської соціальної системи є тією межею, що в 
соціальній структурі чітко відокремлює індивідів один від одного. Навівши як приклад шлюбний 
контракт, Кавакамі зауважив, що європейська сім’я – батьки і діти, а також чоловік і дружина – не 
перетворюється на «розмиту цільну єдність», а кордони їхніх прав і обов’язків стають «чіткими і 
прозорими, ніби мечем відітнули». Цікавим є порівняння «особистості» як окремої одиниці, «це-
глини». Родина, профспілка, акціонерне товариство утворюються шляхом складання «цеглин», 
однак межі цих одиниць на Заході чітко зазначені, подібно до швів між цеглинами. 

В японській сім’ї чоловік і дружина, батьки і діти є «гармонійною та розмитою цільною 
єдністю», а власне сім’я – одиницею соціуму. Насамперед сім’я складається з батьків, дітей, 
дружини й чоловіка. Кордони між цими одиницями розмиті, подібно до швів між цеглина-
ми – нечіткі. «В Японії в усіх сферах діяльності червоний і блакитний кольори не межують 
один з одним, поміж ними є ще бузковий; червоний коли-небудь стане бузковим, а бузко-
вий у свою чергу якось перетвориться на блакитний». За Кавакамі, родинні стосунки також 
«мимоволі стануть бузковими, без примусового встановлення кордонів між сферами, пере-
творяться на єдність – сім’ю. Отже, у результаті таких розмитих кордонів рідня також набуде 
бузкового кольору» [2, с. 34].

У Японії за одиницю суспільства визнано родину, тому індивіди «живуть, соромлячись один 
одного»: подібно до того, як «у японському саду задля збереження абсолютної гармонії деревам 
обрізають гілки й вигинають стовбури», «індивід не висуває руки й ноги, як йому заманеться». 
В основу етики японців покладено «принцип родини», завдяки якому поширено «основи різно-
видів добродійності – жертовність, скромність, повага». Для Кавакамі такий «принцип родини» 
є унікальною особливістю японського суспільства і водночас його межею. У сучасній Японії по-
бутує вислів «Часто трапляється, що людина гине тому, що має талант, але не має сім’ї або роди-
ни. Усе тісно переплетене між собою, але в суспільстві немає місця для “еgо”».
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Теорія порівняння цивілізацій шляхом співставлення принципу родини й індивідуалізму є 
прозорою. Наприклад, Кавакамі пише про те, що через принцип родини в Японії, у порівнянні 
з Європою, і досі існують проблеми з комунальними дорогами. Європейці в парках і кафе пово-
дять себе так само, як і вдома, японці ж, коли хочуть почитати газету, то, куняючи, сидять у пар-
ку на лаві, проводять час у кав’ярнях за грою в карти, читанням книжок або написанням листів. 
Європейці хоча і зачиняють на ключ двері власної кімнати, але, коли виходять з неї, то стають 
настільки відкритими, що не цураються навіть привселюдних поцілунків. Вони, на відміну від 
японців, уходять до будинку взутими; задля покращення міських доріг вимощують їх камінням, 
стелять асфальтом або деревом. В Європі така тонка межа (між тим, що люди роблять вдома і 
«знадвору») існує внаслідок сприймання вулиці як коридору власного будинку. Японці, які зні-
мають взуття перед тим, як зайти до помешкання, дбають про чистоту власної домівки, але не 
надто піклуються про дороги поза її межами. 

За спостереженнями Кавакамі, японські тогочасні громадські туалети були значно 
бруднішими, аніж європейські, однак туалети в будинках європейців – значно бруднішими 
за туалети японців. У цьому також простежується різниця між японським принципом ро-
дини і європейським індивідуалізмом. Відмінності громадської етики закорінені в різниці 
основних принципів, тому «немає від чого бути в захваті».

Хадзіме Кавакамі – представник тогочасної інтелектуальної еліти. Він народився 1879 
року, здобув початкову освіту тоді, коли в підручниках з морального виховання зникла євро-
пейська система цінностей міського суспільства та наголошувалося на родинних цінностях. 
Саме тому, що виховання на європейський кшталт було визнано найкращим, у нього сформу-
валося власне бачення, що уможливлювало неупереджене зіставлення обидвох цивілізацій.

Теоретизована унікальність
По закінченні Другої світової війни японський спосіб побудови людських стосунків у 

конгломераті невиразної «родинності» й міжособистісного простору, що розгледів Кавакамі, 
привертав увагу іноземних дослідників як «японська» система цінностей. Поступово поняття 
«японське» набуло науково рафінованих ознак і все частіше ставало об’єктом досліджень на 
підставі зацікавленості неєвропейськими традиціями в країні, яка досягла вищого економіч-
ного розвитку в порівнянні з усіма європейськими державами. Праці, подібні до роботи Рут 
Бенедикт, визначають почуття обов’язку японців як рафіновану модель поведінки [3]. 

Благодіяння он, обов’язок ґірі, людські почуття – цими словами щоденно послуговуються 
в японській мові. І хоча їх варто було б назвати радше застарілими, аніж сучасними, однак 
(як і раніше) ними висловлюють людські стосунки між японцями, відтак вони повноправні в 
японській системі етичних норм. Оскільки батьки виховують дітей, готують їх до дорослого 
життя в соціумі, то діти мають перед батьками борг на все життя. Повернення цього боргу і 
є синівською турботою про батьків, що відповідає стосункам між старшими та молодшими. 
Але трапляється й так, що почуття обов’язку виникає з інших причин. Якщо людина отримує 
від когось підтримку, то від неї у відповідь очікують на вдячність. Дяка передбачає відносини 
між піклувальником і підопічним як між «вищим» і «нижчим» за статусом.

Почуття обов’язку ґірі також уважають нормою суспільної поведінки. Після того, як люди-
ні надали послуги, вона не лише поводиться відповідним чином, але й серед рівних за стату-
сом обмін цим «товаром» стає звичною справою. Коли отримуєш щось від сусідів або друзів, 
то даруєш (послуга, подарунок) у відповідь. У почутті обов’язку закладено наслідування мо-
ральних настанов; громадська довіра до людей з бездоганною репутацією щодо виконання 
своїх обов’язків висока, однак вона зникне, якщо забракне сумління. 
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Людські пристрасті, на противагу обов’язку, є природними почуттями людини. Часто 
обов’язок і людські почуття набувають протилежних значень, що призводить до внутріш-
ньої боротьби, коли неможливо відразу вибрати одне з двох. І хоча й наслідуєш мораль-
ні настанови, проте серце щемить. Життєві ситуації, у яких серце жадає, але перемагає 
обов’язок, – улюблена тема літературних творів і телесеріалів. 

І почуття обов’язку он, і благодіяння ґірі, і людські почуття в невеликій закритій спіль-
ноті стають передумовою взаємного обміну між людьми речами й почуттями. Речі й люд-
ські почуття шляхом формального обміну виховують також і спільні для конгломерату 
(родина, школа, місцевість або суспільство) почуття. Як наголошував Кавакамі, у спіль-
ноті, що стала «розмитою цільною єдністю», створюються умови, коли люди «живуть, со-
ромлячись один одного».

Існує слово амае *. Хоча за значенням воно і наближене до щодня вживаних «бути ба-
луваним батьками» або «розпещений», однак є ключовим поняттям до розуміння японської 
культури, яке докладно проаналізував психоаналітик Такео Дої [4]. Амае також можна на-
звати «емоційною взаємозалежністю» (emotional interdependency) – залежністю від іншої 
людини та отримання її любові, а також прагнення потурання з боку іншого. Це не тільки 
почуття нижчого за посадою стосовно старшого, а важливий аспект в їхніх взаємостосун-
ках, коли той, хто займає вищий статус, також сподівається на розуміння підлеглого. Не 
лише батьки піклуються про своїх дітей, діти у відповідь також оточують батьків турботою 
і ласкою. Учитель балує учнів, але й сподівається на відповідне ставлення та увагу з їхньо-
го боку. Підлеглий прислуговує начальнику, однак і начальник має дбати про підлеглих. 
Амае – це почуття, що виникає в результаті спілкування членів «розмитої цільної єдності», і 
завдяки його існуванню підтримується єдність емоційна.

У Японії та США певний час досліджували зв’язок між батьківським вихованням і емо-
ційно-психологічним розвитком дитини. Було з’ясовано, що виховання в японських роди-
нах, порівняно з американськими, було майже позбавлене безпосередніх покарань і бать-
ківської авторитарності, а матері намагалися створити для дітей таку атмосферу, щоб ті 
не відчували неспокою. Шляхом аналізу взаємозалежних емоцій і почуттів, сформованих 
на основі стосунків між батьками й дітьми, було встановлено типи відповідності людей 
у школі й на роботі. Однак, виховані в атмосфері батьківських потурань і неавторитар-
ності, японці, коли дорослішають, легко підкоряються авторитету, натомість американці, 
виховані в значно суворіших умовах, аніж японці, у дорослому віці стають незалежними, 
мають імунітет і певну іронію щодо авторитетності [5]. 

Сором’язливість щодо «почуттів іншого» в японському контексті є важливою чес-
нотою моралі. І благодіяння он, і обов’язок ґірі, і людські почуття, і сподівання на 
люб’язність амае є обміном почуттями й емоціями. Мати не карає свою дитину, а лише 
присоромлює її, коли говорить «Батько буде засмучений» або «Що б сказав учитель, 
якби побачив це?». Часто також висловлюються, «щоб уславити школу» або «задля бать-
ківщини». У японському суспільстві розуміння почуттів іншого та відповідний контроль 
власних учинків уважають добродійністю. «Сором» – також ключове поняття в розумін-
ні японської цивілізації. Це почуття виникає в момент самооцінки з внутрішніх критері-
їв оцінювання іншої людини. 

Психологи розрізняють поняття «первинний контроль» (primary control) і «вторинний 
контроль» (secondary control). Якщо зусиллями людей, які мають певну владу, або на підставі 

* Амае – сподівання на люб’язність або допомогу [прим. перекладача].
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закону вжито безпосередніх санкцій, якщо людина власними намаганнями прагне змінити 
середовище, то такі дії класифікують як первинний контроль. І навпаки, коли внутрішньо 
приймають уже існуючі правила та дійсність, а власні вчинки підпорядковано зовнішнім 
умовам, то такі дії названо вторинним контролем; у випадках, коли зовнішні чинники набу-
вають ознак внутрішніх, здійснюється «заміщений контроль» (vicarious control) [6]. У будь-
якій культурі повинні бути присутні обидві форми, однак у випадку з Японією переважає 
другий тип. Це також модель поведінки, що відповідає «розмитій цільній єдності». Описані 
вище моральні цінності японців у конгломераті «розмитої цільної єдності» є основою обмі-
ну між людьми взаємозалежними емоціями та почуттями.

Чи є зміни? 
Чи відбуваються зміни традиційної системи моральних цінностей у японському суспільстві 

після досягнення небаченого економічного злету? Те, що раніше було означене як «японське»,  
нині – понятійна модель, утворена в результаті глибокого спостереження й аналізу відповідної 
кількості прикладів. На сьогодні немає практичних досліджень питання про міру універсаль-
ності цієї моделі для всіх японців і наскільки суттєві відхилення від неї. Економічне зростання 
викликає позитивні відгуки, однак коли наводять приклади злочинності серед молоді, то актив-
но ведуть мову про втрату традицій. Поза тим, стиль повсякденного життя – це те, що існує та 
безперервно передається з покоління в покоління.

Якщо японські етичні норми є засадничими у створенні й існуванні родини, то очевид-
не їх поступове осучаснення. Через низьку народжуваність і довготривале життя, а також 
через пізні шлюби сімейний побут мимоволі підлягає змінам. 

Зважаючи на дослідження типової моделі мислення, що проводили по всій країні, зазна-
чимо її останні тенденції. Починаючи з 1953 року, математико-статистичний дослідниць-
кий центр кожні п’ять років виконував практичні «дослідження національного характеру» 
щодо способів мислення японців. Одним з пунктів було питання «вагомих чеснот». Під час 
опитування запропонували такі відповіді: «дотримання батьківсько-синівських обов’язків», 
«благодіяння у відповідь», «повага прав людини», «повага до себе» та «інше». На схемі 1 за-
значено тенденції упродовж 40 років, починаючи з 1963 року 1. З одного боку, спостеріга-
ється сильна тенденція надання великої значимості «батьківсько-синівським обов’язкам» і 
«благодіянням у відповідь», однак зрозуміло, що з 1980-х років вона поступово послаблю-
ється. З другого боку, поступово знижуються відсотки «поваги прав» і «самоповаги».

Така тенденція – складова феномену «повернення до традицій», який активно обго-
ворювали в 1980-ті роки. До 1970-х років «традицію» протиставляли «модерності», також 
значну увагу приділяли новим цінностям на противагу традиціям, але остання тенденція є 
поверненням у зворотний бік [7]. Створюється враження, ніби для сучасних японців важ-
ливими чеснотами несподівано стали «батьківсько-синівські обов’язки» і «благодіяння у 
відповідь».

Однак у стосунках між сусідами та на робочих місцях у правилах людського спілкуван-
ня спостерігаємо певні зміни. Дослідження за назвою «Свідомість японців», що проводить 
культурно-дослідницький центр телекомпанії NHK кожні п’ять років, починаючи з 1973 
року, порівнює в масштабі всієї країни різні площини мислення цієї нації 2. У таблиці 2 за-
значено результати відповідей на питання «Форми зустрічей із сусідами» і «Форми зустрі-
чей з колегами по роботі». Упродовж 30 років (починаючи з 1973 р.) відсоток відповідей на 
обидва запитання від тих, хто сподівається на «зустріч задля поради або взаємодопомоги» 
понизився, а відсоток формальних або часткових зустрічей зріс. 
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Зміни у свідомості щодо сім’ї ще очевидніші. На схемі 2 подано результати опитування 
щодо подружніх стосунків. Серед чотирьох варіантів відповідей – «чоловік сказав – дружина 
зробила», «самостійність чоловіка і дружини», «розподіл обов’язків за статтю», «співпраця 
в родині» – опитувані мали обрати один варіант 3. Зрозуміло, що відсоток тих, хто прагне 
взаємостосунків на штиб «чоловік сказав – дружина зробила» або «розподіл обов’язків за 
статтю» зменшився, а бажаючих будувати сім’ю за принципом «самостійності» або «спів-
праці» – зріс. Окрім того, позитивне ставлення до думки про активну участь чоловіка у вихо-
ванні дітей з 53 % у 1973 році збільшилося до 86 % у 2003 році, а відсоток тих, хто позитивно 
ставиться до працюючих заміжніх жінок теж зріс – від 20 % (1973 р.) до 49 % (2003 р.). 
Критерії до статі також зазнали очевидних змін. На запитання щодо статевого життя до за-
міжжя відсоток тих, хто обрав відповідь «Якщо сильно кохаєш людину, то чому “ні”?» з 19 % 
(1973 р.) зріс до 44 % (2003 р.) (табл. 2, скорочено).

Упадають в око повільні зміни, порівняно зі змінами у свідомості, у конкретних учинках 
і соціальній системі. У своїй свідомості жінки прагнуть співпраці, однак у реальному житті 
більшість домашніх обов’язків виконують саме дружини. Водночас заміжні жінки хоча й ви-
борюють право на працю, однак обмежуються лише збільшенням неофіційних оголошень 
про набір на погодинну роботу. Попри це, очевидне послаблення «прихованих» взаємозу-
мовлених почуттів у родині, між сусідами та на роботі. І «батьківсько-синівські обов’язки», 
і «послуга у відповідь» у цьому контексті є усвідомленням моральних норм поведінки, які 
продовжують існувати.

Те, як відбуваються зміни, можна, напевне, назвати змінами по-японському. Немає дока-
зів того, що «індивідуальність» на європейський кшталт як окрема соціальна одиниця чітко ви-
окремилася. Схоже, що нинішнє почуття підтримки родинної спільноти як «розмитої цільної 
єдності» відступило, а невизначеність стосунків між  людьми зросла. У  цьому сенсі  мораль  по-
японському також невиразна. У новому консервативному тоні висловлювання думок останніх 
років відчувається відродження традиційної родини, однак важко встигати за цими змінами. 

Примітка 1. Міта М. Система цінностей та система вірувань режиму Мейдзі – аналіз змісту другого затвердженого урядом під-

ручника // Психологія колективу і суспільства / упоряд. К. Аої. – Тюокорон, 1972. – С. 138. (Роки подано за європейським календарем.)

Примітка 2. Сума за кожний період становить менше 100 %. Окрім того, відсоток у кожній із зазначених позицій узагальнено 

(скорочено). 

ТАБЛИЦЯ 1 

ЗМІНИ В ПІДРУЧНИКУ З МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

Період 
І. 1872–1879 ІІ. 1880–1885 ІІІ. 1886–1903 ІV. 1904–1909 V. 1910–1917

А. Місто 23,7 7,5 8,4 12,8 7,3

В. Кар’єра 0,0 29,0 14,4 12,8 11,2

С. Родина 15,7 12,5 22,8 7,9 11,1

D1. Нація 12,6 0,0 4,8 4,3 1,2

D2. Відданість 0,0 2,5 11,8 10,3 16,8
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Схема 1. Зміни важливих цінностей   
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СХЕМА 1. ЗМІНИ ВАЖЛИВИХ ЦІННОСТЕЙ 

 
       Таблиця 2 Прагнення людських стосунків 
（１）Зустрічі із сусідами  

 
1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 

При зустрічі лише вітаюся (формальні зустрічі） 15.1 15.1 19.6 19.2 19.8 23.2 25.2 
Невимушена розмова під час зустрічі (часткові зустрічі） 49.8 52.5 47.5 53.4 54.2 53.3 54.0 
Розговорившись про щось, можу допомогти (повні зустрічі） 34.5 31.9 32.4 26.8 24.9 22.8 19.6 
（２）Зустрічі з колегами по роботі  1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 
Зустрічі зі службових питань (формальні зустрічі） 11.3 10.4 13.6 15.1 17.8 20.3 21.7 
Спілкування та дозвілля разом після роботи (часткові зустрічі） 26.4 31.4 32.3 37.6 38.8 38.9 37.5 
Розговорившись про щось, можу допомогти (повні зустрічі） 59.4 55.3 52.3 44.6 40.4 38.3 37.8 

(Примітка) Усі цифри наведено у відсотках. Відповіді «Інше» або «Не знаю»  виключено. 

ТАБЛИЦЯ 2

 ПРАГНЕННЯ ЛЮДСЬКИХ СТОСУНКІВ

 

   
Схема 2. Уява про ідеальну сім’ю  
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СХЕМА 2. УЯВА ПРО ІДЕАЛЬНУ СІМ’Ю
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日本人の信仰についての考え方を歴史的過程から考察し、その特徴は現世において有益であることが
重要である。複雑な多神教としての日本の宗教は、日本人の宗教心構造の中に線状思考と環状的思考の
機能があることに言及し、それは精神内部で受け継がれていくものであり、多民族の文化を受容するシス
テムの基になっている。

Примітки
1 92 Бюлетень Математико-статистичного дослідницького центру, 11 засідання комітету з опиту-

вання «Дослідження японського національного характеру: усеяпонське 11 опитування 2003 р.». – 2004. 
Відомості наведено за таблицею у виданні на с. 69.

 2 Збірка матеріалів дослідницького культурного центру NHK «Свідомість сучасних японців (видання 
6)», NHK бук. – Видавнича асоціація «Ніхон хосо», 2004. Таблицю 2 укладено на основі даних на с. 14, 21, 
уміщених у виданні.

3 Запитальник має такий вигляд: «Чоловік сказав – дружина зробила» (батько як голова сім’ї має 
права, мати, підтримуючи його, старанно все виконує); «Самостійність чоловіка і дружини» (і чоловік, 
і дружина працюють, мають власні зацікавлення, кожен з наполегливістю  займається своєю справою); 
«Розподіл обов’язків за статтю» (батько віддає всі сили роботі, а мати доглядає за оселею); «Співпраця в 
родині» (батько приділяє певну увагу домашнім справам, мати також зосереджена на домівці).

Література
1. Міта М. Система цінностей та система вірувань режиму Мейдзі – аналіз змісту другого затвер-

дженого урядом підручника // Психологія колективу і суспільства / упоряд. К. Аої. –  Тюокорон, 1972.
2. Кавакамі Х. Дорожні нотатки під час подорожей Європою: Озираючись на країну пращурів. – Іванамі 
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кіку то катана (пер. М. Хасеґави). – Токіо: Сякаїсісося, 1967]. Dore R. P. City Life in Japan: A Study of 
a Tokyo Ward. – Routledge & Kegan Paul, 1962 [Тосі но Ніхондзін (пер. К. Аої та Т. Цукамото). – Токіо: 
Іванамі сьотен, 1962].

4.  Дої Т. Структура «амае». – Кобундо, 1971.
5. Harumi B. Japan: An Anthropological Introduction. – Harper & Raw, 1971 [Ніхон Бункадзінруй ґакутекі-

нюмон (пер. Я. Куріти). – Токіо: Сякаїсісося, 1977].
6. Weisz J. R. et al. Standing Out and Standing In: The Psychology of Control in America and Japan // 

American Psychologist. – 1984. – Vol. 39. – N. 9. – P. 955–969.
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ТОНҐУУ МАСАРУ

ЯПОНСЬКА РЕЛІГІЙНА СВІДОМІСТЬ

The system of religious beliefs of the Japanese in their historical development is examined in the article. It is 
marked that one of the main lines of the Japanese religiousness is an aspiration to the real confirmation of beliefs 
and benefits from them in this life. Determining the Japanese religiousness as a “difficult polytheism”, the author 
examines the role of the linear and cyclic way of thinking in the structure of religious consciousness, the 
mechanisms of its internal inheritance and the cultural borrowing from other cultures.
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Вступ
Коли йдеться про Японію (чи то японців) і релігію, то, з одного боку, стверджують, 

що японці сповідують кілька релігій, бо в їхніх оселях водночас є камідана 1 й буддій-
ський вівтар. Про це свідчать і дані статистики. Незважаючи на те що на питання «Яка 
Ваша релігія?» багато хто відповідає «Не маю жодної релігії», японці все ж купують аму-
лети, о-фуда 2, о-мікудзі 3, підносять квіти тощо придорожнім статуям Дососіна 4 і Дзі-
дзо 5. Тому доходимо висновку, що японці тяжіють до наївного анімізму. З другого боку, 
багато дослідників буддизму та синто, приймаючи тезу, що однією з фундаментальних 
особливостей японської релігійності є прагнення до реального підтвердження вірувань 
та користі від них у цьому житті 6, урешті-решт уважають, що японська релігія тяжіє до 
«складного політеїзму». Убачаючи привід для дискусії, у цій невеликій статті ми насам-
перед піднімемо деякі прості питання, відповідаючи на які зможемо висвітлити релігій-
ність японців з дещо незвичного погляду і, якщо вдасться, запропонуємо новий погляд 
на японську культуру.

Перше просте питання таке: якщо хто-небудь навчає чогось, і це стає засадами поведінки 
багатьох людей, то віру в цю особу або в її вчення ми визначимо як «релігія». Відтак, якщо 
вчення, засноване Буддою або Христом, ми називаємо, відповідно, буддизмом (буккьо – до-
слівно «вчення Будди») або християнством (кірістокьо – «учення Христа»), то, можливо, ми 
кажемо «синто» («шлях богів»), а не «синкьо» («учення богів») саме тому, що синто не є релі-
гією в цьому розумінні?

Друге просте питання: якщо ми звернемося до японської культури, то помітимо, що в таких 
словах, як «садо» («шлях чаю» – чайна церемонія), «сьодо» («шлях писання» – каліграфія) або 
«кадо» («шлях квітки» – ікебана) міститься ієрогліф «до» («шлях»). Чи має він у цих словах те 
саме значення, що й у дзюдо, кендо 7 і, зрештою, синто 8?

Релігія та погляд на природу
Якщо ми назвемо емоційною нормою поведінки (вірою або релігією в широкому розу-

мінні) те примітивне вчення, яке об’єднує членів певного суспільства у відповідях на питання 
«Чому ми живемо?», «Як жити?», «Що буде після смерті?», і візьмемо його за вихідний пункт, 
то можна припустити, з одного боку, що логічна норма поведінки більшості в суспільстві (ре-
лігія у вузькому значенні слова) утворюється шляхом упорядкування й узагальнення емоцій-
них норм із метою їхнього систематичного пояснення. Яку б норму поведінки ми не взяли, у 
її основі лежить погляд, що дозволяє відчути стосунки між суспільством і природою, яка дає 
життя та їжу, підтримуючи його. А саме: можна стверджувати, що основою життя і суспіль-
ства є забезпечення їжі, а достаток або нестача їжі залежать від сил природи, а відчуття, що на 
ці сили можна впливати, породжує зазначену норму поведінки.

