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ЛЕСЯ ВАХНІНА

ВІД ФОЛЬКЛОРИСТИКИ 
ДО КУЛЬТУРНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ: 
НОВІ НАПРЯМИ В СУЧАСНОМУ 
ПОЛЬСЬКОМУ НАРОДОЗНАВСТВІ

Відкритість інформаційного простору після 1989 року, коли 
Польща пішла шляхом демократичних перетворень та згодом уві-
йшла до європейської спільноти, надала широкі можливості науков-
цям гуманітарної сфери країни включитися в західноєвропейські та 
світові наукові площини, що принесло вагомі наслідки як у нових 
фольклорних та етнологічних виданнях, так і в створенні нових до-
слідницьких осередків, які не уникають  гострих питань чи несподі-
ваних ракурсів.

У розділі представлено науковий дискурс польської фолькло-
ристичної думки, починаючи від початку 90-х років ХХ ст. до 
нашого часу. У народознавчій науці сучасної Польщі відбувся 
складний еволюційний процес, сталися зміни, як у розширенні 
проблематики фольклористичних досліджень, так і у визначеннях 
понятійного та жанрового апарату. Наукова діяльність зосередже-
на в основних фольклористичних центрах, зокрема у відповідних 
профільних кафедрах в Опольському, Вроцлавському, Цєшинсько-
му та Торуньському університетах, а також в установах Польської 
академії наук – Інституті літературних досліджень ПАН, Інституті 
мистецтвознавства ПАН, Інституті  археології та етнології ПАН та 
Інституті славістики ПАН. Варто зазначити, що університетські 
центри в останні роки набувають дедалі більшої ваги в науковому 
житті країни, в той час, як деякі академічні установи втратили свої 
осередки з давніми традиціями та славою, як відділ фольклорис-
тики Інституту літературних досліджень ПАН, який було створено 
відомим польським фольклористом і летературознавцем Ю. Кши-
жановським, а після смерті вченого заклад очолила його дружина 
Г. Капелусь. Їх внесок у польську фольклористику – це двотомне 
видання «Історія польської фольклористики» [11; 12] та цілий ряд 
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монографій, розвідок, енциклопедичних словників. Саме Ю. Кши-
жановський започаткував і був першим редактором фольклорис-
тичного наукового журналу «Literatura Ludowa». Згодом з Варшави 
редакція переїздить до Вроцлава, де його редагує Ч. Гернас – відо-
мий польський фольклорист, автор та упорядник видання, яке ста-
ло класичним для польської фольклористики [16], (зараз головним 
редактором стала Й. Луговська, керівник кафедри фольклору та 
дитячої літератури Вроцлавського університету, відомий дослідник 
народної прози).

Етнокультурні трансформації у сучасній культурі характеризу-
ються новими підходами у сприйнятті як суто локальних явищ, так 
і процесів, які в останні роки набули в європейській фольклорис-
тиці узагальнюючого характеру, що позначилося на теоретичних та 
практичних аспектах народознавчих дисциплін. Ідеться не лише про 
відхід фольклористичної науки східно- та центральноєвропейських 
країн від певної заідеологізованості, а передусім про формування 
об’єктивної наукової думки, вільної від колишніх стереотипів.

Кінець XX – початок XXI ст. відрізняється появою нових фун-
даментальних фольклористичних видань, зокрема, праць Є. Барт-
мінського. Я. Адамовського, А. Бжозовської-Крайки (Польща), 
Н. І. Толстого (Росія), Р. Ф. Кирчіва, С. Й. Грици (Україна). Дослі-
дження більшості фольклористів слов’янських країн поєднують 
у собі новаторство та глибину і є сьогодні предметом гордості не 
тільки слов’янської, а й світової фольклористики.