З другого боку, якщо навіть є можливість стабільного забезпечення їжею протягом три-
валого часу, реальність така, що будь-яка жива істота неодмінно стикається зі смертю, яка 
розчиняє її у природі, і, незважаючи на це, постійно народжується нове життя. Народження 
і смерть певним чином інтерпретують, тому норма поведінки, яка на цей час переконливо 
здатна підтримувати існування суспільства, стає загальноприйнятою для всіх його членів як 
така, що має більше сенсу. Чи не можна в цьому знайти витоки релігії? Інакше кажучи, можна 
уявити релігію, засновану на емоційній інтерпретації природи, і яка на її основі перейшла до 
логічної інтерпретації. Якщо, не вдаючись у подробиці, за перший варіант прийняти віру в 
духів (анімізм) і віру в медіумів (шаманізм), то в другому варіанті можна вбачати монотеїзм, 
який пройшов стадію так званого політеїзму, засвідченого, наприклад, грецькими міфами. 
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Якщо, виходячи із цього, спробувати зобразити загальний процес трансформації релігії, то 
матимемо таку схему: інтерпретація природи (емоційна) → міфи, легенди → усне передан-
ня → систематизація, уніфікація → запис → вторинна інтерпретація (логічна). Зауважимо, 
що стрілка не означає неодмінний поступ, а послідовність зліва направо не вказує на процес 
розвитку первісної релігії.

 Лінійне мислення та циклічне мислення
Якщо міркувати в такому руслі, то відкривається новий погляд на порівняльний аналіз 

культур, ґрунтований на інтерпретації природи й релігії. А саме: основою японської релі-
гійності до сьогоднішнього дня залишається емоційна інтерпретація, заснована на примі-
тивному погляді на природу, коріння якого сягає доби Дзьомон; і ця японська релігійна сві-
домість має риси, відмінні від вторинної інтерпретації, що була витворена шляхом логічної 
систематизації. Перш ніж подати короткий опис японської релігійної свідомості, спрощено 
окреслимо її протилежність – погляд на релігію, який базується на логічній інтерпретації. 
В останньому випадку можна виокремити два типи мислення – лінійне й циклічне.

Лінійне мислення – це інтерпретація життя й смерті із чітким усвідомленням початку люд-
ського роду (першого моменту часу) та його кінця (останнього моменту); світогляд, спільний 
для іудаїзму, християнства, ісламу.

1. Народження і смерть. Адам і Єва, створені Богом, не є народженими істотами (бо вони не 
мають досвіду смерті), але після первородного гріха (усвідомлення іншої статі) їх було вигнано 
в земний світ (тобто вони народилися – початок часу), і вони стали істотами, які мають досвід 
смерті.

2. Життя після смерті та спасіння. Через покуту, яка полягає в тому, щоби жити в земному 
світі згідно зі Словом Божим (Святим Письмом), людині надана можливість після тимчасової 
смерті та Останнього суду (кінцевий пункт) знову повернутися на Небеса.

Циклічне мислення – це світогляд без чіткого усвідомлення початку й кінця часу; згід-
но з ним створення, підтримка й руйнування світу божествами безкінечно повторюються.  
Із цього розвинулося вчення про перевтілення душ. 

1. Народження і смерть. Жива істота обтяжена кармою (необхідністю діяти), і вона вічно 
народжується і помирає в п’яти або шести світах (перевтілення).

2. Життя після смерті та спасіння. Під дією закону карми, який полягає в тому, що накопи-
чена карма визначає, у якому світі відбудеться наступне народження, жива істота прикута до 
кола перевтілень. Проте вона може звільнитися від цих пут, якщо знатиме істину. Прагнення 
з’ясувати цю істину спричинило розвиток численних філософських шкіл, але якщо вести мову 
про світоглядні засади, то буддизм й індуїзм однакові (рис.1)

При порівнянні цих двох способів мислення зі способом мислення японців може видатися, 
що він схожий на другий з них, і іноді саме цим пояснюють той факт, що японці сприйняли 
вчення про перевтілення. Проте ця поверхнева подібність оманлива. Згідно зі вченням про пе-
ревтілення і «цей» світ, і «той» (наступний) світ розглядають однаково песимістично, і саме тому 
виникає прагнення звільнитися. На противагу цьому японці приймають потойбічний (або при-
йдешній) світ загалом оптимістично. Можливо, саме тому вони можуть спокійно запитувати, 
наприклад: «Чи хочеш ти і в наступному народженні бути тієї самої статі?» (подібні питання за 
лінійного способу мислення в принципі неможливі). Ми вважаємо, що такий оптимізм виник 
завдяки погляду на природу, що сформувався в добу Дзьомон 9 (рис. 2).

Один оберт спіральної структури вказує на один день (місяць, рік, життя), завершення од-
ного дня (кінцевий пункт) стає початком наступного дня (початковим пунктом), вони повто-
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Рис. 1. Порівняння лінійного світогляду (a) й індійського песимістичного циклічного світогляду (b)

рюються, подібно до періодичної зміни кольорів (повторно народжуються), і щодо початку й 
кінця всього сущого взагалі немає чіткого уявлення.

Погляд на природу в добу Дзьомон
Свого часу був поширений погляд, згідно з яким основою японської культури є вирощу-

вання рису, але після того, як у сімдесяті роки було висунуто теорію культури широколистяних 
вічнозелених лісів, почали з різних позицій розглядати культуру доби Дзьомон, що існувала про-
тягом 8 тис. років до доби Яйой 10, коли розпочалося вирощування рису. Узагальнюючи резуль-
тати численних досліджень, можна стверджувати, що природне довкілля того часу продукува-
ло багаті харчові ресурси; культура лісів, гір і моря (острівна культура), яка виникла в таких 
умовах, постає як материнське лоно японської культури. Повна осілість, відсутність металів, 
а також відсутність прямих контактів із зовнішніми ворогами роблять цю неолітичну острів-
ну культуру неповторною у світовій історії. На такому тлі сформувався світогляд, згідно з яким 
суспільство, яке мало багаті харчові ресурси, розглядали як частину природи або рівне їй; цей 
світогляд плекали й успадковували протягом тривалого часу. На основі пристрасного спостере-
ження за природою, у прагненні стабільно забезпечувати себе їжею, одягом та матеріалами для 
житла, розвинувся погляд на природу, який ми назвали «дихотомією світла й темряви». Спробу-
ємо його коротко викласти.
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У японській мові є слова моногото або дзібуцу 11, які виражають усе суще; можна вважати, 
що вони охоплюють моно (річ або особа) – суще, яке можна побачити, осягнути розумом, та 
кото (факт або слово) – невидиме суще. Якщо це «видиме» і «невидиме» визначити за допомо-
гою найдрібніших елементів природного оточення, то виявиться, що вони пов’язані з поняття-
ми «світло» (день) і «темрява» (ніч). Далі, якщо вважати, що після народження «видно» (світло), 
а після смерті «не видно» (темрява), то можна дійти висновку, що народження дня – це світанок 
(світлішає), а його смерть – це захід Сонця (темнішає). Якщо виходити з освітленості, то короткі 
проміжки часу, коли ніч (темрява) світлішає або день (світло) темнішає, відповідно каватаре 
(“він хто?”) й тасоґаре («хто ж він?») 12, можна зрозуміти саме як час, у який людину на великій 
відстані не можна впізнати. Коли день повторюється тридцять разів, то цикл із двома крайніми 
точками – повнею і молодиком – сприймається як народження й смерть місяця, а коли місяць 
повторюється дванадцять разів, то цикл із двома крайніми точками – літнім і зимовим сонце-
стояннями – можна пов’язати з народженням і смертю року. Урешті, ми приходимо до погляду 
на природу, який ґрунтується на циклічному повторенні пір року – весни (народження), літа 
(зростання), осені (зрілість) і зими (смерть).

Звісно, такий погляд на природу притаманний не лише остров’янам – можна вважати, що 
він був спільним для всього людства. Але для людей, які існували завдяки багатим харчовим 
ресурсам, неможливо просто відмовитися від такого погляду; менше того, коли вони безпосе-
редньо стикаються з іншим релігійним поглядом (поглядом на природу), то вони радше схильні 
асимілювати його відповідно до своєї релігії.

Якщо стисло класифікувати явища природи згідно з дихотомією світла й темряви, то матиме-
мо таку картину:

– світло – бути видимим, моно, світло, день, повня, літо, пробудження, життя, «цей» світ, тіло;
_ темрява – бути незримим, кото, темрява, ніч, молодик, зима, сон, смерть, «той» світ, 

душа.
У такому разі, якою ж була «релігія», інтерпретація життя і смерті, яка є основою нор-

ми поведінки людей, що поділяють погляд на природу, побудований на дихотомії світла й 
темряви?

Походження японської релігійної свідомості
Істоти (моно і кото), які існують у «цьому» світі, діють (живуть), мають значення, впли-

вають на щось – і все це завдяки певній силі, яку вони містять у собі; якщо вона їх залишає, 
то вся їхня діяльність припиняється. Чи не з’явилася ця ідея у відповідь на спостереження 

Рис. 2. Порівняння лінійного мислення (a) і японського оптимістичного циклічного мислення (с)
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за природою – за активністю вулканів (можливо, вона підказала технологію виробництва 
кераміки), за зеленим убранням дерев навесні та червоним листям кленів восени в горах? 
Тому, можна припустити, що це «щось», яке міститься в моноґото «цього» світу і спонукає 
їх до активної діяльності, робить їхнє існування довершеним, японці сприйняли його як 
недосяжне для розуміння, невидиме суще – душу (тама). Слово «мертве тіло» 13, тіло, яке за-
лишила душа, – це кістяк, жити в «цьому» світі можливо лише тому, що в тілі є душа. Понят-
тя тама інколи порівнюють з поняттям anima в анімізмі, але між ними є одна відмінність: 
якщо друге стосується лише живих істот, то перше – усіх моноґото нашого світу. Отже, 
можливо, що саме таким чином з’явилося слово кототама («душа слова», «душа події»), яке 
вживається в «Манйосю» 14 й означає те, що міститься в кото (у діях, у словах) – невидимих 
сутностях, досяжних для розуміння.

У такому разі, куди ж іде душа, яка залишила тіло, де шукати її одвічне місце існування? 
Це – «той» світ як місце існування недосяжного для розуміння, незримого сущого – душі, 
протиставлений «цьому» світові, місцю існування моноґото. Чи не так виникло припущення, 
що «той» світ міститься по той бік лісів, гір або моря – у місці, яке не можна побачити, до якого 
неможливо наблизитися? Нарешті, «той» світ – це не останнє місце, куди потрапляють 
істоти, а вихідний пункт, з якого вони знову рухаються до «цього» світу. Така думка також 
була висновком зі спостережень за природою. Адже, як зазначалося вище, зміна пір року 
(одне життя), наприклад, зміна лісів і гір – свіжа зелень навесні, пишне листя влітку, 
червоне листя восени, опале листя взимку – не закінчується на цьому, а наступного року 
знову продовжується весняною зеленню. Можливо, за аналогією із цим з’явилася думка, що 
всяке суще «цього» світу (моноґото) також має друге народження. Цю ідею (про яку будемо 
вести мову нижче) сприйняла рисоробська культура Яйой і сконцентрувала у віруваннях, 
пов’язаних зі святилищами (ясіро) і священними гаями (морі), а пізніше, з появою міфів 
«Кодзікі» та «Ніхонґі» 15, які є переказами про предків панівних родів, сформувала, на перший 
погляд, зовсім іншу релігійну свідомість.

Слово ясіро, або йорісіро («святилище»), можна витлумачити як «замінник житла» 
(те, що заміняє дім для божества-камі, коли воно відвідує людей) або як «місце, яке слугує 
опорою для камі» (або яке камі відвідує, яким він оволодіває 16). Власне, оскільки ліси й 
гори є одвічним житлом богів, то, як засвідчує в наші дні ритуал «заспокоєння землі» – 
дзіцінсай 17, у разі потреби будували тимчасове «житло» (насипали землю, устромляли гілки 
дерев тощо), куди запрошували завітати божество. Пізніше, під впливом буддизму, який 
приніс ідею храму як архітектурної споруди, японські святилища стали будівлями.

Вищевикладене можна зобразити у вигляді схеми (рис. 3).
Моноґото «цього» світу – речі, люди, дії, слова – існують як знаряддя, що активізуються 

душами (духами, божествами) з «того» світу, котрі в них перебувають. Після завершення 
процесу (шляху) життєвої діяльності (використання) життя кожної істоти закінчується; 
якщо в цьому процесі ніщо не стане на заваді, то душа благополучно повертається до «того» 
світу, а тіло через поховальний обряд розчиняється у природі. Такий процес проходив без 
перешкод, якщо людське життя (досвід)  було ідеальним; чи не думали про таке життя як 
про шлях до божеств-камі?

Проте не всі істоти «цього» світу проходять такий ідеальний шлях. Якщо виникає якась 
перешкода, то душа, змушена покинути тіло, залишає в «цьому» світі свій жаль або злість. 
Якщо таку душу не провести шанобливим ритуалом, то вона не піде на «той» світ, а стане 
істотою, яка мешкає на межі світів і скаржиться на обставини, тобто гнівним духом (онрьо, 
юрей). Слово юґен 18 становлять ієрогліфи, кожен з яких означає «чорний», але ієрогліф ґен 
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указує на «той» світ (синяво-чорний колір), а ієрогліф ю, на противагу попередньому, означає 
густу темряву в короткий проміжок часу, коли відбувається перехід від чорноти (ночі) до 
білизни (ранку). Звичай поховань у зігнутому стані, поширений у добу Дзьомон, можливо, 
породжений страхом, що така блукаюча душа може вселитися в тіло, наче в порожню мушлю. 
Усе це стосується людей, а як бути з речами?

Якщо якась річ у процесі використання спрацювалася, то душу, яка в ній перебувала, 
необхідно благополучно провести на «той» світ. Хіба не здійснюють обряди на кшталт 
«панахиди голки» (харікуйо), засновані та цій ідеї? Якщо ж душа не дістається до «того» 
світу, то річ, яка повинна бути видимою, стає моно-но ке (примара речі або ж дух речі), 
існування якого можна лише відчути. У випадку з твариною – це бакемоно (перевертень), 
який наводить страх на того, хто спричинив нещастя. Завдяки такому розумінню душі-
тама можна пояснити, чому кажуть, що коли під час прибирання зачепиш статуетку будди 
чи поминальну табличку, то з неї вийде дух, або що ремісник, виготовляючи річ, укладає в 
неї душу тощо.

Що ж до ідеї кототама (душі слова або події), то, вірогідно, японці вірили, що слова – 
невидимі сутності, які, проте, можна збагнути, адже це не просто звуки голосу; у них містяться 
душі-тама, недосяжні для розуміння, і саме вони активізують слово (кото). Тому просте 
«листя мовлення» (або «хвиля мовлення») 19 спричиняє виражену ним подію (кото) 20.

Виявлення притаманної японцям релігійної свідомості
Тепер перейдімо до часів, коли в суспільство мисливців і рибалок, що сформувалося в 

природних умовах доби Дзьомон, почали прибувати люди з півострова 21, які займалися 
рільництвом. Вони селилися в місцевостях між горами та узбережжям, куди річки 

Рис. 3
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приносили чисту воду, і через відмінність у життєвому просторі в прибульців не виникало 
особливих конфліктів з місцевими мешканцями. Ці новоприбулі люди в VI – VIII ст. зміцнили 
систему влади, і оскільки в міфах «Кодзікі» й «Ніхонґі» (переказах про предків панівних 
родів), що набули завершеної форми в цей час, відчуваються анімістичні вірування, 
пов’язані з рільництвом, можна вважати, що ці прибульці в далекому минулому перейшли 
від скотарства до обробки землі. На ґрунті мисливського і рибальського господарства 
утворилося суспільство, політико-економічний устрій якого визначало рільництво. Разом з 
тим сформувалася і релігійна свідомість, заснована на вірі в багатьох богів (багатьох духів). 
А саме: різні істоти 22 видимого («цього») світу в невидимому («тому») світі однакові як душі-
тама, які своїм безперешкодним колобігом по двох світах підтримують порядок у нашому 
світі. Окрім того, коли виникає потреба попросити про щось («користь у цьому житті» – 
ґендзе-ріяку), то в «цьому» світі будують тимчасове житло (святилище), запрошують туди 
душу і вона виконує прохання. Таким чином, селища, побудовані групами людей, охороняли 
душі, яким поклонялися у священному гаю (тіндзю 23), а могутні роди поклонялися душам 
своїх предків як родовим божествам – удзіґамі і молилися їм за процвітання нащадків.

Поняття «шлях» як тло японської культури
Поняття «шлях» (процес, досвід) як рух від народження до смерті має таке значення: 

люди, які мешкають у певному місці (у нашому світі), в ідеалі створюють гармонію; і якщо 
вивчати щось упродовж життя (у процесі від народження до смерті), то цей процес охоплює 
місце проживання людини (або групу, до якої вона належить). Для японців «учитися» 
означає досвід слідування, тобто наслідування (засвоєння й реалізацію) душевного стану 
(досвіду), якого раніше досягнув учитель; інакше кажучи, це спроба отримати досвід 
слідування від моменту входження (народження) у місце (у «цьому» світі), де був указаний 
об’єкт навчання, аж до глибинного смислу цього об’єкта навчання (на «тому» світі). А саме: 
поняття, виражені словами типу «А + шлях (до)», мають значення «шлях (процес, досвід) до 
глибинного смислу або істинної сутності А»; це означає дійти на практиці разом з учителем, 
тобто майстром або духовним наставником, до глибинної суті того, що позначено першою 
половиною слова «~до» – хай це буде письмо або чай, або гнучкість 24. З погляду «світлого 
і темного», новачок, який ще зовсім не має досвіду, називається сірото (дослівно «біла 
людина»), а той, хто вже набув певного досвіду, – курото («чорна людина») 25.

Хоча зрідка й трапляється воскресіння (йоміґаері – дослівно «повернення з країни Йомі», 
можливо, з країни «Нічного бачення» 26), але для живої людини практично неможливо  
отримати  досвід  перебування в потойбічному світі. Так само практично неможливо досягти 
глибинного смислу якогось мистецтва; навіть учитель – лише попередник, разом з учнем вони 
є вічними шукачами істини. Важливий не результат (глибинний смисл), потрібно надавати 
значення процесу, досвіду. Учитель не теоретизує, не розповідає про набутий ним досвід, що 
має привести до розуміння глибинного смислу, він радше керує учнем у такий спосіб, щоби 
той відчув і засвоїв цей досвід через наслідування.

Спосіб засвоєння іноземної культури і сприйняття буддизму
Обсяг цієї статті не дозволяє докладно розглянути ставлення японців до запозичень з іно-

земних культур, тому коротко окреслимо лише розуміння японцями буддизму. Не можна ска-
зати, що японцям бракує цікавості, але й до елементів чужої культури ставлення не надто по-
зитивне. Існує така тенденція: спочатку їх приймають (adoption), далі, якщо ними починають 
користуватися,  пристосовують (adaptation) і, нарешті, асимілюють відповідно до власного 
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характеру (assimilation). При цьому цікаво, що наступна стадія не обов’язково витісняє по-
передню – вони можуть співіснувати водночас, відповідно до розподілу функцій. Цьому, на-
приклад, відповідає такий ряд: кандзі (прийняття) 27, катакана 28 (пристосування), хіраґана 29 
(асиміляція). Що ж до засвоєння буддизму, гадаємо, що його історичні зміни також відповіда-
ють вищезазначеному: буддизм доби Асука (593–710) прагнув теорії (прийняття); буддизм 
доби Нара (710–794) покладався на силу Будди, що виражалося, зокрема, у переписуванні 
сутр (пристосування); тантричний буддизм доби Хейан (794–1185 або 1192) тяжів до закли-
нань (асиміляція). Цей процес від пристосування до асиміляції на початку доби Хейан був 
пришвидшений насамперед політичними чинниками: через заборону будувати буддійські  
монастирі  в  містах  їх довелося розміщувати в горах. Унаслідок цього буддійські монастирі 
отримали додаткові назви гір, камі, їх стали інтерпретувати як будди (синкретизм), а буддизм 
поступово перетворювався з «вчення» Будди на «шлях» Будди.

***
Японці часто не погоджуються, коли хтось каже, що їхня релігія – синто. І не тому, що 

слово «синто» нагадує їм про «шлях до божеств-камі» у вищеподаному значенні, а, можливо, 
через те, що це часто викликає спогад про синто як сприйняту в процесі модернізації Японії 
«релігію». Саме тому автор визначає японську релігійну свідомість, яка до модернізації не 
потребувала пояснень, а сьогодні є не до кінця усвідомленим тлом хацумоде 30 та інших 
звичаїв, як «віру у святилища-ясіро», на відміну від синто як «релігії», що виникла в процесі 
модернізації. Між іншим, японською мовою група, яку люди утворюють у природний спосіб, 
має назву сякай («суспільство», дослівно «зібрання біля святилища»), а група, утворена з 
певною метою, – кайся («фірма», дослівно «святилище, де збираються»). Можливо, смисл 
цих слів пов’язаний з викладеним вище. 

Примітки
1  Вівтар, присвячений божествам-камі. [Тут і далі прим. перекладача.]
2 Табличка з ім’ям камі, яку ставлять на камідану. 
3 Білети з написаними на них віщуваннями долі. 
4 Божество-захисник подорожніх.
5 Санскр. Кшітіґарбга. Бодгісаттва – заступник мандрівників і дітей. 
6 «Користь у цьому житті» (ґендзе-ріяку) – термін японського буддизму, що стосується дотримання 

аскези й релігійних ритуалів з метою зцілення від хвороб, бажання довгого життя, достатку тощо, а не 
просвітлення й досягнення нірвани. 

7 Японський національний вид спорту. Фехтування на бамбукових мечах.
8 У слові синто ієрогліф «до» («шлях») читається як «то».
9 Дзьомон – неолітична культура стародавньої Японії (ХІІІ тис. –  ІІІ ст. до н. е.).
10 Яйой – бронзово-залізний вік Японії (ІІІ ст. до н. е. – ІІІ ст. н. е.). Погляди автора статті на хро-

нологію доби Дзьомон вочевидь відрізняються від загальноприйнятих.
11 Обидва слова пишуть однаково, оскільки їх позначають ті самі ієрогліфи.
12 Автор статті виводить етимологію цих слів від виразів каре ва даре («він хто?») і даре дзо каре 

(«хто ж він?») відповідно.
13 У слові боґай (яп. «мертве тіло») другий ієрогліф, що означає «тіло», містить графему «кістка».
14 «Манйосю» («Збірка десяти тисяч листів») – антологія давньояпонської поезії, укладена в 759–794 роках.
15 «Кодзікі» («Записи про стародавні події») і «Ніхонґі» або «Ніхон сьокі» («Японські хроніки») – 

стародавні хроніки, укладені у VIII ст. на основі давніших переказів; містять також давньояпонські міфи. 
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16 Усі три вирази в японській мові є омонімічні.
17 Дзіцінсай – обряд «заспокоєння землі», здійснюють перед початком будівництва.
18 Один з естетичних принципів середньовічного японського мистецтва: вишуканість, прихова-

ність, недомовленість.
19 «Слово» (котоба, кото-но ха) – дослівно «листя мовлення»; «листя» і «хвиля» звучать япон-

ською мовою однаково (ха).
20  «Слово» і «подія» («дія») звучать японською мовою однаково – кото, але їх записують різними 

ієрогліфами.
21 Очевидно, ідеться про Корейський півострів.
22  Дослівно «сущі» (сондзай): ідеться не лише про живі істоти, але й про речі. 
23 Тіндзю (дослівно «заспокоєння та захист») – локальне божество-заступник у синто або його 

святилище.
24 Каліграфія (сьодо) – дослівно «шлях письма», чайна церемонія (садо) – «шлях чаю», дзюдо – 

«шлях гнучкості».
25 Виходячи із семантики ієрогліфів, сірото можна також витлумачити як «проста людина», а ку-

рото – як «потаємна людина». 
26 Країна Йомі в японській міфології – країна мертвих. Її назву зазвичай записують ієрогліфами, 

що означають «Жовті джерела» (це написання запозичене з Китаю). Автор статті пропонує етимологію 
назви «Йомі» від йо – «ніч» і мі(ру) – «бачити».

27 Кандзі – ієрогліфи, дослівно «китайські знаки». Японці запозичили китайські ієрогліфи майже 
без змін.

28 Катакана – японська складова азбука, утворена з елементів ієрогліфів; нині її переважно вико-
ристовують для запису іншомовних власних назв та слів, запозичених з європейських мов.

29 Хіраґана – японська складова азбука, утворена зі спрощених скорописних ієрогліфів; її пере-
важно використовують для запису службових слів і афіксів. У сучасному японському тексті кандзі, 
катакану й хіраґану використовують водночас.

30  Новорічні відвідини святилища синто.

ФУКУХАРА ТОСІО

ФЕСТИВАЛЬ ПЕРЕСУВНИХ СВЯТИЛИЩ

The rituals of invitation of deities to the earth, which were accompanied with meals on their honour, are 
examined in the article. Superstitions, after which, coming to the earth, the deity was implanted in the material 
object, types and appearance of movable temples (yatai, dasi) and scenarios of celebration are described.

Як і в багатьох інших країнах, у Японії також існує чимало свят: родинних, сільських, ре-
гіональних, державних, які мають загальну назву мацурі. Слово мацурі походить від дієслова 
«мацумоу», що в перекладі з давньояпонської мови означає «служити» або «коритися». Його 
вживають для позначення низки подій, починаючи від місцевих варіацій святкування тради-

神を招く儀礼である「祭り」の意味について言及し、神を移動可能な乗物（山車・、神輿）に乗せて行う儀
礼を分析ながら、その特徴について考察する。
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ційного «Бону» та новорічних святкувань і закінчуючи сучасними нововведеннями. Цим тер-
міном окреслюють насамперед ритуали запрошення божеств або викликання надприродних 
явищ, які супроводжують обрядовим частуванням та розвагами. Учасниками й організатора-
ми свята традиційно були лише члени сільської громади. Обряди відбувалися таємно вночі, 
без сторонніх осіб.