Завдання та перспективи сучасної фольклористики як науки, її 
зв’язки з європейською етнологією стали в останні роки предметом 
обговорення на ряді наукових симпозіумів та конференцій у різних 
країнах Центральної та Східної Європи. При цьому сучасна фоль-
клористика включає в сферу своїх досліджень цілий комплекс про-
блем, які мають міждисциплінарний характер і пов’язані із сучасною 
культурною антропологією, історією та політологією, зокрема, в до-
слідженнях, що стосуються пограничних територій та міжнаціональ-
них конфліктів. Перспективи сучасної славістичної фольклористи-
ки, її роль та місце в науці третього тисячоліття обговорювалися і на 
сторінках Інформаційного бюлетеня Комісії з слов’янського фоль-
клору при Міжнародному комітеті славістів, яку очолює Л. Раден-
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кович (Сербія). У дискусії, яка відбулася на сторінках міжнародного 
бюлетеня Комісії взяли участь як словацькі фольклористи (В. Гаш-
парікова, З. Профантова, Е. Крековічова, так і українські (Л. Вахні-
на), члени згаданої міжнародної комісії з різних країн). «Ми бачи-
мо перспективи слов’янської фольклористики, – підкреслює відома 
словацька фольклористка З. Профонтова, – насамперед у переході 
від вузького філологічного дослідження до загального культурно-іс-
торичного огляду фольклору зі збереженням етнічного аспекту, але з 
виходом на ширший географічний простір, аж до європейських ком-
паративних досліджень» [27, s. 6]. Проблеми сучасної фольклорис-
тики дискутувалися в 2010–2012 роках на цілому ряді міжнародних 
наукових славістичних та фольклористичних конференціях в різних 
країнах Європи, зокрема і в Польщі на міжнародній конференції в 
Опольському університеті, організованій кафедрою фольклористики 
та культурології (керівник – Т. Смолінська) спільно з Польським на-
родознавчим товариством (вересень 2011 р.) 

У зв’язку з виробленням спільної концепції сучасної славістичної 
фольклористики, яка дискутується в різних країнах в останні роки, 
не можна не згадати незабутнього  голову Комісії з слов’янського 
фольклору при Міжнародному комітеті славістів, відомого росій-
ського фольклориста В. Є. Гусєва, який намагався привернути увагу 
членів комісії ще на початку 90-х років ХХ ст. до актуальних питань 
історії та сучасного стану фольклористики на різних її етапах. Його 
фольклористична діяльність постійно була пов’язана з Польщею, 
зокрема, з Вроцлавським та Варшавськими університетами, він був 
почесним членом Польського народознавчого товариства. Можна 
говорити і про рецепцію його книжок, перекладених польською мо-
вою, на фольклористику Польщі кінця ХХ ст.

Для багатьох народів Східної Європи розпад СРСР та соціаліс-
тичного табору дав можливість не тільки створити свої держави, а й 
по-новому, вже у демократичних суспільствах, подивитися на свою 
фольклорну спадщину в контексті національного самоусвідомлення 
та свого місця в Європі, що, природно, привело не лише до нових 
підходів у фольклористичних дослідженнях, а й до залучення цілого 
ряду матеріалів, які раніше були майже невідомими чи недоступни-
ми в колишніх тоталітарних державах.
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Відомий польський етнолог, багаторічний  головний редактор 
щорічника «Lud» З. Ясєвич, автор численних розвідок, присвячених 
розвитку сучасної польської етнології, звертає увагу на три групи 
чинників, зумовлених насамперед суспільними трансформаціями, 
які відбулися в Польщі після 1989 року. Це зміни в державній по-
літиці, освіті, культурі, які, безперечно, мали важливе значення  не 
тільки для Польщі, а й для інших країн Центрально-Східної Європи 
[1, с. 756]. Не випадково в Польщі окреслення категорій та понять, 
як сучасної етнології, так і сучасного фольклору і фольклористики, 
починаючи з 1990 року, були й залишаються предметом постійних 
дискусій на сторінках багатьох народознавчих видань («Lud», «Lite-
ratura ludowa», «Konteksty»,»Etnografi a Polska» та ін.). Одним з пер-
ших нові погляди на розуміння фольклору та сучасні фольклорис-
тичні студії виклав П. Ковальський [20]. 

Тривають дискусії [33] щодо самої концепції народної культури 
та місця фольклористичних й етнологічних досліджень в сучасній 
науці. Однак істотним є не те, що прикметник «народний» був від-
кинутий через надмірне вживання його в часи ПНР, а те, що понят-
тя народної культури завжди було багатозначним і ставало об’єктом 
міфологізації. З іншого боку, воно не втратило своєї привабливості в 
дослідженнях традиційної культури та культурної спадщини, що на-
дає можливості створення нових моделей. Тому сьогодні це поняття 
функціонує не тільки в негативному контексті, але й отримало місце 
у спробах розширення сфери фольклористичних досліджень на су-
часну та повсякденну  культуру [1]. Зокрема, польський дослідник 
сучасного фольклору Д. Чубала постійно публікує сучасний міський 
фольклор, як з Польщі, так і з інших країн, у тому числі з України, 
т. з. тексти з вулиці в «Zeszytach folklorystycznych» [Czubala 1996]. 
Серед багатьох робіт польських фольклористів привертають увагу, 
зокрема, новаторські розвідки Р. Сулими та П. Ковальського [28; 22], 
а також дослідження, присвячені колись забороненому в часи ПНР 
польському політичному фольклору 1980-х років, де знайшли відо-
браження страйки періоду «Солідарності» [23].

Зростає інтерес серед фольклористів та етнологів до вивчення 
народної демонології, вірувань, езотерики, сакральних та християн-
ських мотивів у фольклорі та народній культурі поляків. У зв’язку із 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

8

Леся ВАХНІНА

цим не можна не згадати грунтовні праці польських вчених М. Зов-
чак та А. Енгелькінг, присвячені релігійній та магічній свідомості у 
фольклорі [13; 31].

Особливо інтенсивно в Польщі розвивається напрям лінгвофоль-
клористики та етнолінгвістики: це періодичне видання «Językowy 
obraz świata» у вигляді  наукових збірників, що виходить у Любліні 
за редакцією Є. Бартмінського та Я. Адамовського. Вагомим вне-
ском, як у польську, так і в європейську фольклористику став багато-
томний «Словник стереотипів та народних символів» (під редакці-
єю Є. Бартмінського) [4]. Одне з видань присвячене школі Є. Барт-
мінського, який у 90-х роках ХХ ст. започаткував новий напрям у 
польській фольклористиці, ставши засновником Люблінської етно-
лінгвістичної школи, ініціатором та редактором енциклопедичного 
видання [4].

Творчі ідеї науковця, доповіді якого на міжнародних конгресах 
славістів збирають чи не найбільшу аудиторію втілилися у книжці  
«W zwiercadle języka i kultury» (Люблін, 1999). Не випадково, що се-
ред авторів статей – славісти різних країн, такі, як С. Толстая, Л. Ви-
ноградова, О. Левкієвська (Росія), К. Михайлова (Болгарія), З. Про-
фантова (Словаччина), Ч. Гернас, Д. Сімонідес, К. Вроцлавський, 
Р. Сулима, Б. Бонецька, Й. Панасюк (Польща), М. Флейшер (Німеч-
чина), А. Юдін (Бельгія). Слід відзначити міждисциплінарний ха-
рактер цього видання та широту охопленої проблематики, серед якої, 
зокрема, і питання текстології й комунікації в сучасній культурі та 
фольклорі, які залишаються актуальними для сучасної науки.

Нові підходи розробляються також польськими етномузиколога-
ми. Серед досліджень останніх років насамперед привертають увагу 
праці співробітників Інституту мистецтв Польської Академії наук, 
зокрема відділу документації фольклору, серед яких відомі польські 
фольклористи-музикознавці Л. Бєлявський [5], С. Жеранська-Комі-
нек [32],  Е. Дагліг, П. Дагліг. Музичний фольклор пограниччя дослі-
джується цілою групою науковців Варшави під керівництвом відо-
мої польської дослідниці A. Чекановської. 