 Слово festival (анг.) або fiesta (ісп.) походить із festa (лат.), що означає подію релігійно-
го характеру з їжею та напоями (тобто незвичайну, спеціальну подію), у центрі якої – роз-
ваги. Свято містить дві протилежні за змістом частини: піст і бенкет (період стриманості 
й часу розваг). Бенкет (наораї) проводять як для богів, так і для людей; банкетують після 
посту. Період посту на підготовчій стадії свята – це «негативний аспект», що передбачає 
відмову особи від певних задоволень. У деяких випадках обряд без дотримання посту не 
вважається звершеним.

Оскільки в новітні часи японське суспільство стало більш світським, обряди стримуван-
ня та заборон були спрощені, тоді як обрядам святкування та бенкетування надавали біль-
шого значення. Ця тенденція до розширення «позитивного» аспекту свята найчастіше спо-
стерігається на великих міських фестивалях та обрядах, у яких тепер можуть брати участь і 
сторонні, зокрема велика кількість туристів.

Для здійснення обряду запрошення божеств люди готують сцену та йорісіро – ритуаль-
ний поміст (пересувне святилище), на який спускається божество. Основна ідея ритуалу по-
лягає в тому, що невидиме божество на деякий час вселяється в матеріальний об’єкт, щось 
реальне та видиме, як, наприклад, шматок дерева. Матеріальні об’єкти, у які вселяються 
божества, можна розділити на такі категорії:

1. Об’єкти природи: гори, дерева, каміння, тварини.
2. Об’єкти, створені людиною:
2.1. Об’єкти з природного матеріалу: ґохей (ціпок зі смужками паперу, який викорис-

товують в обряді очищення), хатадзірусі (прапор), бочу (колона), мікосі (пересувне святи-
лище), ятай, дасі (терміни на позначення інших пересувних святилищ – орнаментованих 
помостів на рухомій платформі), ляльки, маски.

2.2. Речі домашнього вжитку: мітла, товкач, жорно, дерев’яний молоток, сільськогоспо-
дарські інструменти.

Божество може матеріалізуватися і в людській подобі – в особі шамана. 
У багатьох міських святах обрядові помости, прикрашені орнаментами, називають 

ятай, дасі, хікіяма, дандзірі, хоко. Зареєстровано близько 1300 назв, проте немає жодного 
загального терміна, який би міг охопити все різноманіття цих об’єктів. Більше двадцяти 
свят, на яких використовують пересувні святилища, віднесені японським урядом до безцін-
них культурних надбань нації.

Уважали, що боги мешкають у ятаї протягом свята. Свого часу фольклорист Орікуті Сі-
нобу висловив припущення, що ятай – це тимчасове вмістилище божества, ґрунтуючись на 
тому, що прикрасу на верхівці хоко на святі Гіон називають дасі (означає «назовні»), і вона 
слугує знаком сходження божества.

Дасі на святі Гіон у м. Кіото має чотири колеса і декоровану верхівку, яку приєднано до 
стовпа. Загалом воно становить 25 м заввишки та 12 т вагою і на вигляд досить масивне. Таке 
святилище відоме і в інших святах та обрядах, наприклад, у нічному святі Тітібу. У сучасну 
епоху регіональний термін дасі, який використовували в токійському районі, почали вжива-
ти як загальний термін, але в народній термінології він усе ще зберігає регіональну прив’язку, 
тому в статті використовуємо термін ятай. Його вживають у тому значенні, яке він має у 
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святі Тітібу, де беруть участь чотири ятаї і два касахоко; на святі Гіон у Кіото присутні 32 хоко 
трьох видів: яма, хоко, касахоко. Однак є і свята, у яких використовують лише одне святили-
ще. Уперше хоко з’явилося на кіотському святі Гіон у XIV ст. Форма хоко рідко трапляється 
в Японії, але її можна побачити в таких азіатських країнах, як Індія чи Непал. Ятаї також 
трапляються в Непалі. Питання про те, розвивалася форма хоко незалежно чи зазнала інших 
азійських впливів, може бути темою окремих досліджень.

Після війни Онін (1467–1477) у Кіото декілька феодалів (даймьо) збудували на своїх 
землях міста за моделлю м. Кіото, що мали назву «малі Кіото». Вони також запросили членів 
общини Гіон з Kіото та почали організовувати фестивалі Гіона на місцях, що привело до 
поширення різноманітних видів хоко в регіональних середньовічних фестивалях Гіон. Про-
те існує суттєва відмінність між формою середньовічного хоко і формою сучасного ятая, 
що також утворилася історично. Майже всі ятаї, які ми бачимо сьогодні, розвинулися про-
тягом ранньої сучасної ери. У період Едо (1603–1868) у м. Тітібу, що було центром шовко-
вої торгівлі, існував шовковий ярмарок Кіну-но Такаматі. Купці, які розбагатіли на торгівлі 
шовком, жертвували на спорудження ятаїв, кожен з яких вражав розкішшю оздоблення.  
Ремісники конкурували один з одним, удосконалюючись у вмінні декоративної різьби по 
дереву, у роботі з металом та лаком, щоб створити неперевершені прикраси для пересувних 
святилищ. Змагання за виготовлення найкращого пересувного святилища в багатьох місце-
восцях Японії тривали від початку XVIII до кінця XIX ст.

На сучасних міських фестивалях Мікосі розігрують сцени подорожі божества через ві-
втар і отабісьо (тимчасове місце, де божество зупиняється) до місця перебування пересув-
ного святилища. У період Eдо в Японії існувало більше 300 міст-фортець. У фортецях про-
водили парад з мікосі тогійо (поміст для приношень до вівтаря чи храму) або з ятаї (поміст 
для приношень від городян та місцевого феодала). Отабісьо встановлювали поблизу замку, 
і феодал, коли був у провінції, спостерігав процес його встановлення. Та, зазвичай, йому 
доводилося перебувати безвиїзно в столиці Eдо. Установлення мікосі тогійо описують як 
голов ний обряд фестивалю, а виготовлення ятаїв – як додатковий. У мікосі тогійо переваж-
но зберігся релігійний характер події; його сценарій однаковий по всій території країни, 
тоді як традиції спорудження ятаїв особливі в кожному регіоні, що обумовлено особливос-
тями історичного розвитку.

Раніше, для проведення міських свят для задобрення богів, ятаї будували на почат-
ку літа. Пізніше їх почали споруджувати щороку, усе більше вдосконалюючи в оздобленні. 
З ростом рівня заможності городян та розвитком технологій ятай став своєрідним об’єктом, 
на якому майстри вправлялися в майстерності, що призвело до зміни його форми, яка рані-
ше була фіксованою.

Ритуал спорудження ятая супроводжували інструментальною і вокальною музикою, 
зокрема грою на музичному інструменті хаясі. Дослідник Уекі Йосінобу аналізував хаясі та 
класифікував їх.

У кожному ритуалі ятай має своє символічне значення. У нічному святі Тітібу (3 груд-
ня) чотири пересувні святилища-ятаї символізують жінку, а два касахоко – інший різно-
вид ритуального помосту – чоловіка. За місцевою легендою, що була записана сорок років 
тому, щойно ці шість святилищ прибували в отабісьо – чоловіче божество з гори Буко 
спускалося на касахоко, а потім зустрічалося з богинею Мійокен, яка сходили на ятаї. 
Отже, змістом обряду є річне побачення чоловічих і жіночих божеств.
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НАҐАМАЦУ АЦУСІ

КАҐУРА

The history of origin of Japanese kagura (from Japanese «music of deities»), folk theatrical art which is based 
on the recreation of the content of the old Japanese myths about the deity’s coming to the earth is covered in the 
article. The typology of folk kagura is offered and its varieties are analyzed: miko-kagura, torimono-kagura, 
yudate-kagura, shishi-kagura. Stage actions, incorporated under the name of kagura, in particular of Kyushu 
Island, Miyadzaki are described.

1. Походження каґури
У Японії існує давня традиція народних сценічних мистецтв, які називаються каґура. Ієро-

гліфи, з яких складається це слово, означають «музику божеств-камі», проте етимологія слова 
інша: воно походить від камікура, «місця, де збираються камі», тобто місця, куди сходить боже-
ство і яке стає його житлом. Камікура – «місце, де перебувають камі».

Найдавніша згадка про каґуру в джерелах – це опис танцю шаманки-міко в міфі про 
«кам’яну небесну печеру» із хронік «Кодзікі» та «Ніхон сьокі», укладених у VIII ст. Богиня Сон-
ця Аматерасу Оомікамі не змогла витримати бешкетів свого молодшого брата Сусаноо-но Мі-
кото і сховалася в печеру. Через це, навіть коли півні заспівали, світанок не настав і всі камі 
зібралися на нараду. Тоді богиня Аме-но Удзуме, роздягнувшись догола й перекинувши діжку, 
залізла на неї, узяла в руки гілки сази (низькорослого бамбука), пов’язала на голову лозу й 
почала танцювати. 

Так у Японії з’явився танець міко-каґура. Саза й лоза, які чіпляли на тіло танцівниці, 
мали привабити камі, щоб він зійшов на землю. Діжку перевертали, щоб замкнути в неї 
душу божества; танцівниця, наступаючи ногами на діжку, змушувала цю душу подобріша-
ти, а також додавала їй життєвих сил. Однак сила богині Сонця Аматерасу Оомікамі підупа-
ла, і тому, хоча й ранок настав, проте сонячні промені не з’явилися. У такій ситуації вважа-
ли, що Сонцю забракло сил. І тому Аме-но Удзуме, щоб відродити силу Сонця, здійснювала 
магічний обряд тамафурі 1.

Можна сказати, що японську каґуру віддавна виконували жінки-шаманки, які назива-
лися міко 2.

У ІХ ст. (доба Хейан 3) танці каґура почали влаштовувати при імператорському дворі. 
У 1002 році виник палацовий танець Найсідокоро-но мікаґура. Головним у ньому було те, що в 
саду перед Найсідокоро 4 розпалювали вогнище – нівабі – та співали пісню під акомпанемент 
флейт фуе і хіцірікі й цитри кото 5. Але спочатку відбувався ритуал відкриття, що очолював 
ніндзьо – особа, яка керувала проведенням каґури; потім співали пісню «Торімоно». Напри-
кінці ніндзьо, тримаючи гілки сакакі 6, танцював навколо вогнища. 

Торімоно – це знаряддя, що тримають у руках, коли виконують каґуру (гілки сакакі, ґо-
хей 7, луки та ін.). Їх використовують, щоб спонукати божество-камі зійти на землю або про-
гнати злих духів. У цей час виконавці каґури ще не використовують маски.

神楽は日本神話に基づいたものであり、日本の精神文化に深く関係している。その発生の過程を考察。
九州に古くから伝わる神楽の分類と分析を試みる。
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2. Поширення «сільської каґури» (сато-каґура)
На противагу палацовій каґурі, народна каґура називається сато-каґура. Ритуальні ви-

стави із цією назвою стали загальнонаціональною традицією. Нині народна каґура поділя-
ється на такі види:

а) міко-каґура («шаманська каґура»);
б) торімоно-каґура («каґура з торімоно»);
в) юдате-каґура («каґура з киплячою водою»);
г) сісікаґура («лев’яча каґура»).

Міко-каґура 
Такі вистави поширені в районі Кінкі (де містяться Кіото, Нара та Осака). Це жіночі 

танці з віялами, гілками сази та дзвіночками. Їх виконують для ритуального очищення та 
приваб лення камі. Інколи до цих вистав включають і обряд юдате, зарахований до третьої 
групи. Юдате полягає в тому, що міко занурює гілки бамбука в казан з киплячою водою, а 
потім, махаючи гілками, розбризкує її довкола з метою очищення від скверни та вигнання 
злих духів. Цей ритуал виконують не тільки жінки. Інколи їх заміщають священнослужителі 
чоловічої статі. Старовинні танці міко збереглися також і в інших місцевостях: на островах 
Цусіма в префектурі Наґасакі (танець мьобумай), на віддалених островах преф. Каґосіма 
(танець найсімай).

В «Історії Японії» Луїша Фроїша 8 є опис обряду, який бачив Луїш де Альмейда 9 1565 року 
(у восьмому році Ейроку 10) у святилищі Касуґа-тайся в м. Нара, у Вакамія-хайдені 11 : міко, яка 
його виконувала, під час танцю ввійшла в стан каміґакарі та вигукувала віщування-такусен. 
Каміґакарі – це стан трансу, у якому камі оволодіває тілом людини. Такусен – це слова боже-
ства, котрі медіум у трансі передає іншим людям.

Торімоно-каґура
Це вистави, що складаються з танцю з торімоно, який виконують без масок, щоб при-

вабити камі, та танців у масках, у яких фігурують божества, злі духи, демони-оні 12 тощо. 
Оскільки типовий зразок торімоно-каґури виконують у святилищі Сада-тайся у 

преф. Сімане (стародавня провінція Ідзумо), деякі дослідники зараховують цей різновид 
каґури до «каґури, що походить із Ідзумо» (Ідзумо-кей каґура). На святі Сада-тайся, яке 
називається Ґодзаґае-мацурі («Свято зміни місця [божества]»), виконується торімоно-ка-
ґура без масок, що складається із семи частин: кеммай (танець із мечами), санґу (танець 
із гілками сакакі та віялами), ґодза (танець із троном божества), кандзьо (танець із метою 
привабити богів-камі), яотоме (танець восьми дівчат-міко) і таґуса (танець із гілками 
сакакі); крім того, виконується вистава сінно (сакрального театру Но в масках), що роз-
повідає про історію святилища. Каґура, яка включає танці торімоно без масок і танець у 
масках, поширена в усій країні.

Серед танців у масках велике значення надається двом міфологічним сюжетам – «від-
криття небесної печери» (згаданий у вступній частині міф про Аматерасу Оомікамі) та «зни-
щення змія Ороці» (міф про те, як Сусаноо-но Мікото, молодший брат Аматерасу Оомікамі, 
переміг змія Ороці); їх інколи називають івато-каґура та дзіндай-каґура. Івато означає «двері 
у скелі» 13, а дзіндай – «доба богів» (міфічна доба, коли Японія була у власності божеств-камі – 
до того, як нею заволоділи люди).

Каґура, типологічно подібна до Ідзумо, існує і в інших місцях. У районі Цюґоку це араґа-
мі-каґура та оомото-каґура; на о. Сікоку – хонкава-каґура, цунояма-каґура, ікеґава-каґура; 
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на о. Кюсю – такаціхо-каґура, сіїба-каґура, мера-каґура, кума-каґура тощо. У районах Канто 
та Цюбу передається з покоління в покоління дайдай-каґура. У давнину витрати на виставу 
каґури, яку розглядали як жертвопринесення божествам-камі, поділялися на три розряди – 
дайдай (дуже великі), дай (великі) та сьо (маленькі); звідси й назва – «дайдай-каґура».

Юдате-каґура
Юдате, як було пояснено щодо міко-каґури, – це магічний обряд очищення від скверни че-

рез розбризкування киплячої води з казана, який установлюють там, де проводиться відповідне 
свято. Він належить до різновидів каґури. Відома юдате-каґура, яку виконують дівчата-міко з 
родин онсі (священнослужителів низького рангу) у святилищі Ісе-дзінґу, що в преф. Міе. Тому 
юдате-каґуру інколи зараховують до різновиду «каґури, що походить з Ісе» (Ісе-кей каґура).

Подібні традиції існують у декількох місцях. У м. Йокоте (колишня назва – Ооморі) 
у преф. Акіта на горі Хороха-яма виконують імоцукі-каґуру (тобто каґуру листопада) 14, 
у якій головне місце відведено обряду юдате і танцю очищення гарячою водою, але роз-
важальних елементів сценічного характеру в ній небагато. У гірських районах преф. Аїті, 
Наґано та Сідзуока на свята Хана-мацурі, Імоцукі-мацурі, Тоояма-мацурі, Фую-мацурі 
тощо танцюють, одягнувши маски старця (окіна), гірського бога, демона-оні, блазня та 
ін. На просторі від преф. Ямаґуці до району Будзен у преф. Фукуока обряд юдате можна 
побачити в багатьох місцях, а в преф. Наґасакі на віддаленому о. Ікі юдате виконують у 
складі вистави ікі-каґури.

Сісі-каґура
Це обряд, під час якого магічною силою голови лева виганяють злих духів, моляться 

про захист від пожеж, усяких інших лих і про довголіття. У більшості випадків у танці беруть 
участь двоє акторів у масках левів, але подекуди – лише один.

Поширений у районі Тохоку, особливо у преф. Івате, танець ґонґенмай – каґура гірських 
аскетів-ямабусі – виконується і в наш час у січні. Ґонґенмай – це танець левів, який виконують 
по черзі біля кожної хати в селищі як посвяту божествам. Коли обхід селища закінчено, в од-
ній із хат проводиться ямабуси-каґура. У цьому випадку голова-маска лева, яку називають 
Ґонґен-сама, розглядається як сінтай 15 і стає об’єктом поклоніння; у хаті споруджують сцену 
для каґури, по обидва боки якої запалюють свічки.

У м. Фукуока на Новий рік виконують каґуру на сюжет, у якому мисливець стріляє в 
лева з рушниці; в Оокавауці, що в селі Сіїба преф. Міядзакі, показують комічну виставу 
на сюжет про полювання, у якому беруть участь двоє мисливців, кабан і олень. Мислив-
ців зображують актори в клоунських масках. Ця вистава називається «танець кабана». Це 
результат помилкового тлумачення назви «сісімай» 16. Подібних вистав багато в гірських 
районах о. Кюсю.

3. Каґура о. Кюсю
На о. Кюсю існують багаті традиції каґури. У північній частині преф. Фукуока – районі 

Цікудзен – поширена сінсьоку-каґура (каґура, яку виконують священнослужителі синто); на 
півдні, у районі Цікуґо, побутує «танець левів», а на сході префектури, у районі Будзен, попу-
лярна торімоно-каґура, що виконують також юдате.

Хоча вважають, що в преф. Саґа немає каґури, але із зображень на дверях святилища Йо-
ґа-дзіндзя в м. Саґа ми дізнаємося, що в добу Едо там виконували танець мьобумай – різновид 
танцю міко.
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У преф. Наґасакі священнослужителі синто беруть участь у хірадо-каґурі в м. Хірадо та ікі-
каґурі на о. Ікі. На островах Ґото каґура відбувається в масках демонів-оні.

У преф. Оїта передається з покоління в покоління багато видів каґури: кусу-каґура, он-
таке-каґура тощо. У багатьох випадках каґуру виконують у масках демонів; особливо ці-
кава із цього погляду кусу-каґура, у якій беруть участь дванадцять демонів, тут можна по-
бачити видовище, коли ці демони ходять серед глядачів і здійснюють обряд, спрямований 
на відвернення лиха.

У преф. Кумамото побутує каґура, яку виконують священнослужителі синто. Її центр – у 
святилищі Аоїасо-дзіндзя; упродовж двох місяців танцівники обходять кожне святилище на 
досить великій території в районі повіту Кума й здійснюють каґуру. Її програма та характерні 
особливості дуже відрізняються від інших подібних дійств: наприклад, до неї входять рідкісні 
танці «Мунаката» та «Велике й мале», виконавці носять головні убори з прикріпленим до них 
кінським волоссям, яке приховує обличчя, одяг прикрашений величезними гербами тощо. 
Вірогідно, що це дуже архаїчна вистава.

У звичайні роки каґуру виконували в храмових приміщеннях, але в 2006 році, з нагоди 
1200-річчя заснування святилища Аоїасо-дзіндзя, вона відбувалася просто неба на території 
святилища. Для цього влаштовували велике свято Сіме.

Існує ритуальне знаряддя, яке називається дайхо-но сіме («сіме 17 великої коштовності»). 
Якщо звернутися до історичних джерел, то в «Уваї-сатокане-ніккі» – щоденнику володаря 
замку Міядзакі, який був васалом клану Сімадзу 18 в добу Сенґоку 19, – згадано, як у роки Тен-
сьо 20 встановлено «велику коштовність» на гірському пасмі Кірісіма, що височить на межі 
сучасних префектур Міядзакі та Каґосіма. Цей обряд здійснено з молитвою за одужання то-
гочасного голови клану – Сімадзу Йосіхіси. В історичних документах трапляються повідом-
лення щодо проведення подібних обрядів пізніше, у новий час 21, у князівствах на півдні 
Кюсю – Садовара, Хітойосі та ін.

«Сіме великої коштовності» – це жердина, яку встановлюють, згідно з ученням сюґендо 
(синкретичної релігії, яка сформувалася із суміші різних вірувань – японських культів гір, ки-
тайського даосизму, буддизму тощо), з метою зцілення від хвороби, донесення прохання до 
камі та будд або на знак здійснення такого прохання. У преф. Міядзакі сіїба-каґуру виконува-
ли під час війни, коли багато людей розміщували сіме з проханням про щасливе повернення 
солдатів із фронту.

У преф. Міядзакі передають з покоління в покоління багато видів каґури.
Такаціхо-каґура з містечка Такаціхо, відомого як «міфічне село», та сіїба-каґура з 

гірських селищ традиційно виконуються приблизно у двадцяти місцевостях. Обидва об-
ряди відбуваються з листопада по грудень (а такаціхо-каґура – по лютий). Їх учасники 
зупиняються на нічліг у приватному будинку й танцюють усю ніч, виконуючи з вечора 
до наступного ранку тридцять різних танців; тому цей обряд називають «нічна каґу-
ра». Місцевим жителям він знайомий під назвою «свято Зими» (Фую-мацурі) або «свято 
Року» (Тосі-мацурі).

Від селища Нісімера до м. Сайто виконують мера-каґуру, причому сцена для неї розмі-
щена не всередині дому, а на подвір’ї святилища. Від цих місць на південь аж до преф. Ка-
ґосіма каґура відбувається просто неба. На північ  від містечка Такаціхо – у префектурах 
Фукуока, Оїта та Наґасакі – каґуру виконують у приміщеннях святилищ синто, зазвичай у 
залах для поклоніння.

Мера-каґура прославляє божество на ім’я Сюкудзін-Самбокодзін, яке проголошується 
найвищим божеством. Воно фігурує в танці в масках, а глядачі (прочани) поклоняються йому 
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та кидають охінері (монети, загорнуті в білий папір), намагаючись влучити в «небесну ко-
рону» 22 на голові танцівника, який очолює процесію. Серед варіантів мера-каґури особливо 
вишуканим є той, що зберігся в Сіромі, що поблизу м. Сайто.

У підніжжі гір Кірісіма на півдні преф. Міядзакі каґуру називають каммай – «божествен-
ний танець». У Хараїґаві, що в містечку Такахару 23, можна побачити мужній танець, який 
називається дзюнінін-цуруґі-май («танець дванадцяти людей з мечами»), що виконують два-
надцять танцівників зі справжніми мечами.

У преф. Каґосіма, у м. Сацума-Сендай, на Новий рік, 31 грудня, виконують танець ірікі-
каммай («танець приходу божества»). У Каґосімі традиція каґури стикається з багатьма труд-
нощами, – зокрема, бракує людей, які б її продовжили.

4. Мисливська каґура: випадок у преф. Міядзакі
У каґурі гірських районів Кюсю чимало мисливських елементів, які рідко трапляються в 

цьому мистецтві в інших частинах Японії.
Наприклад, сіромі-каґура. Перед її виконанням, що відбувається 14–15 грудня, місцеві 

мисливці полюють на кабанів і підносять здобич святилищу. Перед сіме, яке встановлюєть-
ся на сцені, виставляють відрізані голови кабана. Буває, що на підставках для здійснення 
жертво принесень викладають у ряд до п’ятнадцяти голів.

У першій частині програми, що має назву «Сісітоґірі», актори, котрі зображують мис-
ливців, у масках діда й баби, з луками і стрілами в руках розігрують комічну сцену пошуків 
кабана, якого уособлює в’язка хмизу, покладена на кухонну дошку. Мисливці підстрілюють 
«кабана» та відносять його на кухню святилища, вішають над пічкою і виконують ритуал 
жертвопринесення богу вогню.

У сіїба-каґурі першим номером програми є обряд ітаокосі. Він полягає в тому, що на ку-
хонну дошку кладуть м’ясо кабана або оленя (пізніше його стали замінювати соєвим сиром – 
тофу), ріжуть, співаючи пісень, і на початку каґури офірують божествам. У районі с. Омае 
сіїба-каґура включає такий ритуал жертвопринесення: цілу тушу кабана розрізають на сім 
частин, смажать їх на рожні на вогнищі та з’їдають.

Також під час сіїба-каґури ще й тепер можна побачити, як у день свята приносять у жертву 
оленя чи кабана й підвішують до стелі над сценою для танців.

У районі Сіїба-Нісімера 24 каґура насичена елементами, які можна розглядати як мислив-
ську обрядовість.

5. Каґура в м. Міядзакі
Місто Міядзакі 25 – це ареал, де побутує багато різновидів весняної каґури. Ці обряди про-

водяться в березні та квітні, переважно в суботу й неділю, а також у дні весняного рівнодення. 
Ознайомимося в загальних рисах із тими, які автор статті бачив особисто.

Ікіме-каґура
Проводиться в суботу, найближчу до 15 березня. Починається близько третьої години 

дня, а закінчується опівдні наступного дня. За цей час відбувається програма приблизно з 
тридцяти танців. Місце виконання – каґура-ден (зал для каґури) святилища Ікіме-дзіндзя. Ра-
ніше ці обряди здійснювали в саду біля святилища, де була побудована спеціальна сцена, але, 
оскільки це сезон дощів, а також тому, що каґуру почали виконувати кілька разів на рік, у 
тому числі на Новий рік та на велике свято – 15 січня за старим календарем 26, виникла потре-
ба в будівлі. На сцені для каґури обов’язково встановлюють сіме. Під час виконання каґури на 
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півдні о. Кюсю розміщують «сіме великої коштовності» – бамбукову жердину заввишки 5 м, до 
верхнього кінця якої прикріплено кілька паперових смужок (ґохей). У випадку Ікіме, оскільки 
обряди проводяться в приміщенні, установлюють три жердини зав вишки 1 м кожна. У жертву 
приносять курку, яку кладуть напівмертвою на підставку для жертвопринесень; інколи курка 
змахує крильми й лякає людей. Цю курку близько восьмої години вечора смажать на вогнищі, 
а потім цією стравою пригощають глядачів. Під час виконання каґури в Міядзакі завжди роз-
кидають велику кількість рисових коржиків моці (це називають «розкиданням пожертви)». 
В Ікіме також цей ритуал виконують три-чотири рази. Для цього до самого свята всі мешканці 
в околицях святилища спільними зусиллями товчуть моці 27.

Кісінмай
Однією з особливостей каґури в м. Міядзакі є виконання на початку танцю мікімай 28. 

Цей танець виконує ґудзі – головний священик святилища. Перед початком каґури боже-
ствам підносять саке, а ґудзі танцює сольний танець, держачи в правій руці дзвіночок, а в 
лівій – гілку дуба Зибольда 29. До гілки прикріплені смужки ґохей п’яти кольорів. Як засвідчу-
ють рухи танцівника, які символізують очищення чотирьох сторін світу, а також предмети 
в його руках (торімоно), цей танець є аналогом танцю ніндзьо в палацовій каґурі. В остан-
ньому випадку, щоправда, ніндзьо тримав у руці сакакі, а в Міядзакі її замінює дуб Зиболь-
да, проте причина може полягати в тому, що це місто розміщене в зоні широко листяних 
вічнозелених лісів.

Танець під назвою мікімай уходить також до складу каґури сано-каммай із містечка Та-
кахару преф. Міядзакі та кума-каґури зі святилища Аоїасо-дзіндзя, що в м. Хітойосі преф. Ку-
мамото. Проте в обох згаданих випадках цей танець виконується не на початку вистави, а 
в її середині.Якщо це сано, то мікімай – жвавий танець, у якому двоє танцівників із пляшки 
об’ємом у п’ять ґо 30 п’ють сьоцю 31, гучно ковтаючи, обертаючись на чотири сторони світу, і 
до кінця танцю випивають його. У випадку кума-каґури в цьому танці беруть участь чоловік 
і дівчина-міко, яка тримає в руках підставку для жертвопринесень із пляшкою саке; після 
танцю освяченим напоєм частують прочан.

Танець кісінмай у наш час виконують п’ятеро дітей у віці учнів початкової школи 32, але 
раніше це був сольний танець. У тому, що спочатку на сцені танцюють кісінмай, полягає одна 
з особливостей каґури м. Міядзакі. Наприклад, у каґурі святилища Нодзіма-дзіндзя в Уціумі 33 
спочатку грають виставу під назвою «Ірен-кісін», під час якої раптом на сцені з’являється кі-
сін 34, що викликає здивування глядачів. Каґура зазвичай включає декілька танців торімоно-
май зі смужками ґохей, гілками сакакі тощо, а потім – танці в масках. Причина полягає в тому, 
що палацова каґура доби Хейан складалася з танців торімоно-май, а танці в масках, як це не 
дивно, – відносно новий елемент: вони з’явилися під впливом сценічних мистецтв на кшталт 
саруґаку-но в період від доби Сенґоку до нового часу. Власне, каґура як формальний ритуал – це 
танці торімоно-май без масок, а танці в масках як сценічне мистецтво мають яскраво вираже-
ний характер розваги після завершення торімоно-май. У сучасному Міядзакі може скластися 
цілком протилежне враження, проте з історії каґури зрозуміло, що в будь-якому разі торімоно-
май як сакральний ритуал і є формальною каґурою. Типовий приклад – танець у сіїба-каґурі, 
що має назву «сікі-сан-бан» і виконується з паперовими смужками-ґохей, віялом і мечем. Назва 
«сікі-сан-бан» 35 означає, що це був третій танець у програмі окіна-саруґаку (танець старого діда, 
адже саруґаку – попередник театру Но), яка виконувалася як сакральна вистава. Лише в сіїба-
каґурі запозичено назву «сікі-сан-бан», і в її складі цей танець зберіг свій сакральний характер. 
Існує правило, що під час виконання цього танцю ще не можна їсти й пити, змагатися в жартів-
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ливих піснях. Річ у тім, що під час торімоно-май мусить зберігатися тиша, а танці в масках на-
впаки виконуються у жвавій, веселій обстановці, коли присутніх пригощають саке та наїдками, 
а вони обмінюються один з одним піснями. Проте, стверджуючи, що торімоно-май має вищий 
статус, а танці в масках – нижчий, важливо пам’ятати, що це слушно лише з формального погля-
ду. Якщо ж орієнтуватися на народні звичаї, власне, «укорінитися в місцевий ґрунт», то в бага-
тьох випадках у народній свідомості більше значення має танець у масках, бо в ньому являється 
місцеве божество, відсутнє в палацовій каґурі. Наприклад, у сіромі-каґурі в м. Сайто фігурує 
Нісіномія-Даймьодзін або Самбо-Дайкодзін 36; якщо сприймати це як явлення самого камі, то 
зрозуміло, що саме в танці в масках з’являється найвище божество.

Танці з мечами
Слід зазначити, що в програмі каґури багато танців із мечами – «сольний танець із меча-

ми», «парний танець із мечами», «танець двох мечів», «троє з мечами», «прохід крізь скелю», 
«четверо з мечами» тощо. Серед танців з мечами на півдні о. Кюсю є танець, що називається 
«кансій». Якщо танцівників троє, то кожен із них у правій руці стискає руків’я оголеного 
клинка, а лівою тримається за вістря меча іншого танцівника; держачись за мечі двома ру-
ками, він прослизає під лезом меча. Це називається івакуґурі («прослизання під скелею») 
або іватосі («прохід крізь скелю»). Уважають, що раніше зазначені танці виконували лише 
в комплексі, один за одним. У каґурі хараїґава-каммай танець кансій розгортається в муж-
ній танець дванадцяти чоловіків з оголеними справжніми мечами, який має окрему назву – 
накаїрі («входження всередину»). Дванадцять танцівників, тримаючись одною рукою за 
руків’я, іншою – за лезо меча, стоять уряд. Коли вони виконують «прослизання під скелею», 
це є окрасою програми. Танець кансій набув неабиякого поширення. Він передається з по-
коління в покоління як складова каґури на теренах колишнього князівства Сацума 37.

«Футодама» і «Сіба-кодзін»
«Футодама» – танець, у якому бог Тадзікара-о-но-Мікото 38 вириває з корінням дерева, – 

у виконанні має такий вигляд: актори в масках блазнів відбирають один в одного суху гілку; 
уважається, що це пов’язано з номером «Сіба-хікі» («перетягування хмизу»), який можна 
побачити в сіїба-каґурі тощо. Вражає їхня схожість: у «Сіба-хікі» актор у масці грізного бо-
жества – кісіна – тягне з рук іншого актора або селянина хмиз і врешті відбирає його. При 
цьому в «Сіба-хікі» у складі сіїба-каґури кісін співає такі рядки:

Чи мають господаря ці гори, чи не мають?
Якщо в цих гір господаря немає, то вони будуть моїми!

Ця пісня є ритуалом, за допомогою якого кісін стає володарем і божеством гір. Анало-
гічно можна припустити, що й у перетягуванні хмизу між Футодамою 39 та блазнем з ікіме-
каґури міф, узятий із хронік «Кодзікі» та «Ніхон сьокі», приховує ритуал, у якому гірський 
бог набуває своїх прав володаря.

Далі танець «Сіба-кодзін» зображує, як перед печерою, де сховалася богиня Сонця, 
установлювали й прикрашали дерево (у сіїба-каґурі та сіромі-каґурі), на противагу танцю 
«Цуна-кодзін» 40. У ньому можна бачити сцену, де головний актор і божество-кодзін обміню-
ються запитаннями й відповідями. На рівнині зміст цього танцю став досить невиразним. 
У горах Сіба-кодзін і Цуна-кодзін – це божества, яких шанують більше, ніж кісіна. «Цуна-
кодзін» супроводжує розрізання мотузки, це є танець «Цуна-кодзін» – спільний елемент для 
каґури святилища Такая-дзіндзя, що в м. Міядзакі, та каґури з Хіровари 41.
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Кінемай
Кінемай («танець із товкачиком») подекуди називають мімай або міторі-май («танець 

із ручною віялкою» 42). Його можна побачити лише на півдні Кюсю; він  дуже характер-
ний для цього регіону. За власними спостереженнями автора цей танець існує в населе-
них пунктах Ікіме, Ооцука, Фурудзьо, Йосімура, Аваґі-ґа-хара (де він також називається 
«каґура святилища Ета-дзіндзя»), Сімокітаката, Уціумі (у святилищі Нодзіма-дзіндзя) 43, а 
в населених пунктах Сіманоуці, Хіровара 44 тощо на теренах колишнього князівства Са-
довара 45 він не побутує. Теперішній стан досліджень не дозволяє сказати, чи він зник на 
цих землях, чи його там не було від самого початку. З погляду сьогодення можна вважа-
ти, що цей танець виконується в каґурі, яка походить із колишнього князівства Сацума; 
він дуже поширений у преф. Каґосіма – у каґурі ірікі-каммай з району Ірікі м. Сацума-Сен-
дай, а також у хараїґава-каммай преф. Міядзакі; крім того, у землях колишнього князівства 
Обі 46 – в усіотаке-каґурі з містечка Кітаґо тощо. Цей танець виконують переважно на півдні  
преф. Міядзакі, на півночі він не побутує.

Кінемай відбувається так: двоє акторів із товкачиками, розмахуючи ними, виходять на 
сцену разом із актором, який тримає ручну віялку; вони виконують рух «прохід крізь ске-
лю», описаний раніше в розділі, присвяченому танцям із мечами, причому той, хто тримає 
віялку, прослизає під товкачиками. Через деякий час після цього актори з товкачиками ста-
ють обличчям один до одного, і кожен кладе кінець товкачика на плечі партнера, потім 
вони садять на них актора з віялкою і наказують йому встати на ноги. Але існує кілька варі-
антів: актор із віялкою може бути перевдягнений у жіноче вбрання, іноді – у чоловіче; може 
бути двоє акторів із товкачиками, а часто їх оточують ще кілька осіб тощо; можуть бути 
різні варіанти пересувань.

В ірікі-каґурі та хараїґава-каґурі з теренів колишнього князівства Сацума актор, який 
тримає віялку, – хлопчик, а в м. Міядзакі в усіх випадках, що спостерігав автор статті, цей 
актор був перевдягнений у жіноче вбрання. В усіотаке-каґурі з містечка Кітаґо ця роль та-
кож вимагає жіночого одягу; можна припустити, що від м. Міядзакі до земель колишнього 
князівства Обі включно скрізь цю роль виконує актор у жіночому одязі.

В ірікі-каґурі та хараїґава-каґурі актор, стоячи на товкачиках, розкидає з віялки рисові 
коржики-моці та шматочки паперу. Проте в каґурі в м. Міядзакі, хоча актор із віялкою також 
стає на товкачики, не можна побачити, щоб він одразу кидав глядачам щось із віялки. У свя-
тилищах Ікіме, Фурудзьо, Нодзіма актор із віялкою, перевдягнений жінкою, устає на товка-
чики, а потім сідає на почесному місці й розміщує віялку перед собою. На неї кладуть моці; 
актори з товкачиками по черзі б’ють ними по віялці, а потім, схопивши моці й затиснувши в 
руках, роблять сальто назад і кидають моці глядачам. У цей час священики виносять прямо-
кутну коробку (моробута), наповнену рисовими коржиками, і також кидають їх глядачам. 
В усіотаке-каґурі цей епізод повністю збігається з традицією м. Міядзакі.

Але є велика відмінність між районами Аріта, Ікіме, Оцука та Фурудзьо м. Міядзакі з 
одного боку, та Нодзімою 47, – з другого. У Нодзімі та Усіотаке 48 після танцю з товкачиками 
не з’являється бог поля, а в м. Міядзакі переважно в усіх видах каґури на сцену виходить бог 
поля, проте в районі Оцука він називається Оо-Тосі (Великий Рік).

В Аваґі-ґа-харі в танці з товкачиками бог поля – це актор із віялкою; актори з товкачиками 
розкидають рисові коржики, що лежать на віялці бога поля, і на цьому каґура закінчується. 
У Сімокітакаті цю каґуру виконують у сезон, коли паростки бамбука стають особливо смач-
ними, тому її називають «каґура паростків бамбука». Після каґури влаштовують ритуальну 
учту (наорай), де пригощають вареними паростками бамбука. У святилищі Йосімура-Хаціман 
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актор у жіночому вбранні тримає віялку, двоє акторів із товкачиками виконують «прохід крізь 
скелю», і на цьому все завершується. Тут дійство відбувається в спеціальному залі з низькою 
стелею, тому актора з віялкою не піднімають угору. Це видозмінена форма танцю з товкачи-
ками та виходу бога поля.

Бог поля
Бог поля має жалюгідний вигляд: він у масці старого діда, з носа стирчить папір, голо-

ва обв’язана червоним рушником. Він носить на мотузках згорток із соломи, набитий не-
очищеними зернами рису. В Ікіме бог поля має бамбуковий кошик із дерев’яною чашкою та 
черпаком; крім того, він тримає бутафорський фалос і веде діалог з актором, який зображує 
каннусі 49. У районі Аріта актора з віялкою, перевдягненого жінкою, б’ють товкачиками по 
сідницях, але рисові коржики не розкидають. Бог поля, який з’являється після цього, носить 
жіноче вбрання й тримає в руках дзвіночок і товкачик. На спині в нього – бамбуковий ко-
шик із бутафорським фалосом, редькою-дайконом та женьшенем, бутафорським жіночим 
статевим органом. Бог поля дістає ці речі й пояснює, чому він їх приніс. У Фурудзьо бог поля 
з’являється водночас із танцем з товкачиками. Поруч із акторами, які тримають товкачики, 
сидять ще двоє: один у масці бога поля, інший – у червоній масці. Актори з товкачиками по 
черзі б’ють ними по рисових коржиках, що лежать у віялці, а потім садять актора з віялкою 
на товкачики. У цей час двоє акторів у масках допомагають його піднімати, себто актора 
з віялкою тримають не двоє, а четверо. Лише після цього бог поля веде діалог зі священи-
ком-каннусі. Тут він дістає черпак, іншого реквізиту не має. Насамкінець бог поля розкидає 
зерна рису із солом’яного згортка.

Досі дослідження каґури ознайомлювали переважно з танцем бога поля з теренів ко-
лишнього князівства Сацума. Відомо, що в цьому танці актор носить на голові косікі – під-
стилку для казанка, у якому варять на пару рис, а в руках тримає месіґе (черпак); він схожий 
на поширені в цих місцях кам’яні зображення. Проте бог поля у м. Міядзакі має особливий 
вигляд, не характерний для каґури колишньої Сацуми. Однак є деякі спільні моменти. Бог 
поля з каґури хараїґава-каммай також розповідає, навіщо йому черпак-месіґе та інші атри-
бути. Але на теренах колишньої Сацуми ніде немає такої сцени, як у м. Міядзакі, де бог поля 
розкидає зерна рису із солом’яного згортка, що носить на мотузках, а місцеві мешканці на-
випередки збирають ці зерна, щоб потім посіяти їх на своїх полях.

***
У цій статті висвітлено загальну історію та класифікацію типів японської каґури; далі 

ми зосередилися на каґурі о. Кюсю, приділивши особливу увагу м. Міядзакі. Хоча всі ці сце-
нічні дійства загалом називають одним терміном «каґура», проте нас не полишає сумнів, чи 
справді це є каґура. І навпаки, якщо на питання «що таке каґура?» ми відповіли б, що це ті 
дійства, які продовжують традицію палацової імператорської каґури доби Хейан, то майже 
вся наявна каґура опинилася б поза цією категорією. Каґура – це те, що утворилося в резуль-
таті багатовікового нашарування різноманітних народних сценічних мистецтв і вірувань. 

Каґура – сценічне мистецтво, яке виражає багатство духовного життя японців. У різних 
місцевостях Японії це мистецтво передається з покоління в покоління, і цілий рік каґура 
виконується то в одному, то в іншому районі. Щоб зрозуміти краще японську культуру, ре-
комендуємо всім читачам неодмінно відвідати й побачити на власні очі каґуру, якщо тра-
питься така нагода.
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Примітки
1 Тамафурі («трясіння душі») – магічний обряд, спрямований на зміцнення душі людини або бо-

жества. Полягає в ритмічних рухах, одночасному струшуванні магічними предметами. В інтерпретації 
автора статті танець Аме-но Удзуме є різновидом такого обряду. [Тут і далі прим. перекладача.]

2 Міко – дівчата, які служать у святилищах синто. У давнину були шаманками.
3 Доба Хейан (794–1185/1192) – у японській історіографії назва періоду, коли столицею було місто 

Хейан (нині – Кіото). Період найвищого розквіту японської класичної культури.
4 Приміщення в імператорському палаці, де зберігався один із трьох священних клейнодів – 

свічадо.
5 Кото – струнний щипковий інструмент, нагадує гуслі. 
6 Сакакі – клеєра японська (Cleyera japonica), вічнозелений листяний кущ або дерево. У синто вва-

жається священним.
7 Ґохей – смужки білого, золотого, срібного або різнокольорового паперу, прикріплені до бамбуко-

вої або дерев’яної палички. Ритуальне знаряддя в синто. 
8 Луїш Фроїш (Luis Frois, 1532–1597) – португальський місіонер-єзуїт, який тривалий час проживав 

у Японії; автор першої в Європі праці з історії Японії. 
9 Луїш де Альмейда (Luis de Almeida, 1525–1583) – португальський місіонер-єзуїт, лікар за фахом, 

котрий проповідував християнство в Японії.
10 Ейроку – період з 1558 по 1570 рік за традиційним японським літочисленням.
11 Хайден – будівля в синтоїстському святилищі, призначена для обрядів поклоніння божествам-

камі.
12 Оні – демони в японській міфології, переважно злі; зовнішньо нагадують дідьків.
13 Ідеться про печеру, у якій сховалася Аматерасу.
14 Імоцукі («місяць паморозі») – стародавня назва одинадцятого місяця японського календаря.
15 Сінтай («тіло божества») – предмет у релігії синто, що символізує божество або в який уселя-

ється дух божества. 
16 Гра слів: сісі – «лев», іносісі – «кабан». 
17 Сіме – ритуальна прикраса із солом’яних мотузок з паперовими стрічками.
18 Клан Сімадзу правив князівством Сацума на півдні о. Кюсю.
19 Сенґоку – період міжусобних війн в історії Японії (1467–1568).
20 Роки Тенсьо – період з 1573 по 1592 рік за японським літочисленням.
21 Новим часом (Кінсей) у японській науці прийнято називати період з 1604 по 1868 рік. 
22 «Небесна корона» – особливий головний убір, що зображується на головах будд, богів і небо-

жителів на статуях, в іконографії, театрі Но тощо. 
23 Такахару – маленьке місто поблизу гір Кірісіма.
24 Гірська місцевість на межі преф. Міядзакі та Кумамото.
25 Поняття «місто» (сі) у Японії позначає адміністративну одиницю, куди може входити, крім влас-

не міста, значна територія довкола, включаючи села, гори, ліси тощо.
26 Старий календар – місячно-сонячний календар китайського походження, що офіційно був у 

вжитку в Японії до 1868 року. Багато традиційних свят досі святкують за старим календарем.
27 Для приготування моці зварений рис довго товчуть дерев’яним товкачем у великій ступі.
28 Дослівно – «танець священного саке». Мікі – саке, яке підносять у жертву камі.
29 Дуб Зибольда (Castanopsis cuspidata) – вічнозелене листяне дерево, поширене на півдні Японії 

та Кореї.
30 Ґо – міра об’єму. 1 ґо = 180 мл.
31 Сьоцю – алкогольний напій на кшталт горілки, міцністю 35–45 градусів.
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32 У Японії початкова школа має шість класів; діти йдуть до школи в шестирічному віці.
33 Населений пункт на південній околиці м. Міядзакі.
34 Кісін або кідзін – люте, грізне божество. 
35 Сікі – «церемонія»; сан-бан – «третій номер».
36 Нісіномія-Даймьодзі – локальне божество святилища Нісіномія; Самбо-Дайкодзін – популярний 

у народних віруваннях камі кухонного вогнища.
37 Територія князівства Сацума включала сучасну преф. Каґосіма та південно-західну частину 

преф. Міядзакі. 
38 Тадзікара-о-но-мікото – божество фізичної сили.
39 Футодама-но-мікото – камі, що фігурує, зокрема, у міфі про укриття богині Сонця в печері. В об-

ряді, описаному автором статті, схоже, відбулася контамінація Футодами та Тадзікара-о-но-мікото. 
40 Кодзін («грізний камі») – назва класу божеств народних вірувань, насамперед бога кухонного 

вогнища, богів-охоронців оселі, селища тощо. Як засвідчують імена, Сіба-Кодзін – божество кущів або 
хмизу, Цуна-Кодзін – божество мотузок. 

41 Хіровара – село на північній околиці м. Міядзакі.
42 Має вигляд плетеного плаского кошика особливої форми.
43 Ікіме, Ооцука – околиці м. Міядзакі.
44 Сіманоуці та Хіровара – північні околиці м. Міядзакі.
45 Князівство Садовара містилося в центральній частині преф. Міядзакі; столиця – м. Садовара, 

нині – район на півночі м. Міядзакі.
46 Князівство Обі було розміщене в південній частині преф. Міядзакі.
47 Напевне, автор має на увазі святилище Нодзіма-дзіндзя в Уціумі, на південній околиці м. Мі-

ядзакі.
48 Святилище Усіотаке-дзіндзя міститься в містечку Кітаґо, на південь від м. Міядзакі.
49 Каннусі – священнослужитель у синто.
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日本の南西に位置する沖縄島の物質および精神文化について考察。特に、信仰や食物文化、住環境そ
して音楽について言及する。

МАСІМО АЦУСІ

КУЛЬТУРА ОКІНАВИ В ЯПОНІЇ

The separate financial and spiritual questions of culture of island Okinawa, which is situated in the south-
west part of the Japanese archipelago, are examined in the article. Religious beliefs, peculiarities of feeding, house 
building and musical harmony, and many other things are covered. 

1. Географія та історія Окінави
Окінава розміщена на крайньому південному заході Японського архіпелагу. На великій 

території, що простяглася приблизно на 400 км з півночі на південь (з 24 по 28 градуси пів-
нічної широти) і на 1000 км зі сходу на захід (із 122 по 132 градуси східної довготи), розки-
дано близько 160 великих і маленьких островів, серед яких 49 заселені людьми [18]. Згідно 
зі сучасним адміністративним поділом Окінава є однією зі 47 префектур Японії. На площі  
2 274,59 км2 (0,6 % від загальної площі Японії) проживає 1 361 594 особи, що становить 
близько 1,1 % від усього населення Японії [13].

Природа
Окінавський клімат – субтропічний океанічний: упродовж року тепло, ніколи не випадає 

сніг. Однак через руйнівну дію природних сил життя людей, пов’язане із сільським господар-
ством, було важким. Переважна частина заселених островів надзвичайно мала, немає високих 
гір і річок, які можна було б використовувати для зрошення земель. Отже, сільське господарство 
Окінави потерпає внаслідок постійної недостатньої кількості дощової води. Щоправда, з літа і 
впродовж осені на островах зароджуються потужні фронти низького атмосферного тиску – так 
звані тайфуни, які приносять дощі, але ці ж тайфуни спричиняють і величезні збитки. Сильні 
вітри, руйнуючи будівлі, завдають великих утрат, до того ж океанські хвилі, підняті потужними 
фронтами низького атмосферного тиску, заливають усі острови, засолюючи ґрунт, відтак ги-
нуть сільськогосподарські культури, що призводить до ще більших збитків. Рибальство, завдяки 
якому окінавці забезпечують себе продуктами харчування, також залежить від зміни погоди, 
воно є небезпечним і сповненим випадковостей. Острів’яни ревно молилися божествам та ду-
хам, просили в них достатку, адже їхнє життя залежало від примх природи. І тепер тут сильно 
вкорінений шаманізм, а серед усіх японських земель саме на Окінаві найщиріша віра в богів. 