Якщо говорити про регіональну специфіку досліджень, то най-
більш вивченим можна назвати Силезію, як особливий пограничний 
терен з німецькими та чеськими впливами, населення якого часто 
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ідентифікує себе як «силезьці» чи «гірські силезьці». Дискусії щодо 
їх ідентичності постійно тривають у польській етнологічній науці. 
Польські фольклористи вже багато років здійснюють дослідження 
традиційних та сучасних форм прозового фольклору, особливу ува-
гу звертаючи в останні роки на оповідачів, їх репертуар та спосіб 
виконання. Діапазон наукових зацікавлень кафедри культурології 
та фольклористики Опольського університету та кафедри антропо-
логії й фольклористики Силезького університету досить широкий. 
Досліджується фольклорна генеалогія, народні казки, усні оповіда-
ння, графіті. Відділення в м. Цєшин досліджує надзвичайно широке 
коло проблем від питань методології, теорії фольклору, етнології й 
антропології традиційного календаря та сучасного стану польської 
культури. Ефективності досліджень сприяє довготривала співпраця 
з вивчення народної культури Верхньої Силезії науковців кількох 
країн – Польщі, Чехії, Словаччини та Росії в рамках Міжнародної 
комісії з вивчення народної культури Карпат і Балкан. Серед нових 
проблем, до вивчення яких залучилися польські фольклористи та ет-
нологи – «мультикультуралізм», «етнологічна фотографія», «антро-
пологія тіла» тощо.

Польська фольклористична наука в останній час збагатилася по-
явою цілого ряду нових цікавих монографічних досліджень, серед 
яких важливе місце займають праці, присвячені ювілейним датам 
та науковій діяльності таких польських фольклористів, як Дорота 
Сімонідес, Чеслав Гернас, Генрика Чайка, Єжи Бартмінський, Діо-
нізіуш Чубаля, Кшиштов Вроцлавський. Праці цих науковців, біль-
шість з яких є також членами Комісії зі слов’янського фольклору 
при Міжнародному комітеті славістів, відомі в різних слов’янських 
країнах.

Книжка «Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata. Księga 
ofi arowana Dorocie Simonides» (науковий редактор Тереза Смолін-
ська, Ополє, 1999), присвячена професору Дороті Сімонідес, засно-
внику та багаторічному керівнику першої в Польщі кафедри фоль-
клористики в Опольському університеті, яка відома також і як полі-
тик – сенатор Польського сейму та представник РП в одній з комісій 
Ради Європи, очолювала Польське Народознавче Товариство. Але, 
незважаючи на свою зайнятість державними справами, проф. Д. Сі-
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монідес завжди залишається відданою науці. Коло її наукових інтер-
есів складає широкий спектр різних проблем традиційної і сучасної 
фольклористики та етнології, від аналізу окремих жанрів до окрес-
лення певних напрямів, як, наприклад, регіональне дослідження 
фольклору, зокрема в Силезії, фольклор національних спільнот, пи-
тання охорони фольклорних пам’яток, етнічних конфліктів тощо [2].

Книжка, присвячена 70-річному ювілею відомого польсько-
го фольклориста, багатолітнього головного редактора журналу 
«Literatura Ludowa», проф. Чеслава Гернаса має назву, у якій окрес-
лено коло проблем, до вивчення яких причетний сам дослідник – 
«Wszystkie krągi ziemski: antropologia, historia, literatura» (під редак-
цією Петра Ковальського, Вроцлав, 1998). Сучасна проблематика по-
стійно піднімалася на сторінках очолюваних ним видань «Literatura 
Ludowa» та «Wrocławskie Studia Wschodnie». Серед авторів розділу 
«Світ традиційної культури та фольклору» відомі польські фолькло-
ристи – Є. Бартмінський, Й. Луговська, П. Ковальський, Т. Смолін-
ська), спостереження та висновки яких завжди привертають увагу 
своєю різноплановістю. Цікава своєю полемічністю також концепція  
розділу «Про низьку та високу літературу», який представляють до-
слідники літератури та культури (Я. Дунін, Т. Жабський, Я. Лука-
шевич, А. Завада, С. Бенеш, В. Солінський). Інший розділ – «Світи 
сучасної культури» – відображає різнобічне бачення фольклорних та 
культурологічних явищ в контексті сьогодення (серед його авторів – 
Д. Сімонідес, Л. Дзігель, К. Косаковська, В. Буршта та ін.), показує 
погляди авторів на місце традицій в оточуючому нас світі, їх транс-
формації та перспективи на майбутнє. 