Історія 
У першій половині XV ст. землі було об’єднано в одну державу на чолі з королівською ди-

настією. Населення королівства до кінця XV ст. вело успішну торгівлю з країнами Східної Азії 
(Китай, Корея) і Південно-Східної Азії (В’єтнам, Таїланд тощо), провадило активну діяльність 
на морських просторах. У цей період король Рюкю склав васальну присягу володарю найпо-
тужнішої держави в Східній Азії – китайському імператору, і королівство Рюкю (аж до свого 
зникнення) підтримувало тісні зв’язки з Китаєм в галузях політики, економіки й культури. 
Із XVІ ст. європейці й китайці активно витісняли з Південно-Східної Азії торговців з Рюкю, 
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тому економіка цієї морської держави поступово занепадала [20]. На початку XVII ст. Рюкю 
зазнало агресії з боку князівства Сацума, що було на півдні Кюсю, і потрапило в залежне ста-
новище, але до другої половини ХІХ ст.  королівство все ще залишалося окремою від Японії 
державою. Однак Японія, після перетворення на сучасну державу, для забезпечення обороно-
здатності приєднала до своїх земель королівство Рюкю, яке в адміністративному поділі зна-
чилося під назвою «префектура Окінава» [14]. Під час Другої світової війни Окінава була 
єдиним місцем на території Японії, де відбулися наземні військові дії. У 1945 році, після ма-
сованих американських повітряних бомбардувань та жорстоких обстрілів, вигляд островів 
з моря зовсім змінився. Під час боїв, що тривали близько трьох місяців, було вбито 200 тис. 
осіб  – не лише військових, але й величезну кількість мирного населення. Після війни Окінава 
перебувала під американським управлінням, тому запроваджена на цій території політична 
система була іншою, аніж у Японії. У 1972 році Окінаву повернули до складу Японії, але аме-
риканські військові бази й досі існують, займаючи близько 10,4 % від загальної площі архіпе-
лагу [17], що є тягарем для жителів префектури. 

Мова
У регіоні послуговуються рюкюським діалектом японської мови. Загалом діалекти 

японської мови поділяють на дві групи: діалекти основної території та діалект Рюкю. 
Припускають, що рюкюський діалект ще до VI ст.  [2] або до VIII ст.  [3] відокремився 
від давньо японської мови, відмінність між ним і діалектами основної території знач-
на. Окрім того, рюкюський діалект у собі містить північний і південний діалекти. Пів-
нічним діалектом користуються на островах Амамі, які на початку XVII ст., унаслідок 
агресії князівства Сацума з о. Кюсю, були відокремлені від королівства Рюкю і стали 
сацумським володінням, а нині є частиною префектур Каґосіма й Окінава; південним 
діалектом користуються на архіпелагах Міяко і Яеяма. Хоча відмінність між північним 
і південним діалектами не така значна, як між рюкюським і основної території Японії, 
проте носії цих діалектів зовсім не розуміють один одного [3]. Між архіпелагами Окіна-
ва й Міяко на відстані 300 км немає жодного острова. У давнину, коли користувалися 
лише човнами та невеликими вітрильниками, а мореплавство було пов’язане з великою 
небезпекою, між цими групами островів не було постійного зв’язку, що й спричинило 
виникнення розбіжностей у мові. У другій половині XIV ст. рід володарів островів Міяко 
відрядив до трьох королівств, розміщених на Окінаві, єдиного посла, який не розумів 
місцевої мови; лише після трьох років вивчення місцевої мови посол зміг порозумітися 
з окінавцями [10].

Походження населення
У другій половині ХІХ ст. у Японії розпочалися дискусії щодо походження японців, які 

населяють основну територію країни. Спочатку вважали, що населення Окінави, подібно 
до айну, які мешкають на о. Хоккайдо, від населення основної території за походженням 
різниться. Наприкінці ХІХ ст., на основі досягнень мовознавства й етнографії, набули роз-
витку теорії походження окінавців та решти японців від спільних предків. У наш час, за-
вдяки дослідженням у галузі антропології та генетики, панівною є теорія, згідно з якою 
мешканці островів Рюкю між ІІІ ст. до н. е. і ІХ ст. н. е. змішалися з мігрантами з основної 
території Японії, які прибували на острови Х–ХІІ ст., що привело до суттєвих змін культу-
ри й антропологічного типу, у результаті чого й сформувалися окінавці [1].
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2. Культура Окінави
Культура Окінави має яскраво виражені регіональні особливості, однак помітно чи-

мало відмінностей між нею та культурою основної території, що є  результатом різної іс-
торії Окінави і Японії, про що вже мовилося вище. Ця культура сформувалася під впливом 
культур основної території Японії, Китаю і Південно-Східної Азії.

Релігійна культура
На Окінаві поклоняються обожненим силам природи; богам-засновникам родів, які є 

обожненими далекими предками – засновниками селищ, героями тощо; а також богам, які 
спустилися з неба чи прибули з-за моря. До них звертаються з молитвами про захист островів, 
селищ, кораблів, про дощ і щедрий урожай. Могутня сила богів, з одного боку, захищає людей, 
з другого, – карає їх, якщо люди суперечать божественній волі. Цим богам поклоняються у 
священних місцях у лісі – утакі; уважають, що боги повинні викликати благоговійний страх 
і пошану, віра в них супроводжена суворими табу. 

Місцеві жителі також вірили в потойбічні світи – небесний світ і далекий світ за морем, які 
вважали джерелами плодючості й життєвих сил (міфи розповідають, що саме звідти було при-
несене насіння зернових культур).

У цих віруваннях убачаємо спільні елементи з первісними віруваннями основної тери-
торії Японії, де поклонялися горам, річкам, морям як місцям перебування божеств, але, по-
кликаючись на думку дослідників, безпосередні контакти в галузі релігійної культури між 
Японією та Окінавою беруть початок у японському середньовіччі (XII–XVI ст.).

Таким божествам слугували передовсім жінки. Королівство Рюкю, що існувало з XV ст. до 
другої половини ХІХ ст., об’єднало жриць, які до того діяли в різних місцях, у єдину релігійну 
систему. Тому і нині у священних місцях утакі правлять службу жінки-жриці [12]. Це дуже від-
різняється від релігії на основній території Японії, де в центрі уваги віддавна був чоловік – свя-
щеннослужитель. 

Однією з особливостей релігійної культури Окінави є також широка діяльність шама-
нів. Жителі островів, якщо з ними трапляється якесь лихо або незвичайна подія, ідуть до 
шаманів, які за допомогою ворожби дізнаються про причини того, що сталося. Коли виявить-
ся, що на когось упало прокляття богів чи предків, тоді проводять певний обряд. Окрім того, 
шаманки, яких називають юта або канкакарія (на діалекті островів Міяко означає одер-
жиму божеством людину), і жриці, що правлять службу в утакі, заступивши на цю посаду, 
отримують містичний досвід і бачать дивовижні сни. Таким чином, зв’язок з божествами 
реально переживається, і віра в них живе й досі [11].

Культура харчування
У цьому регіоні, як і на решті території Японії, віддавна сільськогосподарськими культура-

ми були рис і чумиза. Однак на основній території рис сіють навесні, а врожай збирають восе-
ни; на Окінаві насіння рису й чумизи сіють узимку, а врожай збирають улітку наступного року. 
Щодо цього в останні роки висунуто теорію, згідно з якою Окінава входить до ареалу культури 
рільництва, характерної для Тайваню та районів на південь від нього [19].

Оскільки окінавські сільськогосподарські цикли різняться від основної території Японії, то і 
річні цикли свят, пов’язані з ними, також різні. Загалом свято врожаю чумизи й рису святкують 
6-го місяця за старим календарем, свято закінчення року припадає на період із 6-го по 8-й місяць 
за старим календарем, на архіпелагах Амамі, Окінава, Міяко і Яеяма це свято відзначають у різ-
ний час. На основній території свято врожаю припадає на 11-й місяць старого календаря, а закін-
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чення року, тобто новорічні свята, – на 1-й місяць старого календаря (нині Новий рік святкують 
за сонячним календарем).

Основні сільськогосподарські культури – цукрова тростина й батат – завезені з Китаю. 
Цукрову тростину почали вирощувати не пізніше першої половини XV ст., батат – на почат-
ку XVII ст. [16].

В окінавському регіоні, на відміну від основних земель Японії, віддавна розводять 
свиней. Місцеве свинарство також має китайське походження [4]. Однак час запозичення 
цієї галузі тваринництва – невідомий. На основній території, завдяки буддійському впли-
ву, м’ясо було табуйоване до другої половини ХІХ ст., проте в королівстві Рюкю буддійське 
табу на м’ясо не мало значного впливу. На початку XV ст. сюди почали прибувати посли 
китайських імператорів, тому свиней відгодовували для бенкетів, які влаштовували на 
честь послів; пізніше свинарство набуло  поширення разом з вирощуванням батату, який 
використовували як кормову культуру. Уважають, що із цим пов’язаний наказ (у другій 
половині XVII ст.) про заборону споживання м’яса буйволів, якими орали землю [6]. Про-
те свинина дорого коштувала і саме тому не була повсякденною їжею простого люду, її 
використовували лише для приготування святкових страв.

У часи королівства Рюкю, під впливом культури Китаю і Сацуми, сформувалася само-
бутня кухня королівської династії. З китайської культури харчування запозичили ідею єд-
ності кулінарії та медицини, тобто харчові продукти водночас є і ліками; ця ідея пустила 
глибоке коріння й існує донині. Наприклад, суп з морської змії ерабу часів королівства Рюкю 
вважають надзвичайно корисною стравою. Однак на о. Кудака, де водяться ці морські змії, їх 
уважають посланцями морських богів – ловити їх дозволено виключно місцевим жрицям.

Хоча на островах традиційно приділяють увагу здоровому харчуванню, проте після Дру-
гої світової війни, під час окупації, посилився вплив американської культури харчування з 
традиційним використанням яловичини та свинини. Наразі населення префектури, яка ко-
лись славилася найдовшою в Японії тривалістю життя, стурбоване зростанням захворювань 
серед дорослого населення. 

Культура житла
У королівстві Рюкю активно запозичували китайське мистецтво фен-шуй. Ідея фен-

шуй полягає в тому, що характеристики місцевості позитивно або негативно впливають 
на людину, і на основі цього майстри фен-шуй передрікали її долю. Уважають, що ця 
практика була поширена ще до утворення королівства Рюкю, а в королівстві її активно 
застосовували з другої половини XVII ст. в заходах, пов’язаних з використанням землі: 
у виборі, скажімо, місця для королівського замку Сюрі, будівництві доріг, перенесенні 
поселень тощо. Фен-шуй популяризували і у зведенні осель, цвинтарів тощо [9]. Міста 
й селища  і нині зберігають ознаки колишнього вигляду, сформованого на основі ідей 
фен-шуй, відрізняючись від міст і сіл основної території Японії, яка майже не зазнала 
цього впливу.

Замку Сюрі, що розміщений у королівській столиці, притаманна своєрідна архітекту-
ра, яка поєднує особливості китайського і японського стилів (замок згорів під час Другої 
світової війни, тепер відреставрований). За зразок правив імператорський палац у столиці 
імперії Цін – Пекіні, але  послуговувалися і японськими архітектурними прийомами. Про-
те замок немає вежі й рову, значну роль відведено майдану, на якому відбувалися релігійні 
церемонії; цим він вирізняється від замків на основній території Японії [21].
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Сценічні мистецтва
Сценічне мистецтво Окінави  від культури основної території Японії найбільше відріз-

няється ладом  традиційної музики. Він має вигляд «до–мі–фа–соль–сі–до», його досі вико-
ристовують у сучасній окінавській музиці. Такий самий лад існує в Південно-Східній Азії – 
Індонезії, В’єтнамі, Бірмі (М’янмі), а також у Центральній Азії – у Непалі [7]. Щодо витоків 
і формування рюкюського ладу – у майбутньому варто провести поглиблені дослідження. 
На території архіпелагів Амамі, Міяко і Яеяма він поширився з островів Окінава, а на ці ос-
трови – з головного острова – з о. Окінава, на якому було розміщено столицю королівства; 
виходячи із цього, дослідники припускають, що музичний лад виник завдяки торговельним 
контактам з Південно-Східною Азією, а згодом поширився зі столиці на периферію [8].

Значення окінавської культури в сучасній Японії
Після того, як у другій половині ХІХ ст. королівство Рюкю було приєднано до Японії, 

окінавці, з огляду на відмінності у звичаях та мові, часто зазнавали дискримінації з боку 
мешканців основної території країни. За цих обставин Іха Фую * (1876–1947) вирішив по-
вернути їм почуття гордості за свою культуру, роз’яснення її значення в Японії. Окрім того, 
Янаґіта Куніо ** віднайшов у культурі Окінави витоки японської культури [див.: 25, 26], а 
Орікуті Сінобу *** вбачав у культурі Окінави образ культури стародавньої Японії [див.: 27]. 
Інтерес до Окінави посприяв комплексному й системному дослідженню регіону, відтак ви-
никла наукова дисципліна – «окінавознавство». Її мета  аналогічна прагненням Іхи Фую – 
пошук окінавської ідентичності [16].

Сьогодні мешканці основної території все більше захоплюються прекрасним морем Окі-
нави, її кухнею, музикою, танцями, які не схожі на звичайні японські; на Окінаві зароджується 
нова урбаністична культура, що базується на традиційній.

Культура Окінави засвідчує багатство й різноманітність регіональних культур Японії. 
Як зауважують Такара Курайосі й Ватанабе Йосіо, вона, на відміну від культури основної 
території, має традиційну відкритість до Азії та до всього світу [21, 23, 24].

Література
1. Асато С., Дої Н. Звідки прийшли окінавці? –  Бадаїнку, 1999.
2. Хатторі С. Рюкюський діалект і діалекти основної території // Світанок окінавознавства. – То-

вариство окінавської культури, 1976.
3. Хокама С. Мова Окінави. –  Цюокорон, 1981.
4. Записи про походження держави Рюкю. Текст оригіналу/ упор. С. Хокама, Е. Хатерума. – Кадо-

кава сьотен, 1997.
5. Іха Ф. Повне зібрання творів. –  Хейбонся, 1974–1976.
6. Кіндзьо С. Окінавська культура харчування – особливості кухні та походження // Народи та 

культури навколо  морів Китаю / упор. М.  Хіґа. – Вип. 1.
7. Койдзумі Ф. Давні шари окінавської музики з погляду теорії музичних ладів // Матеріали VII Між-

народного симпозіуму університету Хосей «Роздуми про давні пласти окінавської культури». – Хосей, 1986.

* Іха Фую – уродженець Окінави, учений, який присвятив життя дослідженню мови, історії та культу-
ри Окінави. Уважається засновником окінавознавства [прим. перекладача].

** Янаґіта Куніо (1875–1962) – видатний японський учений, засновник японської школи етнографії 
[прим. перекладача].

*** Орікуті Сінобу (1887–1953) – видатний японський учений, етнограф, філолог [прим. перекладача].

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



1177

Святково-обрядова культура

8. Койдзумі Ф. Давні пласти японської музики. – Сюнсюся, 1982.
9. Кубо Н. Окінавський фен-шуй. – Хейґа, 1990.
10. Асоціація дослідження «Кюйо». – Кадокава сьотен, 1974.
11. Масімо А. Міфи голосу: з островів Амамі й Окінави. – Дзуймоку, 2003.
12. Міяґі Е. Дослідження окінавських норо. – Йосікава кобункан, 1979.
13. Перепис населення Японії 17-го року Хейсей.
14. Оґума Е. Межа «японців». – Сінйося, 1998.
15. Орікуті С. Повне зібрання творів.  – Цюокоронся, 1995. – Т. 2; Т. 3.
16. Секретаріат видання енциклопедії Окінави / ред. «Енциклопедія Окінави». – Окінава-Таймс, 1983.
17. Матеріали відділу заходів проти військових баз канцелярії губернатора префектури Окінава. – 

16-й рік Хейсей. – Березень – по теперішній час. 
18. Префектура Окінава, відділ планування, сектор координації планів. Силует Окінави. – 19-й рік 

Хейсей. – Березень.
19. Сасакі К. Японська культура з півдня. – Японське товариство радіомовлення і книговидання, 2003.
20. Такара К. Королівство Рюкю. – Іванамі сьотен, 1993.
21. Такара К. Окінава: критичний вступ. – Хіруґіся, 1997.
22. Янаґіта К. Зібрання творів. Автентичний текст. – Сакума сьобо, 1963. – Т. 1.
23. Ватанабе Й. Окінавська культура у світі. – Окінава таймс, 1993.
24. Ватанабе Й. Поширення і трансформація окінавської культури. –  Йодзю сьорін, 2002.
25. Янагіта К. Нотатки про південні моря. – 1925.
26. Янагіта К. Шлях на південь. – 1961.
27. Орікуті С. Дослідження давнини. Етнографічний розділ. – 1930.

ООМОРІ КЕЙКО

КІОТСЬКІ СВЯТА І НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР

Holidays and ceremonies of calendar cycle in the Kyoto region and other localities of Japan are characterized 
in the article. The population of Kyoto adhered to the ancient ceremonies long enough, due to influential Buddhist 
and Shinto monks. The author repeats over and over again, that in a city culture the traditional ceremonial 
calendar disappears gradually, remaining the prerogative of temple’s celebrations.

З давніх часів у різних куточках Японії проводять різноманітні обряди, які сповіща-
ють про зміну пір року. Звичайні робочі дні ке чергуються також зі святковими днями харе, 
коли вшановують синтоїстських і буддійських божеств, і саме ці поняття – ке і харе – проти-
ставляються в обрядовій культурі. Зливаючись із особливостями певних регіонів, з поколін-
ня в покоління передавали традиції свят і народних обрядів [1].

Щоб виразно змалювати місцевий колорит, звернімося до обрядів, які побутували там, де ак-
тивно розвивалися торгівля й ремісництво. У великих містах, наприклад у Кіото, традицій про-
ведення стародавніх обрядів старанно дотримувалися в заможних родинах, що зай малися торгів-

京都を中心に祭日や歳時記の特徴について考察。京都は仏教や神道の担い手たちによって非常に古い
儀礼が保存されている。地域文化では、儀礼の担い手によってそれは特権的に保存されているが、季節ごと
の儀礼は次第に減少している。
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лею, а також у буддійських і синтоїстських храмах. У цій статті висвітлено особ ливості фестивалів 
і релігійних свят, відомих у Кіото та загалом у країні, з погляду як релігії, так і етнографії.

Свята на початку весни
Оояма-сай
У районі Кіото – Фусімі – у синтоїстському святилищі Фусімінарі-тайся щороку, 5 січня, 

відбувається свято Оояма-сай (свято Великої Гори). У цьому святі використовують глиня-
ний посуд, тому воно має й іншу назву – одокі-но гьодзі (обряд із глиняним посудом). 

Після церемонії в головній залі святилища музиканти, чия гра супроводжує молебень, і 
священнослужителі переходять до спеціального підвищення на території храму – місця про-
ведення святкового богослужіння ґодзентані, де відбувається ритуал сандзьо-но ґі (церемонія 
на вершині гори). Після проголошення молитов виносять близько 70 глиняних ритуальних 
чарочок, у які розливають неочищене (накаґумі-дзаке) й очищене саке і виставляють на ве-
ликі камені. Цей ритуал присвячений горі Інарі-яма і вшануванню її бога- покровителя [2].

Після невеликого святкування, коли розлите саке в чарочках роздають гостям і гляда-
чам фестивалю, музиканти й служителі храму одягають на шию намисто, зроблене з трави 
Lycopodium Clavatum (плавун булавоподібний), та вирушають до семи синтоїстських святи-
лищ на вершині гори Інарі-яма. Цей ритуал має назву сіменавахарі-сіндзію. Раніше голов-
ною його метою було відокремлення чистої, священної землі через зав’язування мотузок 
перед богами. У наш час мотузки в семи храмах зав’язують ще до початку свята, а ритуал 
зведений до прочитання молитов головним священнослужителем.

 Священнослужителі й музиканти продовжують свій шлях після того, як в одному зі святи-
лищ їм чіпляють до вух кедрові гілочки. Вони обходять навколо гори, після чого спуска ються 
до храму Фусімінарі-тайся. Отже, свято Оояма покликане запросити богиню гори Фусіміна-
рі-яма до храму, розміщеного біля її підніжжя. Окрім цього, воно є своєрідним проханням та 
молитвою про добрий урожай, процвітання у справах і про домашній затишок [3].

Цікаві факти пов’язані з ритуальними глиняними чарочками, що з’являються під час 
проведення церемонії. За формою вони нагадують вухо, тому їх ще називають мімі кавараке 
(вушка-посудинки). До 1935 року, після закінчення ритуалу сандзьо-но гі, глядачі намагалися 
вкрасти чарочки, бо вважалося, що ті, у кого це вийде, будуть успішними у своїх справах. Під 
час Другої світової війни побутувало вірування, що глиняна «чарочка-вушко» сприятиме пе-
ремозі, а людина, яка нею заволодіє, обов’язково повернеться з війни, тому намагалися отри-
мати хоча б черепок.

Тоока-Ебісу
Святилище Ебісу-дзіндзя, розміщене в Кіото в районі Хіґасіяма, разом зі святилищами Ні-

сімія-Ебісу-дзіндзя у префектурі Хьоґо та Імамія Ебісу-дзіндзя у префектурі Осака, уходить до 
трьох найбільших святилищ, де вшановують бога щастя Ебісу. У цей храм люди приходять, 
щоб помолитися за процвітання в торгівлі, спокій у домі, захист у дорозі. Кожного року, на по-
чатку січня, люди йдуть сюди на свята: 8.01 – Свято запрошення щастя (Сьофуку-сай); 9.01 – 
Вечірнє свято Ебісу (Йої Ебісу-сай); 10.01 – Велике свято Ебісу або Першого Ебісу (Дай Ебісу-
сай, Хацу Ебісу); 11.01 – Свято щастя, що залишилося (Нокорі фуку-сай); 12.01 – Свято сіяння 
щастя (Макіфуку-сай). Упродовж п’яти днів територія святилища повниться людьми, звідусіль 
чути заклики музикантів хаясі: «Бажаєш процвітання – бери бамбук!». Після відві дування го-
ловної зали святилища спеціально запрошені актори й танцюристи дарують усім паломникам 
гілочки бамбука (саса), на які люди навішують куплені в храмі обереги: солом’яний мішечок 
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щастя (фукутавара), віяло щастя (фукумі), грабельки (кумаде), карасик-щастя (фуку-тай), 
човник з коштовностями (такара-буне). Вони мають назву кіттьо-саса, їх прийнято нести 
додому та ставити на сімейний вівтар, тоді щастя «залетить» у дім, і впродовж усього року 
родина буде процвітати.

Бог Ебісу дуже старий і погано чує, тому, загадуючи бажання, треба сильно постука-
ти по дошці, яка висить зліва хондена (головного залу святилища), щоб воно здійснилося. 
Цей звичай має назву рандзьо і походить від буддійської церемонії, яку проводили до по-
чатку епохи Мейдзі (друга половина ХІХ ст.) ранньою весною. Під час церемонії монахи 
били гілками дерев і палицями по колонах і підлозі храму [4]. Повертаючись додому після 
святкування, по дорозі у відкритих магазинах люди купують талісмани нінкі-оойосе (дослів-
но – «притягувач популярності»). Нінкі-оойосе має круглу форму японського капелюха каса, 
обтянутого червоною тканиною, усередині якого прикріплено чимало паперових ляльок. 
Цей святковий предмет покликаний збирати багато людей у крамниці господаря. 

Хацуума
У Японії 2 лютого, у день Хацуума (у 2008 р. – 12 лютого), люди відвідують святилища бога 

рису Інарі та роблять йому приношення у вигляді абурааґе (продукт із сої), саке, рису із черво-
ними бобами, сушеної риби. Люди моляться про добрий урожай та улов риби, процвітання у 
справах та захист від негараздів і нещасть. За звичаєм, якщо помолитися саме у свято Хацуума, 
молитва матиме більший ефект, аніж прочитана у звичайний день. Чому ж у день Хацуума вша-
новують бога Інарі? Слід звернути увагу на походження традиції шумного святкування цього 
дня у святилищі Фусімі Інарі-тайся. У творі «Фудокі» («Описи звичаїв і земель») є запис про те, 
як одного разу вихідці з ремісничого роду Хата хотіли влучити з лука в рисовий коржик моті, та 
коли вони натягнули тятиву, коржик перетворився на білого птаха, який злетів на вершину гори 
Інарі-яма. Там, де сів птах, зійшов рис, тому це місце стало священним місцем появи бога рису, 
і саме тут зведено святилище Фусімі Інарі-тайся. Спершу святилище було місцем, де молилися 
богам родючості й богам різних харчів, на що вказує його назва (з яп. мови інарі – «рис»). За два 
дні до свята Хацуума в головному і в інших павільйонах святилища розміщують аояма-кадзарі 
(зв’язані гілочки кедра та пасанії) для бога Інарі, який сходить з вершини гори до її підніжжя [5].

До початку XVII ст. відвідування святилища Фусімі Інарі-тайся в день Хацуума називали 
фуку-маірі («походом за щастям»), люди в цей день брали у святилищі сірусі-но-суґі (гілочки 
магічного кедра), у які під час свята вселявся бог Інарі. Повертаючись із храму додому, люди 
купували різні види злакового насіння та ляльки фусімі. Про це написано у творі «Йосю-фусі» 
1686 року. За цими записами, якщо помістити гілочки кедра до сімейного вівтаря або встро-
мити їх у власне поле, бог Інарі, якого уважають ще й богом гір, також ставав богом полів, і 
в такому образі люди зустрічали його на своїх земельних ділянках. З плином часу кількість 
населення, зайнятого в сільському господарстві, зменшується, і все-таки багато людей у по-
шуках щастя обходять давні визначні місця гори Інарі-яма. А звичай забирати додому кедрові 
гілки, що під час свята уособлюють бога Інарі, живе й нині [6].

Сецубун
Під час Сецубуна, 2 лютого (у 2008 р. – 3 лютого), у кожному будинку можна побачити, 

як люди, вигукуючи «дідьки за поріг, щастя – у дім» («оні ва сото, фуку ва уті»), розкидають 
боби. Так проганяють з дому демонів хвороб і злих духів, тобто проводять обряд очищення. 
У давні часи існувала думка, що дідьки є духами предків, які приносять щастя своїм нащад-
кам, проте поступово їх стали вважати злими істотами, що завдають людині шкоди (такими 
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їх зображують у японських казках), їх стали виганяти з будинку бобами. Однак саме тому, 
що в давнину дідьків уважали духами, які приносять щастя, і в наші часи збереглися уявлен-
ня про генеалогію, що розглядає їх як пращурів [7].

Тепер ознайомимося із Сецубун-зборами, які проводять упродовж двох днів до Сецубу-
на та двох днів після нього в храмі Мібу-дера, розміщеному в районі Накаґьо-ку в Кіото. На 
цих зборах злих духів виганяє величезний натовп у десятки тисяч людей. Під час Сецубун-
зборів інсценізують Мібу-дера Дайненбуцу-кьоґен (п’єса національного театру кьоґен, яку 
демонструють тільки в цьому храмі), яку з 1952 року почали ставити саме під час Сецубуна 
і повторювати багато разів під час святкування. 

Вистава має такий сюжет. У вечір Сецубуна одна вдова запалює свічку на сімейному вів-
тарі, робить приношення богам у вигляді риби на дошці з падуба. Раптом до неї приходить 
дідько в одязі подорожнього та проситься переночувати. Він змахує чарівним молоточком, 
і з’являється кімоно. Дідько дарує кімоно жінці, і вона дозволяє йому зупинитися в будинку 
на ніч. Вони влаштовують велике свято. Дідько швидко п’яніє. Тоді жінка краде молоточок та 
знімає з нього одяг. Коли дідько прокидається й бачить, що жінка все в нього відібрала, він 
нападає на вдову, а вона кидає в нього бобами та змушує покинути будинок [8]. Так для жінки 
дідько став богом, що приходить до будинку невідомо звідки, приносить щастя та зникає (бог 
Райхосін).

Звичай відвідування храму Мібу-дера з метою вигнання зла в народі має назву Сецубун-
маїрі або Дзідзо-маїрі. Під час Сецубуна на території храму з’являється багато лотків, що тор-
гують глиняними тарілками хораку, на яких люди пишуть свій вік і стать. Люди підносять 
хораку божеству Дзідзо та моляться про захист від злих сил [9].

Літні свята 
Гіон-мацурі 
15 і 16 липня, напередодні свята Гіон-мацурі, розпочинаються фестивалі Йоїйояма і 

Йої яма. У ці дні в районі Гіон зі святкових колісниць ямабоко – невід’ємної частини свята – 
лунає барабанний бій, звуки гонга та флейти, на яких грають музиканти хаясі. Вулиці пере-
повнені десятками тисяч людей. Вони розглядають прикрашений на честь свята Будинок 
ради в районі Ямабоко та давні ширми-прикраси, які виставляють жителі міста. Під час 
свята Йоїяма музиканти хаясі, прямуючи до храму Ясака-дзіндзя, виконують музику для бо-
гів, щоб наступного дня, коли розпочнеться головне свято, була гарна погода. Після цього 
в районі Мінаміканнон-яма статую богині Каннон обгортають у білу тканину та кладуть 
на паланкін. Молоді чоловіки на великій швидкості, здіймаючи галас, проносять статую по 
місту. Це має назву абаре-каннон (буйна Каннон). Біля районної ради глядачам роздають 
тімакі (загорнутий у бамбукове листя рис), які є своєрідним оберегом від злих духів. Ува-
жається, що тімакі можуть попереджувати появу злої сили, а також відганяти духів хвороб 
та епідемій. Віра в особливу силу тімакі пов’язана з такою легендою. У давні часи бог Су-
саноо, стомившись під час подорожі, попросився переночувати до бідного чоловіка, який 
тепло зустрів бога у своєму будинку та щедро пригостив. Щоб йому віддячити, Сусаноо по-
обіцяв чоловікові, що його нащадки зможуть уникати хвороб і нещасть. На доказ цього він 
подарував бідняку віночок (тінова), який наказав прикріпити на себе. 

Свято Гіон, що триває впродовж місяця, починається 1 липня з обряду кіппу-ірі, коли ви-
значається порядок участі у святкуваннях колісниць. Воно завершується обрядом проходжен-
ня через великий вінок тінова 30 липня в храмі Ясака-дзіндзя (район Хіґасі-яма в Кіото). До 
прийняття сонячного календаря, після революції Мейдзі (1867), за старим календарем це 
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свято відбувалося 7 і 14 червня, відповідно мало назву «зустріч богів» і «проводи богів». Най-
відомішою церемонією під час святкування Ґіон-мацурі є обряд так званого передсвята яма-
боко-дзюнко (процесія колісниць ямабоко). Тепер ця церемонія проводиться тільки 17 липня, 
хоча до 1966 року вона відбувалася також 24 липня та мала назву атономацурі – «післясвято». 
Теперішня форма проведення церемонії ямабоко-дзюнко – це результат злиття двох свят. Про-
цесію незмінно очолює колісниця наґіната-хоко, а інші 32 колісниці-учасниці приєднуються 
в порядку, визначеному попереднім жеребкуванням.

Перед початком процесії до наґіната-хоко, підносячи на плечах, садять спеціально об-
раного хлопчика ікітіґо, який упродовж свята Ґіон-мацурі дотримується посту та суворого 
режиму. Уважається, що дитина ікітіґо є святою людиною, яка уособлює бога під час свята, 
тому їй не можна торкатися ніжками землі. У давнину в усіх колісницях, окрім фунебоко (ко-
лісниці у формі корабля) сиділи ікітіґо. Та з 1929 року, після того, як в одній з колісниць ди-
тину замінили на ляльку, до всіх колісниць, окрім головної наґіната-хоко, садили ляльок-тіґо 
замість ікітіґо [10]. 13 липня ікітіґо сідає на коня та разом із численним супроводом прямує 
до храму Ясака-дзіндзя, де отримує почесті через присвоєння військового звання. Ще одна 
важлива роль дитини-ікітіґо полягає в перерізанні солом’яної мотузки сіменава. Так 17 липня 
відкривається процесія колісниць ямабоко-дзюнко.

Відомості про витоки свята Ґіон-мацурі знаходимо в давньому запису, з якого дізнаємося, 
що за часів правління імператора Сейва, у 896 році, унаслідок епідемії в Кіото, захворіла та по-
мерла величезна кількість людей. Тоді імператор як пожертвування богу Ґодзутенно наказав 
Урабе-Хірамарду (служителю культу) розмістити у своєму саду шістдесят шість списів – стіль-
ки тоді було провінцій у Японії. Імовірно, що колісниці, які беруть участь у святі Ґіон (у давни-
ну воно ще мало назву Ґіон-ґорьокай – зустріч духів на Ґіоні), набули теперішнього вигляду 
в епоху Нанбоку (ХV ст.) У роки «смути Онін-но ран» (від середини до кінця ХV ст.) половина 
колісниць ямабоко згоріла, і надовго святкування припинилися, але зберігся запис, що в 1500 
році колісниці відновили. Із часом, завдяки жителям міста, колісниці ставали дедалі краси-
вішими: їхні верхівки прикрашали ляльками, а гобелени, які вішали з усіх сторін колісниці, 
ставали яскравішими. Ямабоко були досить популярними, їх почали навіть називати «рухо-
мими музеями», а тепер вони відомі в усьому світі. На верхівках колісниць установлюють 
високі соснові й кедрові гілки, щоб вони обов’язково «дивилися» в небо. Ці дерева називали 
«прямими деревами», а повір’я, що в них під час свята вселяються духи [11], побутують і нині. 
Коли колісниці проїжджають містом, «прямі дерева» вбирають у себе злих духів, а грою музик 
хаясі богів ушановують, задобрюють і відправляють за межі житлових районів міста, у чому 
й полягає головне завдання свята Ґіон-мацурі. Звичай місцевих жителів розбирати колісниці 
одразу після їхнього прибуття до кварталів, яким вони належать, є ще й магічним актом, під 
час якого люди проганяють злих духів, розбираючи гілки, що ввібрали їх у себе. 

Однак, не можна забувати, що у свято Ґіон-мацурі три священні паланкіни, у яких містять-
ся предмети, що уособлюють тіла трьох богів храму Ясака-дзіндзя, проносять повз територію, 
де цих богів ушановують як богів-охоронців. Паланкін, до якого під час свята поміщають «тіло» 
бога Сусаноо-но Омікото, несуть на міст Сідзьо-оохасі та збризкують водою з р. Камо. Цей об-
ряд називають мікосі-арай (омивання священного паланкіна). Обряд проводять 10 липня, під 
час фестивалю Сінко-сай (коли «тіло» бога переносять із храмового святилища до паланкіна та 
проносять околицями міста), і 28 липня, під час фестивалю Канко-сай (коли бога повертають 
зі священного паланкіна до головного святилища храму, де він завжди перебуває). Під час фес-
тивалю Канко-сай процесія зі священним паланкіном прибуває до місця отабісьо (місця відпо-
чинку богів), що є територією біля о. Сінсенен, оточеного зеленими насадженнями, де храмові 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



1182

Японська етнологія

служителі проводять церемонію охаке-тате. Після закінчення церемонії та відправлення свя-
щенного паланкіна ґохей (предмет із солом’яних мотузок і паперу, який використовують під час 
синтоїстських церемоній для очищення землі від злих духів) прибирають. Далі паланкін проно-
сять до храмових воріт, де його зустрічає головний священнослужитель храму Сінсенен (храм, 
у якому поклоняються богиням Каннон, Бендзаїтен, богові Ехо-сін та ін.). Як і в давнину, злих 
духів, що поширюють хвороби, під час обряду очищення змивають у ставок. Іншими словами, 
Гіон-мацурі вважають також і «фестивалем води», коли вшановують богів води мідзу-ґамі, змія, 
богинь Каннон і Бендзаїтен. Головною його метою є попередження епідемій, а в основі лежить 
віра в духів [12].

Обряд Бон
Рокудо-маїрі
Із 7 по 10 серпня район Кіото Хігасі-яма, поблизу храму Рокудо-тіннодзі, переповнюється 

людьми, котрі беруть участь в обряді зустрічі духів рокудо-маїрі. Перед воротами храму сто-
їть камінь, на якому викарбувано «рокудоно цудзі» (перехрестя шести доріг). За переказами, 
саме тут в епоху Хейан було кладовище. Перед воротами та на території храму відкриваються 
крамниці, де продають гілки коомаякі (різновид японської сосни), квіти лотоса й атрибути, 
необхідні для фестивалю О-бон. Паломники купують соснові гілки та, промовляючи імена 
померлих, б’ють у храмовий дзвін. Уважають, що його звучання доноситься до потойбіччя – 
царства мертвих. Відтак дух, чиє ім’я назвали, приходить до нашого світу, уселяється в гілку 
сосни та залишається зі своїми нащадками на час проведення фестивалю О-бон. 

У ці дні на території храму розміщують зображення «Куманокандзін дзіккай-дзу» («Зо-
браження десяти світів у  Кумано») і «Тіннодзі санкей мандарадзу» («Зображення паломників 
у храмі Тіннодзі»), які ознайомлюють людей з давніми уявленнями про пекло й рай. Люди мо-
ляться, щоб душі пращурів переродилися в раю, та звертаються до монахів, щоб вони своєю 
рукою написали на мідзу-тооба (дошка, яку використовують під час відправлення панахиди) 
посмертне ім’я померлої людини. Після цього мідзу-тооба кладуть перед статуєю бодхісатви 
Дзідзо й очищують її збризкуванням водою за допомогою гілочки комаякі та молитвою про 
досягнення душами померлих просвітлення. Соснова гілочка, котру після церемонії рокудо-
маїрі приносять додому, має стояти на буддійському вівтарі в домі впродовж шістнадцяти діб. 
Після закінчення церемонії рокудо-маїрі, яка є зустріччю Будди під час О-бону, відкривається 
власне фестиваль О-бон, що вшановує душі пращурів [13].

Ґодзан Окурібі 
Увечері 16 серпня проводять обряд Окурібі («прощальні вогні»), що також має назву Ґо-

дзан Окурібі або Даймондзі Окурібі. Спочатку на схилі Ньоїґатаке гори Хіґасі-яма запалю-
ють величезне вогнище у формі ієрогліфа дай (великий). Після цього в районі Мацуґасакі 
на горі Нісі-яма (Західна гора) водночас з’являються вогняні зображення ієрогліфів мьо і хо, 
що разом означають «чудесний закон» (мається на увазі буддійський закон). Поступово й на 
інших горах запалюють вогнища у формі ієрогліфів величезних розмірів: у районі Нісіґамо 
на горі Фуна-яма – ієрогліф у формі корабля «фуна-ґата»; на схилі Даймондзі гори Дайхоку-
сан – хідарі-даймондзі (ще один ієрогліф дай,  розміщений зліва); а на схилі Торії-мото гори 
Мандара-сан запалюють вогнище у формі синтоїстських воріт торії (торії-ґата). Люди спо-
глядають захоплююче видовище, склавши долоні, як під час молитви. Розмір одного елемента 
ієрогліфа дай становить 80 м, а двох інших – відповідно 160 м та 20 м, а загалом місць для вог-
нищ на горі із зображенням цього ієрогліфа – 75. Для вогнищ використовують приблизно 600 
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в’язанок хмизу (а також спеціальні дощечки ґомаґі, які розкидають на горі) [14]. Дощечки – це  
пожертвування, що були зроблені під час церемонії ґомаґі-сіноо 16 серпня і на поверхні яких 
написані тексти молитов про заспокоєння душ пращурів та про захист від хвороб і стихійного 
лиха. Ось як трактують походження традиції «прощальних вогнів» у місцевості біля храму 
Дзьодо-дзі. Одного разу Кободайсі, або Кукай (засновник буддійської школи сінґон), перед 
молитвою розмістив ритуальні дощечки комаґі на вівтарі у формі ієрогліфа дай, що нагадує 
своєю формою людське тіло. Після цього він запалив їх та помолився за упокій душ, про доб-
рий урожай і мир у країні. Саме із цього обряду розведення вогнища, під час якого спалюють 
дощечки з молитвами, і розпочалася традиція Окурібі. У збірці малюнків 1862 року «Караку-
меїсьо-дзуе» («Збірка малюнків чарівних місць Кіото») також знаходимо різні теорії щодо по-
ходження традиції Окурібі, що певний час мали назву Манторо (тисячі ліхтариків). А звичай 
проведення обряду закріпився на період з епохи Камакура до епохи Едо.

У збірці 1662 року «Аннайся» («Провідник») описується, як люди прибивали цвяхами факе-
ли і потім їх запалювали, із чого зрозуміло, що до середини XVII ст. обряд Окурібі вже сформу-
вався. У п’ятому сувої збірки малюнків «Міякомісьо-дзуе» («Збірки малюнків відомих столичних 
місць») є запис про запалення вогнищ у формі фуна-гата, тобто у формі корабля, на якому люди 
прагнули відправити духів до потойбічного світу (духів також переправляли на спеціальних 
човнах бонсен, які спускали в річку або море). Поки палають ці вогнища, у буддійському храмі 
Сайхо під барабанний бій і звуки гонга читають молитви та виконують танець рокусай-ненбуцу 
для заспокоєння духів предків [15].

Обряди в переддень і в перший день Нового року
Окера-маїрі
31 грудня (у Японії цей день має назву Оомісока) і 1 січня (Ґантан) молодь і люди похилого 

віку прямують до святилища Ясака-дзіндзя (стара назва – Ґіон-ся) у районі Хіґасі-яма для того, 
щоб отримати священний вогонь. Цей звичай має найменування Окера-мацурі або Кедзурі-ка-
ке-сіндзі, але поширенішою є назва Окера-маїрі. У святилищі Ясака-дзіндзя 28 грудня проводять 
обряд розведення священного вогню, під час якого священнослужителі в головній залі святи-
лища труть дерев’яний товкач із кипариса об ступку. Так вони добувають вогонь, що підносять 
богам. Залежно від часу, витраченого на видобування вогню, люди ворожать на удачу в новому 
році. У збірці малюнків 1787 року «Сюїміякомесьо-дзуе» («Збірка підібраних замальовок відо-
мих столичних місць») є запис про те, що о другій годині ранку починається обряд Кедзурі-каке, 
під час якого запалюють дерев’яні палиці, установлені по шість справа та зліва від святилища, 
та спостерігають за напрямком руху диму – так визначають, яким буде врожай наступного року. 
Уважалося, що на території, до якої рухається дим, урожай буде поганим. Наприклад, якщо дим 
ітиме в східному напрямку (у напрямку префектури Сіґа), то на цих землях урожай буде пога-
ним. Якщо ж дим рухатиметься на захід (у напрямку префектури Кіото й Хьоґо), то врожай буде 
невдалим на цій території. У збірці є запис про те, що в цей день люди не ображалися, якщо чули 
на свою адресу неприємні речі, і, прямуючи до Ясака-дзіндзя, могли лаяти та обзивати інших 
людей. В епоху Едо сваритися було заборонено, тому сучасний обряд Окера-маїрі в народі ще 
називають Кенка-мацурі (свято сварок).

До наших часів зберігся звичай у новорічну ніч на території святилища запалювати 
ліхтарики окера-торо від священного вогнища. До них кладуть спеціальну лікарську траву 
окера (атрактилодес великоголовий), якій, через її сильний запах, приписують властивість 
відганяти злих духів і хвороби. Під час свята Окера-мацурі, у перший день нового року, спі-
рально закручені корені лікарської трави окера підпалюють з ліхтариків торо та викида-
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ють з головної зали святилища на землю. Цей вогонь уважається первісним вогнем окера-бі 
(вогнем лікарської трави окера). У Кіото з давніх-давен прийнято брати цей священний во-
гонь у вигляді вуглинки додому за допомогою «мотузки щастя» – кіттьо-нава (або хінава – 
«вогняної мотузки»), а для того, щоб він не згас по дорозі, нею постійно рухають. «Мотузку 
щастя» виготовляють з волокон бамбука, закручених у формі мотузки, а її особливість по-
лягає в тому, що, якщо її підпалити, вогонь не згасає. Люди приносять вуглинку додому, 
заварюють оофуку-тя («чай великого щастя») [16], готують традиційну новорічну страву 
одзоні та моляться про щастя й захист від лиха.

Як зазначалося, надзвичайно багаті на свята в Японії січень і серпень. У січні під час 
свят люди моляться про добрий урожай, зустрічають і вшановують на своїх земельних ді-
лянках та в домівках богів, а потім відправляють їх за межі території, де живуть люди (ново-
річна церемонія). Окрім того, є і ворожіння на наступний рік: про удачу й урожай. У серпні 
люди зустрічають душі померлих пращурів з потойбіччя, ушановують та умиротворяють їх, 
а після молитов про добрий урожай здійснюють обряд Бон-гьодзі, покликаний проводити 
Будду до потойбічного світу. Цікаво, що Новий рік й О-бон – схожі в обрядах зустрічі та 
вшанування духів предків (так звані свята духів, Тама-мацурі). У цьому дослідженні ми роз-
глянули японські свята на прикладах основних кіотських свят, але в різних куточках країни 
побутує багато інших народних обрядів, що мають форму справжніх свят. Усі вони вшано-
вують Будду й синтоїстських богів, мають на меті сприяти доброму врожаю та приносити 
людям щастя. 

Але, наприклад, в Осаці зміна професій і занять мешканців міста поставила під загрозу 
зникнення народних календарних обрядів, які в давнину проводили в кожному домі. Однак у 
релігійних обрядах, що відбуваються в буддійських храмах і синтоїстських святилищах, зберіга-
ються також і народні обряди, і, мабуть, без перебільшення можна стверджувати, що їх будуть 
наслідувати і зберігати наступні покоління.
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СЮЇТІ КАВАСІМА

«ЗАГУБЛЕНА ЕМА» – СИМВОЛ УТРАЧЕНОГО 

«Forgotten Ema» is a paper tablet with an image on of the lost thing in the sea it, which was brought to the 
Shinto temple as the offering to a Dragon-God. 

The region of distribution of such tablets is described in  the work, as well as what exactly the Japanese depicted 
on the sacred tablets, in what temples they brought such tablets and from what these tablets were made are analyzed.  
The beliefs of fishermen  related to the successful  fishing are described. Also the purpose of the article was to 
acquaint readers with the role of shamans in the life of fishermen and the relation of the Japanese to the sea.

«Загублена ема» – це вотивна паперова табличка із зображенням загубленої в морі речі. 
Такі таблички приносили в синтоїстський храм як замінник загублених у морі металевих пред-
метів, наприклад, кухонного ножа. Рибалки з прибережних районів уважають, що в разі випад-
кового падіння у воду металевої речі необхідно задобрити Дракона – принести йому щось у дар. 
В основі цього вірування лежить поклоніння Змію, який не любить заліза та металевих речей. 
Саме тому здавна існувала заборона кидати в море будь-що, вірили, що невдача спіткає того 
рибалку, у якого залізний предмет упаде в море.

Поняття «загублена ема» введено до обігу науковцями з огляду на те, що, викликаючи 
бога і розмовляючи з ним, шаманка вживає словосполучення «загублена ема». У народі по-
бутує ще вислів – «підносити ему». 

У статті «Дослідження життя прибережних сіл» («Матеріали конференції з японського 
фольклору», 1949 р.) наведено приклади табу на металеві предмети для рибалок у таких 
районах: Івате Унодзумай, Уесуґарі, Фукуїкунімі, Аїті-Хімаґа, Хіросіма-Саїзакі, Чібатомісакі, 
Кіото-Хамадзуме, Кіото-Тодайура. Щоб не дратувати Дракона (Рюґусама, Рюґонсама), ченці 
храмів Онмтакеґьодзя, Каннусі, Хорідон забороняли викидати залізні речі в море.

Якщо таке все ж траплялося, морю, для залагодження провини, приносили дари: освя-
чені вино й рис, гроші; човен обклеювали отриманими від синтоїстських жерців ґохеями *. 
Проте ритуал не включав використання вотивних табличок. Останні вперше з’явилися в 
прибережних районах Санріку – на південь від Іватеунодзумаї (м. Камаїсі).

За попередніми дослідженнями, зафіксовано понад 400 вотивних табличок; традиція 
їх виготовлення поширена у двох районах – Івакі (префектура Фукусіма) і прибережному 
районі Санріку (між півостровами Одзакі й Одзіка). У північній частині префектури Івате 
зберігаються двадцять чотири таблички в чотирьох храмах м. Камаїсі, сто дев’ять табли-
чок у дев’ятнадцяти храмах м. Офунато і сімдесят сім табличок у десяти храмах м. Ріку-

* Ґохей – фігурно складені паперові або тканинні стрічки, часто з текстами  віршів чи молитов; їх 
вивішували в синтоїстських святилищах як дар богам [прим. перекладача].

「失せ物絵馬」とは、沖で船の上から包丁などの金物を海に落としたときに、その落とした物を絵に描
いて神社などに奉納する紙絵馬のことである。この絵馬の分布、絵馬の画題、奉納する場所、奉納者の役
割、絵馬の材質など少しずつ明らかにしながら、日本の漁師たちが、どのような信仰を抱えながら海へ出か
け、漁を得ていたかを捉えようとするものである。それによって、このような習俗を指導する巫女などの宗
教的職能者と漁師との関わりや、日本人の海に対する自然観の一面を紹介することが目的である。
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дзентаката. У префектурі Міяґі – вісімдесят табличок у шістнадцяти храмах м. Кесеннума, 
чотири таблички в трьох храмах м. Мотойосі, тридцять шість табличок у п’яти храмах 
м. Мінамі Санріку і трохи південніше, у м. Ісімакі, у п’ятнадцяти храмах було шістдесят 
шість табличок. У м. Івакі, у трьох храмах, – шістнадцять табличок. Усього можна нараху-
вати чотириста п’ятнадцять вотивних табличок у семидесяти п’яти храмах (у тому числі 
храмових залах).

Звичай виготовляти вотивні таблички побутує й тепер (ілюстр. 1). Їх кількість час від часу 
змінюється. Однак, незважаючи на це, учені не змогли знайти підтвердження інформації про 
їхнє існування в містах Кудзуґава (Мінамі Санріку), Кітакамі (Ісімакі), Оґаті (Ісімакі) й Она-
ґава, що містяться між Утацу (Мінамі-Санріку) й Ісімакі.

На північній межі розповсюдження вотивних табличок – на північ від м. Камаїсі (півострів 
Одзакі), наприклад, на півострові Хакодзакі, – у синтоїстських храмах підносили дорогоцінні ко-
вані мечі. Останнім часом, оскільки ковалів стає все менше, використовують старі ножі з викар-
буваними на них назвою човна й імені рибалки.

На узбережжі затоки Сендай (на південь від півострова Одзіка) дорогоцінні мечі традиційно 
замінюють священними табличками. У храм Котохіра (район Ота, м. Сеннума, префектура Міяґі) 
власники суден, які походять з міст Сіоґама і Юриаґе (Наторі), жертвують саме дорогоцінні мечі 
(ілюстр. 2). Ці народні традиції характерні для припортових населених пунктів. Чітко простежу-
ється межа: на північних і південних територіях у дар приносили дорогоцінні мечі, а в централь-
них районах – вотивні таблички (ілюстр. 3а, 3б, 3в).

Територіально межі розповсюдження дорогоцінних мечів та вотивних табличок 
пов’язані з володіннями двох феодальних кланів Моріока й Сендай.  Сліпих шаманок на те-
риторії правління клану Моріока називали ітако, а окамісан – клану Сендай.

Серед металевих предметів із зображенням вотивних малюнків – більшість кухонних 
ножів, немало і якорів, макірі (складні ножі), рибальських гачків. Серед приношень – знач-
на кількість рибальського начиння (серпи для збору морської капусти, гарпуни, жерстяні 
ковші для вичерпування води із човна, компаси); кухонного приладдя (казанки, черпаки 
для їжі); господарських інструментів (пилки і штопорики, молотки та гаєчні ключі). Серед 
дивних, неочікуваних речей – лампочки і ручні годинники, гвинти, також трапляються ве-
ликі предмети – трали і якорі. 

Для приношення має значення хто саме загубив дану річ – на її заміннику викарбову-
ють його імя. Це може бути і власник човна, і рибалка, і повар судна. Іншими словами, у 
втраті речі в морі, а відтак і в поганому улові, може бути винним увесь командний склад, а 
не лише окрема особа. 

Куди ж приносять дари? Назва храму чи божество, якому поклоняються, не мають зна-
чення. Люди збираються в найближчому синтоїстському храмі, розміщеному на пагорбі. На 
суші такий храм слугує як хійорі-яма *, а для тих, хто в морі – маяком. Це знак, даний небом, 
зірка, що показує шлях для кораблів, які повертаються з великим уловом. Побачивши храм, 
моряки вигукують: «О, божественний Ебісу !» **. Синтоїстські храми, куди приносять вотивні 
таблички, розміщені тільки на прибережних зонах.

Оскільки Дракон не любить металевих предметів, об’єктом поклоніння і зображення за-
звичай був Хачідайрюсін – Великий Бог-Дракон у синтоїзмі (ілюстр. 4); священними місцями 
вважали Явату, Кумано й Атаго. 

* Пункт спостереження за зміною погоди [прим. перекладача].
** Ебісу – морський бог багатства і торгівлі [прим. перекладача].
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«Загублена ема» як народна традиція живе і понині. Двері синтоїстських храмів завжди 
відкриті для моряків, рибалок, які з надією приходять сюди. Рибалки обвішують вхід до хра-
му священними табличками, приносять їх у будь-який прибережний храм. Даремно дума-
ти, що, якби в нових синтоїстських храмах двері були зачиненими для прихожан, зник би 
обряд приношення вотивних табличок.

Турбуючись про наслідки загублення в морі металевого предмета, дари до храму приносять 
і прості люди, і рибалки. На узбережжі Санріку здійснити жертвопринесення їм допомагає так 
звана окамісан * – шаманка. У храмі Котохіра (квартал Хірота, м. Рікудзентаката, префектура 
Івате) було знайдено нові вотивні таблички, датовані «Одинадцятим місяцем одинадцятого 
року династії Хейсей» (листопад, 1999) і «Щасливим днем п’ятого місяця п’ятнадцятого року ди-
настії Хейсей» (травень, 2003). Причиною звернення до бога стало падіння в море двох гарпу-
нів, одного рибальського гачка (1999) і кухонного ножа (2003) (ілюстр. 5). Коли Сукано Сецуво 
(1952 р. н.) із човна «Дайхатійосімару» перестало щастити в рибальстві, він пішов до шаманки 
з Хірота для проведення священного обряду, який би міг уберегти його від лиха. Вона запитала, 
чи не губив він чогось у морі, та запропонувала піднести богу вотивну табличку.

У храмі Котохіра (квартал Ота, м. Кесеннума, префектура Міяґі) зберігаються чотири во-
тивні таблички із зображенням кухонних ножів. На двох із них зазначено «префектура Оїта», 
на іншій – «м. Усукі, префектура Оїта», ще на іншій – «Ітатія, м. Усукі, префектура Оїта». Вони 
датовані 1961, 1963, 1964, 1969 роками, на кожній зафіксовано назви кораблів: «Чідорі тринад-
цятий», «Ебісу одинадцятий», «Ебісу п’ятнадцятий», «Токуей перший» (ілюстр. 6).

Як розповідає служниця храму Котохіра Номураяйой (1915 р. н.), усі ці кораблі прибули 
з префектура Оїта. Потім, приблизно п’ятнадцять кораблів, на кожному з яких перебувало по 
шість чоловік, заходили в порт Кесеннума лише на два-три літні дні. Піднімаючись кам’яними 
сходами синтоїстського храму, рибалки брали із собою 1,8 л саке і після замолювання гріхів, 
задля відведення лиха від власного корабля, весело розпивали його разом з настоятелем храму.

Томіта Ейїті (1933 р. н.) з Ітатії, м. Усукі, розповідає, що в червні корабель «Ебісу» поки-
нув Ітатію. Вони ловили рибу і в серпні зайшли в порт Кесеннума, побувавши у священних 
місцях Тьосі і Сімода (що в містечку Ідзу). Коли по дорозі в м. Усукі було загублено залізну 
річ, у дар морю принесли освячене саке, сіль, а по течії пустили ґохей, який попередньо 
отримали від священнослужителя. Обряди здійснювали не за традиціями вотивних табли-
чок, а за традиціями, що побутували в портових районах.

Кажуть, що коли в Ітатії, м. Усукі, у липні 1955 року двадцять вісім риболовних кораблів ви-
йшли в напрямку узбережжя Санріку, то їхній улов був таким, що кухарі отримали за один рейс 
платню, яку директор школи заробляє за рік. Із середини 1965 року, коли почали використову-
вати дрифтерні сіті **, кількість кораблів зменшилася. Тепер вотивні таблички храму Котохіра 
залишилися історичними пам’ятками «золотого віку» риболовних кораблів.

Зазвичай ці таблички писали на рисовому папері або папері сьодзі *** пензлем або спе-
ціальною ручкою. Наприклад, житель Осіми, м. Кесеннума, префектура Міяґі, Муракамі 
Сейтаро (1951 р. н.) розповів, що загублений в морі металевий предмет спочатку зазнає 
корозії, чим власне і накликає біду. Тому його зображують на вотивній табличці зі словами 
«Прийми від мене, Дракон!» і пускають її в морські хвилі.

* Окамісан – дослівно «мати», «тітка» [прим. перекладача].
** Особливо чутливі рибальські снасті спеціальної конструкції для промислового вилову риби 

[прим. перекладача].
*** Сьодзі – розсувні перегородки в японському домі [прим. перекладача]. 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



1188

Японська етнологія

Місто Івакі, префектура Фукусіма, – південна межа розповсюдження вотивних табличок, 
проте й тут їх використовують за такими самими правилами. Наприклад, один раз на рік на 
храмове свято обов’язково приносять дари в честь бога Анба * в Нуманоуті, м. Івакі. Житель 
м. Івакі Ена Фукуї Майосі (1910 р. н.) свідчив, що моряки підносять вотивні таблички зі звернен-
ням до бога – «Я знайшов це!» – у невеличкий храм Цуномйодзін поблизу морського порту, після 
чого вони перестають хвилюватися, а тому впевнені, що їм буде щастити в дорозі. 

Може видатися дивним звичай малювати те, що турбує серце, і обвішувати цими зоб-
раженнями храми, але для рибалок у цьому була надія на гарний улов. Народний звичай 
слугував формою вияву почуттів. Тому вотивні таблички – це джерело вивчення менталь-
ності нації, адже в них відображені різні життєві історії та дивовижні душі моряків. Проте, 
як і більшість форм народної культури, цей звичай поступово зникає, тому пропонована 
стаття є спробою привернути до нього увагу як до своєрідного способу мислення людей, які 
придумали замінити загублені залізні речі табличками з їхніми зображеннями.

* Анба – морський бог у синтоїзмі [прим. перекладача].
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Petru Ursache – a doctor of science, a professor at the A. Kuzy University in Iaşi, a lecturer of courses 
on comparative literary criticism, aesthetics, ethnology and folklore studies. He is an author and co-author of 
such treatises: «Folklore Poetics» (1976), «Introduction to Aesthetics of Folklore» (1980), «Ethnic Aesthetics» 
(1998), «Example of Glorification, or About Beauty in a Verbal Culture» (2001), «Ethnosophia» (2008), 
«Room of Sambo: Introduction to the Creation of Mircea Eliade» (2008), etc.

Sabina Ispas – a doctor of science, an academician of the Romanian Academy of Sciences, a director of 
the K. Brejiloju Ethnography and Folklore Institute. She wrote and was a co-author of the enormous amount of 
treatises: «Love Lyric Poetry» (1985–1989), «White Blossom of an Apple-Tree. Poetry of Winter Ceremonies» 
(1987), «Romanian Epic-Heroic Song in the Context of South-Eastern Europe. Songs of Matchmaking» (1995), 
«Sociological School of D. Gusti. A Romanian Man» (2000), «Beginning to Sing a Fairy-Tale. Studies on 
Ethnography and Folklore» (2001), «Verbal Culture and Transcultural Information» (2003), «Immortelle and 
Basil. The Romanian Fairy-Tales» (2005)», «The Sage Solomon, a Romanian Folk Legend Between Canonical 
and Apocryphal» (2006), «Romanian Ethnology» in two volumes (2006–2007), «Romanian Traditional Christmas 
Carol. Its Meaning and symbol» (2007), etc. Sabina Ispas investigates a verbal culture, categories and types of 
folklore texts (ballads, legends, fairy-tales, lyrical poetry, christmas carols), religion and culture, multimedia 
archives through comparative studies of folklore categories in South-Eastern Europe, etc.

e-mail: iefbrailoiu@gmail.com

Ion Ghinoiu – a doctor of science; a chief research fellow; a scientific secretary at the K. Brejiloju 
Ethnography and Folklore Institute, Romanian Academy of Sciences; co-ordinator of edition of the «Romanian 
Ethnographic Atlas» and the code «Romanian Ethnographic documents». He is the author of many treatises: 
«Folk Ceremonies within a Year. A Reference Book» (1997), «Days and Myths. Calendar of a Romanian 
Peasant. 2000», «Romanian Pantheon. A Reference book» (2001); co-ordinator of the five-volume edition  
«Holidays and Ceremonies. Answers for the Questionnaire of the Romanian Ethnographical Atlas».

e-mail: ionghinoiu@yahoo.com

Paula Popoiu – a doctor of science, an associate professor at the D. Kantemir Christian University, 
a director of the National Museum of D. Gusti Village (Bucharest). Articles of her researches refer to 
museological problems [«Methodology of Fixing the Folk Architecture Sights» (2002)] and folk clothes 
«Hereditary Romanian National Costume» (2007)].

e-mail: paulapopoiu@yahoo.fr

Narcisa Stiucă – a doctor of science, an associate professor at the Bucureşti University, a member of the 
professional associations «International Association for South-European Studies» and «Societé Internationale 
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d’Éthnologie et du Folklore». She defended a thesis «Birth and Education of Children in the Romanian 
Traditional Beliefs and Ceremonies» (1996) published as a monograph «Оn a Threshold of Life» in 2001. 
Having a doctoral rank, she lectures general ethnology, history, methods of realization of ethnologic researches. 
Stiucă is an author and co-author of such treatises: «Unreliable Transcriptions» (2000), «Our Daily Holiday» 
(2003), «The Dobrogea Sights» (2005), «The Present Time Stories» (2006), «Field Ethnologic Researches» 
(2007), «Kelush, an Emblem of Personality» (2009), etc. 

e-mail: narcisa_aser@yahoo.co.uk

Constantin Bărbulescu – a doctor of philosophy; lecturer at the Modern History Department of the 
Historical and Philosophical Faculty, Babeş-Bolyai University in Cluj-Napoca. He is an author of such 
scientific researches: «Universe of Cognation. Between History and Anthropology» (2000), «Idea about a 
Human Body. Between peasant and literate cultures (XIXth – XXth centuries)» (2005), etc. Scientific research 
interests: modern history of Romania, ethnology. 

e-mail: barbuleskuco@yahoo.fr

Maria Bâtcă – a doctor of science; a chief research fellow at the K. Brejiloju Ethnography and Folklore 
Institute, Romanian Academy of Sciences. She is known as an author of the scientific researches dedicated to 
the Romanian folk art and clothes: «Romanian Folk Costume» (1996), «Signs and Symbols of Rural Clothing» 
(1997), etc. In 2008 Bâtcă was awarded by the Romanian Academy of Sciences for her first work, published in 
three languages (Romanian, French and English). Also she is a participant of many field research expeditions, 
conducted in order to map the «Romanian Ethnographic Atlas», as well as an author of scientific works refering 
to the traditional culture of the Romanians in Bessarabia and Serbia (Banat).

Delia Suiogan – a doctor of science, an associate professor at the North University in Baja-Mare. She 
defended a thesis «Symbolics of Transition Ceremonies» (2005), published as a monograph in 2006. She 
conducts courses on ethnology, philology, history of Romanian folk civilization, methods of realization of 
the ethnologic researches. Besides that Delia Suiogan is an author and co-author of many advanced studies: 
«Forms of Interaction between Religious and Folk» (2006), «Meal between Ritual and Symbol» (2007), etc.

e-mail: delso2007@yahoo.com

Antoniy Moysey – a doctor of historical sciences; a senior lecturer at the Ethnology, Ancient and 
Medieval History Department, Yuri Fedkovych National University (Chernivtsi). He is an author of more than 
130 treatises, 4 monographs included: «Simion Florea Marian – A Bukovyna’s Ethnographer» (Chernivtsi, 
2003), «Romanian Researchers of the Bukovyntsi Traditional Culture of the second part of the XIXth – the 
early XXth Centuries» (Chernivtsi, 2005), «Magic and Mantic in Folk Calendar of the Bukovyna’s Eastern 
Romanian Population» (Chernivtsi, 2008), «Agrarian Customs and Rites in Folk Calendar of the Bukovyna’s 
Eastern Romanian Population» (Chernivtsi, 2010).

e-mail: antoniimoisei@rambler.ru

Pavlo Lenio – a candidate of historical sciences; an associate professor at the Ancient and Medieval History 
Department, Uzhhorod National University. Scientific research interests: Slavic ethnology, town anthropology, 
ethnocultural history of the Maromoroshchyna and Priashivshchyna Ukrainians, ethnopsychology of the 
Ukrainians-Rusyns, identity of modern times, traditional forestry of the Ukrainians, ethno politology.

Mykhailo Zan – a candidate of historical science; an associate professor at the Political Science 
Department of the (Social Science Faculty), Uzhhorod National University. Scientific research interests: 
ethnopolitical and ethnocultural processes in Zakarpattia, ethnical history and public life of the Ukrainians 
in Romania, ethnic minorities’ participation in social and political life in Romania, multiculturalism and 
ethnopolitics of the Central-Eastern European countries.

e-mail: mykhailo_zan@mail.ru

Duşiţa Ristin – a doctor of science; a lecturer at the Slavic Languages Department, Bucureşti University. 
She defended a thesis «Expressive Valences in the Banat Slavic-Romanian Manuscripts» (2008). In 2000–2004 
she was a lecturer at University in Skopje (Macedonia). Since 2005 Duşiţa Ristin has served as a professor of 
University in Beograd (Serbia).

e-mail: dusica_ristin@yahoo.com
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Anna-Maria Sorescu-Marinkovici – a doctor of science; a leading research fellow at the Institute for 
Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Art. She defended a thesis «Demonic Creatures of the 
Romanians in Timoku (Serbia)» (2010) at University of Cluj-Napoca. She is also an author of numerous 
treatises on cultural anthropology and traditional culture of the Romanians in Serbia.

e-mail: annelia22@yahoo.com

Ion Reboşapcă – a doctor of philology, a honourable professor of the Bucureşti University, a honourable 
professor of the Yuri Fedkovych National University in Chernivtsi, a guest professor of the University of 
Alberta (Canada, 1992–1993), a member of the Shevchenko Scientific Society (Paris).

ЕТНОЛОГІЯ США ТА КАНАДИ

Джон-Майлз Фоули – професор класичної та давньої англійської філології Університету штату 
Міссурі (США). Відомий як один з найвпливовіших у світі фахівців з порівняльного вивчення усних 
традицій. Засновник академічного журналу «Усна традиція» та Центру досліджень усної традиції. Ав-
тор понад 150-ти наукових розвідок і низки праць.

Джеффрі Віллс – професор класичної філології університету м. Вісконсин (США). 

Альберт Лорд (1912–1991) був професором славістики та порівняльного дослідження літератур у 
Гарвардському університеті (США). Його відома книжка «Епічний співець» (1960) була перевидана в 
багатьох країнах. У ній він сформулював «усну теорію», що стала однією з найвпливовіших фолькло-
ристичних теорій ХХ ст. Вона базувалася на польових дослідженнях сербських епічних виконавців. 
А. Лорд продемонстрував усний характер процесу створення «Іліади» та «Одіссеї» і зробив значний 
внесок у вирішення Гомерового питання та в розвиток фольклористичної теорії в цілому. Досліджував 
не тільки епічні твори Гомера, але й «Беовульф», «Гільгамеш», «Пісню про Роланда» та твори інших 
національних епічних традицій. Основні дослідження: «Розпочинаючи з сербохорватської» (1958); 
«Епічний співець» (1960); «Епічні співці та усна традиція» (1991).

Лінда Дег – почесний професор фольклору Університету штату Індіана (м. Блумінгтон, США). 
Серед двох сотень її публікацій – такі відомі книжки, як «Казки й суспільство» (1969 р., оновлене ви-
дання – 1989 р.), «Aмериканський фольклор і засоби масової комунікації» (1994), «Наративи в суспіль-
стві: дослідження нарації, орієнтоване на виконавця» (1995) та ін. Її наукові інтереси спрямовані на до-
слідження фольклорної традиції та творчу особистість виконавця, а метод вивчення, що ґрунтується на 
польових дослідженнях, має виконавську орієнтацію. Найновіші праці дослідниці присвяченій також 
питанням життя фольклорної традиції в світі технологій та масмедійної культури.

Елізабет С. Файн – ад’юнкт-професор Центру міждисциплінарних досліджень Коледжу наук та мис-
тецтв Вірджинського політехнічного університету (США), директор гуманітарних програм Центру між-
дисциплінарних досліджень Технологічного університету Вірджинії. Автор книги «Фольклорний текст: від 
виконання до друку» (Indiana University Press, [1984], 1994) і співавтор (разом із Жаном Хаскелом-Шпеєром) 
праці «Виступ, культура та ідентичність» (Praeger, 1992). Коло наукових інтересів: усі аспекти словесного 
мистецтва, техніка виконання, особливо в культурах афро-американців та індіанців Аппалачі.

e-mail: bfine@vt.edu

Джон Г. Мак Доуел – керівник кафедри фольклору та етномузикознавства в Університеті Індіани 
(США), редактор журналу «Фольклористичні рецензії». Очолює програму «Етнічні меншини – мови 
та культура народів Латинської Америки». 

e-mail: mcdowell@indiana.edu.  

Жанмарі Руйє-Віллоубі – професор російської мови, фольклору та лінгвістики, декан факуль-
тету сучасних та класичних мов, відділення російських та східних досліджень Університету Кентукі 
(США). Коло наукових інтересів: слов’янський фольклор, міський фольклор, міські легенди, поховаль-
ні традиції та обряди, історія слов’янської фольклористики. 

e-mail: j.rouhier@uky.edu 
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Роберт-Богдан Климаш – відомий український фольклорист Канади, ад’юнкт професор Цен-
тру українських студій у Канаді Університету штату Манітоба. На початку 1960-х років зібрав велику 
колекцію пісень та інших матеріалів, що стосувалися перших українських переселенців до Канади. 
Більшість із них зберігаються в архівах Едмонтона й Альберти і залишаються цінним матеріалом для 
сучасних фольклористів. До найважливіших публікацій Р.-Б. Климаша належать видання з ономастики, 
фольклору українців Канади, у тому числі «Вступ до пісенного фольклорного циклу українців Канади» 
(1970), «Український зимовий календарний пісенний цикл у Канаді» (1970), «Український фольклор 
Канади» (1980). Див. про нього у виданнях «Енциклопедія музики Канади», «Бібліографічний довід-
ник до історії україністів Канади» (Вінніпег, 1986).

Богдан Медвідський – один із зачинателів фольклорних студій у Канаді (Унівеситет штату Аль-
берта). Протягом тривалого часу був професором Унівеситету Альберти (Едмонтон), де став рушієм роз-
витку українських студій від 1977 року та фундатором Центру українського фольклору й провідним ви-
кладачем факультету аж до виходу на пенсію у 2002 році. 2003 року Центр українського фольклору було 
названо на його честь. Дослідницькі інтереси вченого охоплюють канадську усну традицію (обряди й ві-
рування, фольклорні пісні й оповіді, матеріальна культура й традиційне мистецтво) та історію її вивчення.

Андрій Нагачевський – професор, директор Центру українського та канадського фольклору 
ім. Петра і Доріс Кулів, керівник кафедри української культури й етнографії ім. Гуцуляків. Коло на-
укових зацікавлень: народні танці, питання етнічної ідентичності українців Канади, традиційне мисте-
цтво. Серед найважливіших публікацій останнього часу такі книжки: «Український танок: від села до 
сцени» (Едмонтон, 2008); «Побутові танці канадських українців» (Київ, 2001). 

Наталя Кононенко – професор, керівник кафедри української етнографії ім. Кулів Університету 
штату Альберта, головний редактор журналу слов’янської та східноєвропейської асоціації фолькло-
ристів «Folklorica». Найважливіші публікації останнього періоду: «Українські епічні виконаці: і слі-
пий заспіває» (Армонк; Нью-Йорк; Лондон, 1998); «Хрестоматія слов’янського фольклору» (Вестпорт; 
Лондон, 2007). Нагороджена Премією фундації Ковалівих за кращу українознавчу студію. Коло сучас-
них зацікавлень дослідниці охоплює питання українського епічного виконавства, ритуали й ритуальну 
теорію, казки й легенди, а також включає здійснення польової збирацької роботи в Україні та Канаді.

Марина Чернявська закінчує навчання на програмі з українського фольклору Альбертського уні-
верситету (Канада); пише магістерське дослідження про сучасні українські звичаї під час домашніх по-
логів; працює над різними проектами в Центрі українського та канадського фольклору ім. Петра і Доріс 
Кулів при Альбертському університеті. Коло наукових інтересів: народні вірування, народна медицина, 
фольклорні архіви, фольклор та інтернет.

Луїза дель Джудіче народилася в Італії, 1956 року іммігрувала до Канади, зараз живе в Лос-
Анджелесі; викладає в університетах штатів Каліфорнія, Сан-Дієго та Лос-Анджелеса. Була керівником 
Інституту італійського усного фольклору  в Лос-Анджелесі 2000–2007 рр. Займається створенням на-
вчальних програм з фольклористики і регіональних культур італійців та італійських іммігрантів. Автор-
ка багатьох праць і циклів лекцій, досліджень з італійського та італійсько-американського і канадського 
фольклору, етнології та усної історії. Коло наукових інтересів: культура харчування (гастрономічні утопії, 
культура споживання вина, національна кухня, історія національних страв), матеріальна культура і ві-
рування (архів міста Торонто), усне мовлення, особливо пісенна творчість (балади, пісні про національні 
рухи), дитяча література, усна історія. Очолювала Комісію з дослідження народних пісень та балад SIEF.

Вільям Маккарті був професором англійської мови в Університеті штату Пенсильванія, членом 
Американської фольклорної спілки та Асоціації сучасної мови, членом Міжнародного товариства з 
досліджень усної творчості і Товариства з біблійної літератури; був членом Комісії з дослідження на-
родних пісень та балад SIEF.

Лері Сіндергард – почесний професор Університету Східного Мічігану, Інституту з дослідження 
Середньовіччя. Коло наукових інтересів: середньовічна література, скандинавська література, твор-
чість Чосера. Є членом Комісії з дослідження народних пісень та балад SIEF.
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Жан-Ніколя де Сюрмон – журналіст за освітою (починав свою діяльність коментатором на ра-
діо), автор ряду наукових досліджень та книжок у Канаді. Коло наукових зацікавлень: історія пісенно-
сті, дослідження її жанрових та художніх особ ливостей, термінології, впливу фольклору на авторську 
пісню та медіа. Особливий інтерес – пісня, зокрема, у провінції Квебек у Канаді.

Ethnology of the USA and Canada

John-Miles Foley – a curators’ professor of classical studies, medieval and old English literature at 
University of Missouri. He is generally regarded as the world’s foremost authority on the subject of comparative 
oral traditions. Foley is the founder of the academic journal «Oral Tradition» and the Center for Studies in Oral 
Tradition at the University of Missouri. His more than 150 publications include articles and books.

Jeffrey Wills – a professor of classical philology at the University of Wisconsin.

Albert Lord (1912–1991) was a professor of Slavic and comparative literature at Harvard University. 
Нis famous book «The Singer of Tales» (1960) was reissued in many countries. Here he offered the Oral 
Theory – one of the most influential folklore theory of the XXth century. Oral Theory was based on the field 
study of Serbian epic performers. A. Lord demonstrated the oral nature of the process of creation of «Iliad» 
and «Odyssey» and made a big impact both in the solution of Homeric question and in the development of 
folklore theory in a whole. А. Lord studied not only Homeric epics, but also «Beowulf», «Gilgamesh», «The 
Song of Roland» and other national epic traditions. His main books are: «Beginning Serbocroatian» (1958); 
«The Singer of Tales» (1960); «Epic Singers and Oral Tradition» (1991). 

Linda Degh – a distinguished professor of folklore at Indiana University (Bloomington). She focuses 
her study on the life of folk tradition and creative performers’ personalities. Her study is narrator-oriented and 
field ethnography based. Her current interest concerns  the life of narratives in the modern technological world 
and under the influence of the mass media. Among her 200 publications are such famous books as «Folktales 
and Society» (1969, revised edition 1989), «American Folklore and the Mass Media» (1994), «Narratives in 
Society: A Performer-Centered Study of Narration» (1995), etс. 

Elizabeth Fine – a director of the Humanities Programs in the Center for Interdisciplinary Studies 
of Virginia Tech. She is аn author of «The Folklore Text: From Performance to Print» (Indiana University 
Press, [1984], 1994) and co-editor, with Jean Haskell Speer, of «Performance, Culture and Identity» (Praeger, 
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e-mail: bfine@vt.edu
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to develope the Ukrainian Folklore Centre. In 1977 he founded the Ukrainian Folklore programs (and also 
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Ukrainian Folklore Archives was renamed into the «Bohdan Medwidsky Ukrainian Folklore Archives» in 
2003, to honour Dr. Medwidsky. His research specializations included Ukrainian Canadian oral traditions 
(rituals and beliefs, folk songs and stories, material culture and traditional arts), and the history of Ukrainian 
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Angeles. She has been both a university academic (University of California, San Diego and Los Angeles) 
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Іштван Удварі – доктор філологічних наук, професор. Коло наукових інтересів: слов’янська мова 
та слов’янський фольклор, дослідження мови та культури Закарпаття. 

Пірошка Сабо – дослідниця, у коло наукових інтересів якої входять: етнографія суспільства, спо-
сіб життя, нацменшини. 

e-mail:piroska12@t-online.hu

Ласло Коша – академік, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії культури 
Будапештського університету ім. Л. Етвеша. Коло наукових інтересів: історія культури, етнографія. 

Балаж Балог – габілітований доктор, директор Інституту етнографічних досліджень УАН. Коло 
наукових інтересів: соціальна антропологія, суспільна етнографія Калотасега, сучасні процеси в етно-
графії суспільства, дослідження господарювання, питання ідентифікації угорських німців.

e-mail: balogh@gmail.com
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Hungarian ethnology

Zsuzsanna Tatrai – D.Litt. in history; a senior research fellow at the Ethnology Studies Institute, 
Hungarian academy of sciences. Scientific interests: seasonal and family rites, traditional life of Hungarian 
country girls, evangelic religious ethnography.

e-mail: tatrai@etnologia.mta.hu

Mihály Hoppál – D.Litt.; a research advisor at the Ethnography Studies Institute, Hungarian academy 
of sciences; a director of the European Folklore Institute. Scientific interests: shamanism, folk medicine, 
semiotics and national symbols.

e-mail: hoppal@etnologia.mta.hu

Gábor Barna – D.Litt. in history; a head of the Ethnography Department, University of Szeged; an 
editor-in-chief of the collection «Аcta Ethnographica». Scientific interests: religious ethnography, rites and 
ceremonies, theory and methodology of folklore studies and ethnography, processes of assimilation and 
acculturation, the problem of identity.

e-mail: barna@hung.u-szeged.hu

Péter Veresh – Dr.hab.; a senior research fellow at the Ethnology Institute, Hungarian academy of 
sciences. Scientific interests: ethnogenesis and ancient history of the Hungarians. 

e-mail: p.veres@upcmail.hu

David Sómfai Kara – Dr.hab.; a research fellow at the Ethnology Institute, Hungarian academy of 
sciences. Scientific interests: Islam, folklore and folk believes of the Central Asian people (of the kyrghyz and 
the kazakh).

e-mail:  somfai@ etnologia.mta.hu

Ernö Eperjessy – PhD in history. Scientific interests: folklore of Serbs and Croats of Hungary, issues of 
globalization.

Attilla Paládi-Kovács – an academician; a D.Litt. in history of the Hungarian academy of sciences; a full 
professor; a research fellow at the Ethnology Institute, Hungarian academy of sciences. Scientific interests: 
material culture, ethnical processes, ethnological mapping and history of researches in Hungary as well as 
Central and Eastern Europe.  

e-mail: paladi@etnologia.mta.hu

Ilona Nagy – Dr. hab.; a lecturer at the Anthropology Department, University of Pécs. Scientific interests: 
epic folklore, apocryphal writings, biblical elements in the modern folklore, new traditions.

e-mail: nagyilona@gmail.com

Erzsébet Bődi – PhD in history. Scientific interests: folk food, Polish folklore, ethnography.

Eiőd Kovács – Dr.hab. Scientific interests: folk ballads, Hungarian-Persian-Turkish relations.

Ildikó Kriza – D.Litt. in philosophy, a full professor. Scientific interests: folk ballad, folk epos, 
globalization, folk tales about king Matthias. 

ildikriza@gmail.com

István Udvari – D.Litt. in philosophy. Scientific interests: Slavonic languages and folklore, researches 
on language and culture of Zakarpattia region.

Piroska Szabó – a scientist, whose areas of research cover ethnography of society, ways of life and 
national minorities.  

e-mail:piroska12@t-online.hu
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Lászlo Kosha – an academician, D.Litt. in philosophy; a head of the Department of History of Cultural 
Studies, University of Budapest. Scientific interests: history of cultural studies, ethnology. 

Balag Balog – Dr. hab.; a director of the Ethnology Institute, Hungarian academy of sciences. Scientific 
interests: social anthropology, social ethnography of Kalotaszeg, modern processes in ethnography of society, 
researches on economic activity and issues of identification of the Hungarian Germans.

e-mail: balogh@gmail.com

ФРАНЦУЗЬКА ЕТНОЛОГІЯ

Жан Кюїзеньє – професор, доктор антропології, один з найавторитетніших сучасних етнологів. 
Тривалий час очолював Національний музей народного мистецтва та традицій і Французький етноло-
гічний центр. Проводив численні дослідження з антропології, фольклористики в румунських Карпатах, 
Болгарії, Македонії. Автор понад сотні наукових праць і реактор наукових видань, зокрема «Універси-
тетська преса Франції». Є дійсним членом численних міжнародних та національних організацій, зо-
крема Міжнародної спілки антропологічних і етнологічних наук; іноземний член Болгарської академії 
наук; очолював Міжнародне товариство Європейської етнології і фольклору та французькі об’єднання 
музеїв; почесний головний редактор журналу «Ethnologie française». Наукові інтереси: історична ан-
тропологія Середземномор’я, соціальні і культурні зміни перехідного періоду країн Центральної і 
Східної Європи, міф, образ, ритуал, епос та історія, Одіссей і його морські пригоди.

Крістіан Бромберже – професор етнології в університеті Провансу, старший науковий співробіт-
ник Університетського інституту де Франц. Протягом трьох років керував Французьким дослідниць-
ким інститутом в Ірані. Автор багатьох видань з антропології, проблем розвитку сучасного суспільства 
і ролі футболу у сучасному світі. Наукові інтереси: суспільство і культура Гілана, футбол і суспільство 
(Європа Середземномор’я, Іран), порівняльна антропологія.

Жан-Франсуа Госсьйо – директор досліджень у Вищій школі суспільних наук (EHESS) та заступ-
ник директора в Інституті соціальних та гуманітарних наук (CNRS). Протягом двадцяти років вів до-
слідження на Балканах про організацію родини, етнічні феномени та націоналізм. Пізніше досліджував 
кочові звичаї бурятів і народів Сибіру, а також на  життя молоді в бідних регіонах Франції.  Наукові 
інтереси: етнологія, антропологія, культура кочовиків, контакти між соціальними системами.

e-mail: gossiaux@msh-paris.fr

Філіпп Меро – директор та головний наглядач Музею техніки та культури Франш-Конте.
e-mail: contact@salins-les-bains.com

Жан-Марі Пріва – професор етнології та культурної антропології в університеті Поль Верден- 
Мец. Він проводить щорічно семінар з етнокритики літератури модернізму та сучасної літератури у 
Вищій школі суспільних наук у Парижі. Асоційований член Лабораторії антропології та історії інститу-
ції культури (LAHIC)  Національного центру наукових досліджень, член редакційного комітету журна-
лу з етнології «Ethnologie française» та фольклористики «Cahiers de Littérature Orale». Наукові інтереси: 
етнологія символу та етнокритика літератури, сучасна література та модернізм. 

Моріс Агюлон – доктор наук, був професором в університеті Пантеон-Сорбонна (Париж) пізні-
ше – професором в Колеж де Франс. Автор праць, присвячених дослідженню релігійного та політично-
го співіснування. Коло наукових інтересів: релігійні та політичні аспекти суспільного життя, символіка 
республіканців. 

П’єр Бідар – доктор наук, доцент Бухарестського університету, професор антропології універси-
тету Бордо. З 2006 року він організовував Європейський міжнародний літній університет з антрополо-
гії в університеті Бордо та був його директором. Працював радником з питань наукового та культурного 
співробітництва в посольстві Франції в Софії. Наукові інтереси: до- та посткомуністичні суспільства 
Східної Європи, ідентичність і культура басків.
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Фанш Постік – професор університету в місті Брест у Західній Бретані, науковий співробітник 
Інституту соціальних та гуманітарних наук (CNRS), фахівець з усної народної творчості, французької 
історії та етнології. Коло наукових інтересів: усна народна творчість, збирачі фольклору, історія доку-
ментування фольклорних текстів, традиційний народний календар, фольклор Бретані. 

Ронан ле Коадік – доктор соціології, професор університету міста Ренн, фахівець з антропології 
Бретані; член Центру з дослідження бретонців і кельтів (CRBC). Коло наукових інтересів: історія і куль-
тура Бретані, ідентичність і мультикультуралізм, національні та етнічні меншини.

e-mail: ronan.le.coadic.@breizh.net

Жорж Раві-Жордані – професор етнографії університету Провансу, тривалий час очолював уні-
верситет, керівник Центру дослідження корсиканців. Один із авторів двотомного видання про Корсику. 
Коло наукових інтересів: етнографія, культура, архітектура корсиканців. 

e-mail: ravis@up.univ-aix.fr

Жерар Колломб – науковий співробітник Лабораторії з антропології соціальних інститутів і ор-
ганізації (LAIOS) у Парижі. Дослідник антропологічних особливостей та етнічної ідентичності одного 
з найбільших департаментів Франції, розташованого в Атлантичному океані Французької Гвіани та 
сусідньої з нею республіки Суринам, а також політичної структури однієї з етнічних груп Карибського 
регіону – індіанців каринья. Наукові інтереси: поліетнічні та полікультурні процеси французької Гвінеї, 
історія та етногенез, проблема ідентичності, колоніальні та постколоніальні суспільства, інститути і 
політика в мультикультуральному суспільстві.

e-mail: collomb@msh-paris.fr

Анн Монжаре – провідний науковий співробітник в Національному центрі наукових досліджень 
(CNRS), викладач соціології та етнології в університеті Париж Декарт. Керівник проекту «Робота та 
професійні групи» в Центрі досліджень соціальних зв’язків (CERLIS). Була редактором наукового 
журналу «Ethnologie française». Автор монографії, присвяченої дню Святої Катерини. Коло наукових 
інтере сів: культура, робота, місто, обряди, культурні інституції, культурна спадщина, методологія.

French ethnology

Jean Cuisenier – D.Litt., one of the most respected  ethnologist of our days. For a long time Jean 
Cuisenier was appointed to the head of the new Musée National des Arts et Traditions Populaires and the head 
of the Centre d’Ethnologie Française. In the same time, Jean Cuisenier led long term scientific researches in 
anthropology, folklore studies in Romania, in the Carpathes, in Bulgaria, in Macedonia. He wrote more than 
a hundred scientific papers and is a co-editor of some publishing houses, such as the «University Press of 
France». He is a member of many international and national organizations, e.g. of the International Union of 
the Anthropological and Ethnological sciences, he was a President then Vice-President of the International 
Society of Europaean Ethnology and Folklore, a President of the French Society of Agricultural Museums. His 
scientific interests cover historical anthropology of the Mediterranean region, social and cultural changes of 
the transient stage of Central and Eastern Europe, a myth, an image and a rite, epic and history: Ulysses and 
his sea adventures. 

Christian Bromberger – a professor of ethnology at the University of Provence, a senior research fellow 
at the Institut universitaire de France. For 3 years he was a head of the French Research Institute in Iran (IFRI). 
He is an author of many treatises on anthropology, problem of the modern society and the role of football 
nowadays. The scientific interests include society and culture of  Gilân, football and society (Mediterranean 
Europe and Iran), comparative anthropology. 

Jean-François Gossiaux – D.Litt.,  a director of a Research Center at the School for Advanced Studies 
in the Social Sciences  (EHESS), an assistant director of the Institute of the Humanities and Social Studies 
(CNRS). He had been studied organization of a family, ethnical phenomena and nationalism in the Balkan 
region for twenty years, later he focused his attention on the nomadic life particularly of the Buryats from 
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Siberia and the life of youth in France. The area of his interests covers ethnology, anthropology, culture of 
nomadic people, contacts between social systems. 

e-mail: gossiaux@msh-paris.fr

Philippe Mairot – a director of the Museum of Technic and Culture of Franche-Comté.
e-mail: contact@salins-les-bains.com

Jean-Marie Privat – a professor of ethnology and cultural athropology at the Paul Verlaine-Metz 
University. Every year he organizes a seminar in ethnocriticism of the modernistic literature and modern 
literature at the School for Advanced Studies in the Social Sciences (EHESS) in Paris. He is an associate 
member of the Laboratory of Anthropology and History of the Institution of Culture (LAHIC) of the National 
Research Center and a member of editorial staff of some scientific journals, in ethnology «Ethnologie 
française» and literature «Cahiers de Littérature Orale». His scientific interests include ethnology of symbol, 
ethnocriticism of literature, modern and modernistic literature. 

Maurice Agulhon – D.Litt. He was a professor at the Panthéon-Sorbonne University in Paris and then 
a professor at the College de France. In his scientific papers he studies the interrelation of religious and 
political problems in the society. His main theoretical issues were developed into the study of symbols of the 
republicans. Scientific interests:  political and religious aspects of social life, symbols of the republicans.

Pierre Bidart – D.Litt., an associate professor of the University in Bucharest, a lecturer of anthropology 
at the University of Bordeaux. Since 2006 he organized the European International Summer School in 
Anthropology at the University of Bordeaux.  He worked as a counselor on scientific and cultural collaboration 
in the French Embassy in Sofia. His scientific interests covered pre- and post-communist societies of the 
Eastern Europe, the Basques and their culture.

Fañch Postic – a professor at the University of Brest (West Brittany), a research fellow at the Institute of 
the Humanities and Social Studies (CNRS), an expert in oral folklore, history and ethnology of France. The 
scientific interests involve oral folklore, folklore collectors and the history of its documentation, traditional 
folk calendar, folklore of Brittany.

Ronan Le Coadic – PhD in sociology; a professor at the University of Rennes; an expert in history, 
culture and anthropology of Brittany, a cultural and administrative region in the west of France. He is also a 
member of the Center for Breton and Celtic Studies (CRBC). His scientific interests include history and culture 
of Brittany, identity and multiculturalism,  national and ethnical minorities.

e-mail: ronan.le.coadic.@breizh.net

Georges Ravis-Giordani – a professor of ethnography at the University de Provence. For a long time he 
headed the University de Provence. Now he is a director of the Center for Corsican Studies. He is a co-author 
of the two-volume edition about Corse. Scientific interests: ethnography, culture and architecture of Corse.

e-mail: ravis@up.univ-aix.fr

Gérard Collomb – a research fellow at the Laboratory of Anthropology of Social Institutions and 
Organizations (LAIOS) in Paris. He is known due to his researches of anthropological peculiarities and 
ethnical identity of the overseas department of France located in the Atlantic Ocean – French Guiana and 
its neighbor the Republic of Suriname. He also studies a political structure of the ethnic group – the Karinya 
people, who live on the Caribbean coast. Scientific interests: polyethnical and polycultural processes in French 
Guiana, history and ethnogenesis, identity, colonial and postcolonial societies, institutions and politics in the 
multicultural society. 

e-mail: collomb@msh-paris.fr

Anne Monjaret – a principle research fellow at the National Center for Scientific Researches (CNRS), 
a lecturer in sociology and ethnology at the University of Paris Descartes. She supervises researches in work 
and professional groups at the Center for Research of the Social Connections (CERLIS). She was an editor-
in-chief of the scientific ethnological journal «Ethnologie française». She published two studies dedicated 
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to the feast of St. Catherine. Scientific interests: culture, work, city, traditions, cultural heritage, cultural 
institutions and methodology.

ХОРВАТСЬКА ЕТНОЛОГІЯ

Іван Лозиця – фольклорист, театрознавець, теоретик з питань культурології та літературознавства. 
З 1999 року – директор Інституту етнології та фольклористики в Загребі, головний редактор часопису 
«Narodna umjetnost» («Народна творчість»). Коло наукових інтересів: фольклористика, театрознавство, 
культурологія, етнотеатрознавство, питання теорії літератури й порівняльного літературознавства, тео-
ретичні та методологічні питання фольк лористики.

Ліляна Маркс – хорватська фольклористка, кроатистка, співробітник Інституту етнології та 
фольк лористики в Загребі, постійний член редколегії часопису «Narodna umjetnost» («Народна твор-
чість»). У 1994 році отримала нагороду міста Загреба за книгу «Vekivečni Zagreb» («Віковічний За-
греб»). Коло наукових інтересів: кроатистика, фольклористика, зокрема сучасні жанри усної народної 
творчості, питання входження фольклорних компонентів до оригінальних художніх творів. Особливий 
інтерес – історія міста Загреба.

Якша Приморац – етнолог, кроатист, співробітник відділення етнології Хорватської академії наук 
і мистецтв. Один з упорядників «Збірки матеріалів з народного життя і звичаїв». Коло наукових інтере-
сів: фольклористика, історія, музична антропологія. Особливий інтерес – музичне виконання епічних 
народних пісень.

Антонія Зарадія-Кіш – кроатистка, пос тійна авторка часопису «Narodna umjetnost» («Народна 
творчість»). Разом із Сузаною Мар’янич упорядкувала збірку «Kulturni bestiarij» («Культурний бестіа-
рій») (Загреб, 2007). Коло наукових інтере сів: питання біблійської та християнської міфології, фольк-
лористика, культурна анімалістика.

Сузана Мар’янич – співробітник Інституту етнології та фольклористики в Загребі. Співавтор 
«Збірки міфів» – важливого фольклористичного видання (2010). Коло наукових інтересів: міф і сучас-
ність, культурна анімалістика, театрознавство, культурологія, теорія літератури. 

Євген Пащенко – доктор філологічних та історичних наук, професор, завідувач кафедри україн-
ської мови і літератури філософського факультету Загребського університету. Головний редактор бі-
бліотеки «Uсrainiana Croatica», яку видає Асоціація хорватських україністів. Коло наукових інтере-
сів: кроа тистика, україністика, порівняльне літературознавство, фольклористика, зокрема політичний 
фольклор. Особливий інтерес – хорватсько-українські зв’язки в етнології, літературі, культурі.

Дуня Ріхтман-Аугуштін (1926–2002) – етнолог, політичний антрополог. З 1972 по 1986 рік була дирек-
тором Інституту етнології та фольклористики в Загребі та головний редактор часопису «Narodna umjetnost» 
(«Народна творчість»), почесний член багатьох наукових рад, а з 1990 року – співголова Міжнародного то-
вариства з етнології і фольклористики (SIEF). Коло наукових інтересів: етнологія, політична антропологія, 
культурологія, журналістика. Особливий інтерес – етнонаціональні міфи, політична символіка.

Майя Бошкович-Стуллі – відома фольк лористка і теоретик літератури, почесний член Хорват-
ської академії наук і мистецтв, багаторічний член редколегії журналу «Narodna umjetnost» («Народна 
творчість»), а також міжнародного часопису «Fabula» («Фабула»). Коло наукових інтересів: фолькло-
ристика, теорія та історія літератури. Особливий інтерес – дослідження усної народної творчості, зо-
крема прозових жанрів, аналіз теоретичних засад сучасної фольклористичної науки.

Маріяна Хамершак – співробітник Інституту етнології та фольклористики в Загребі. Коло науко-
вих інтересів: специфічні ознаки побутування літератури для дітей; методичні й теоретичні проблеми 
історії, етнології та фольклористики в Хорватії, фольклористика, історія і теорія літератури, етнологія.
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Croatian ethnology

Ivan Lozytsia – a specialist in folklore, a theatre expert, theorist on culturology and literary criticism 
issues. Since 1999 he is a director of Zagreb Institute of Ethnology and Folklore Research; editor-in-chief of 
journal «Narodna umjetnost».

Liliana Marks – a specialist in Croatian folklore, language and culture, a research advisor of Zagreb 
Institute of Ethnology and Folklore Research. Permanent member of magazine «Narodna umjetnost». In 1994 
she got the reward of Zagreb for the book «Vekivečni Zagreb» («Everlasting Zagreb»).

Yaksha Primorac – an ethnologist, a specialist in Croatian language and culture, a research advisor of 
Ethnology Departament of Croatian Academy of sciences and arts. One of compilers of «Collection of national 
life and customs materials».

Antoniia Zaradiia-Kish – a specialist in Croatian language and culture, permanent author of journal 
«Narodna umjetnost». She is one of the compilers (together with Suzana Marianych) of collection «Culturni 
Bestiarij» (Zagreb, 2007). Among the scientific interests is Christian mythology. 

Suzana Marianych – a research advisor of Zagreb Institute of Ethnology and Folklore Research. She 
is one of the authors of «Collection of myths» – an important folklore edition (2010). Among the scientific 
interests are myth and the present, cultural animalistic.

Ievhen Pashchenko – a doctor of philological and historical sciences, a professor, a head of the Ukrainian 
Language and Literature Department of the Philosophical faculty of Zagreb University. He is an editor-in-chief 
of the library «Ucrainiana Croatica», published by Association of Croatian experts in Ukrainian language and 
literature. He investigates the Ukrainian-Croatian relations in the ethnology, literature and culture. 

Dunia Rihtman-Augushtyn (1926–2002) – an ethnologist, political anthropologist. In 1972–1986 she 
was a director of Zagreb Institute of Ethnology and Folklore Research, editor-in-chief of journal «Narodna 
umjetnost». She was a honorary member of many scientific advices, since 1990 – a co-chairman of International 
Society of Ethnology and Folk Art. 

Maia Boshkovych-Stulli – a specialist in folklore and literature theorist, a honorary member of the 
Croatian Academy of Sciences and Arts. She is a member of editorial board of journal «Narodna umjetnost» 
and international journal «Fabula». 

Mariiana Hamershak – a research advisor at the Zagreb Institute of Ethnology and Folklore Research. 
Among her scientific interests are specific features of literature for children, methodical and theoretical issues 
of history, Croatian ethnology and folklore.

ЯПОНСЬКА ЕТНОЛОГІЯ

Окунісі Сюнсуке – професор, директор Центру японської мови та культури Осакського університету.

Томіта Хіденорі – професор факультету соціології Університету «Кансай».

Сакаї Масако – головний керівник і президент Дослідницького інституту  соціальної відповідаль-
ності інвестицій.

Кадзі Ітару – aсистент Осакського університету «Сейкей».

Нарумі Хіроші – доцент Кіотського університету мистецтва  та дизайну.

Сано Масафумі – доцент Центру японської мови та культури Осакського університету.
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Цунеміцу Тоору – професор Національного музею історії Японії.

Морі Масако – асистент Університету «Тюо».

Іваї Хатіро – професор педагогічної аспірантури (соціо-педегогіка) Кіотського університету.

Тонґуу Масару – доцент Педагогічного інституту м. Нара.

Фукухара Тосіо – професор Японського жіночого університету.

Наґамацу Ацусі – професор Муніципального університету м. Міядзакі.

Масімо Ацусі – професор Університету «Ріцумей».

Ооморі  Кейко – асистент Буддійського університету.

Кавасіма Сюїті – провідний співробітник відділу культури музею мистецтва «Ріас арк».

Japanese ethnology

Okunishi Shunsuke – a professor, a director of Center for Japanese Language and Culture, Osaka 
University.

Tomita Hidenori – a professor at the Sociology Faculty, Kansai University.

Sakai Masako – a chief executive officer and president of Social Responsibility Investment Research 
Institute.

Kaji Itaru – an assistant at the Osaka Seikei University.

Narumi Hiroshi – an associate professor at the Kyoto University of Art and Design.

Sano Masafumi – an associate professor at the Centre for Japanese Language and Culture, Osaka 
University.

Tsunemitsu Toru – a professor at the National Museum of Japanese History.

Mori Masako – an assistant at the Chuo University.

Iwai Hachiro – a professor at the Graduate School of Education (Sociology of Education), Kyoto 
University.

Tongu Masaru – an associate professor at the Nara Education University.

Fukuhara Toshio – a professor at the Japan Women’s University.

Nagamatsu Atsushi – a professor at the Miyazaki Municipal University.

Mashimo Atsushi – a professor at the Ritsumei University.

Oomori Keiko – an assistant at the Buddist University.

Kawashima Shuichi – a leading research fellow at the cultural section of Rias Ark Museum of Art.
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