Праця «W Kręgu kultury słowian» («У колі культури слов’ян») (Ка-
товіце 1999), присвячена відомій дослідниці болгарського фолькло-
ру та культури проф. Генріці Чайці, яка відома як автор багатьох ан-
тологій та перекладів з болгарської мови, делегат міжнародних кон-
гресів славістів. Усе своє наукове життя вона присвятила викладаць-
кій діяльності на кафедрі славістики Варшавського університету, в 
останні роки очолювала кафедру слов’янської філології Силезького 
університету в Сосновцю. Чимало зробила проф. Г. Чайка також для 
популяризації фольклору та літератури південних слов’ян, зокрема 
болгар, у Польщі. 
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Згадані видання є знаковими для сучасної фольклористичної на-
уки Польщі. Їх можна назвати показовими і для сучасної європей-
ської фольклористики. 

Дослідження національних спільнот є сьогодні пріоритетним на-
прямом майже в усіх гуманітарних науках і передусім для істориків, 
соціологів, політологів. Та не менш важливим залишається комплекс 
питань, пов’язаних з культурою кожного етносу як в історичному 
розрізі, так і в її сучасному функціонуванні. Саме культурні традиції, 
як народні, так і професійні, зазнали чи не найбільшого руйнівного 
впливу в роки тоталітаризму, коли менталітет нації, її національна 
свідомість і самоідентифікація не мали права на існування.

Сучасна фольклористика по-новому висвітлює різнобічні питан-
ня функціонування фольклорної культури національних спільнот у 
контексті питань культурної автономії та інтеграції у європейський 
простір. Тому нових аспектів набуває і вивчення фольклору націо-
нальних меншин та міжетнічних зв’язків майже в усіх європейських 
країнах, зокрема в Польщі. До її вирішення підключилися, як фоль-
клористи, так і етнологи. Це передусім висвітлення проблем наці-
ональної самоідентифікації, самосвідомості, збереження і захисту 
національної культури, міжнаціональні конфлікти, місце національ-
ностей в сучасній Європі, сучасні глобалізаційні процеси.

Так, у Польщі, як і в Словаччині, багато досліджень з пробле-
матики меншин було присвячено передусім циганам [24; 25], а та-
кож українцям, білорусам, євреям, вірменам, татарам, російським 
старовірам і караїмам. Увагу привернула також проблема самосві-
домості етнічних груп пограниччя [26]. Комплексне регіональне 
дослідження одночасно обрядів та народної творчості двох наро-
дів, які відрізняються своїм менталітетом – поляків та македон-
ців, – здійснили А. Задрожинська, Т. Вражиновський та К. Вроц-
лавський [30]. 

Зацікавлення етнічною проблематикою в сучасній фольклористи-
ці залишається важливим у контексті суспільних трансформацій, що 
відбулися у зв’язку з інтеграцією Польщі в європейський економіч-
ний та культурний простір. Питому вагу у цьому мав відіграти пере-
пис населення, але, на жаль, результати його виявилися не зовсім 
втішними, як для національних меншин, так і для дослідників.
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Однією з важливих проблем для фольклористичної науки стало 
дослідження фольклорної культури та традицій своїх діаспор. Най-
більш вагомих результатів в цьому плані досягли польські дослід-
ники. На початку 1990-х років спостерігалося значне зацікавлення 
поляками, які проживають на території колишнього СРСР, у регіо-
нах, які раніше були недоступні для дослідників з Польщі, зокрема в 
Казахстані та Білорусі [19].

Дослідники поляків на Сході простежили формування їх нової 
самосвідомості, уникаючи одноманітних узагальнень та антагоніз-
му згаданих поляків з їхнім іноетнічним оточенням. Проблема ет-
нічних стереотипів «свій–чужий» розглядається в Польщі на цілому 
ряді наукових конференцій, де об’єктом стали стосунки різних на-
ціональностей, зокрема поляків, німців, росіян, євреїв і т. д. У Поль-
щі одночасно велика увага фольклористів зосереджена на фольклорі 
пограниччя як своєрідного етно-культурного обшару. Із цієї пробле-
матики проведено ряд конференцій та видано цілий ряд досліджень, 
які заслуговують на спеціальне висвітлення.

Усі ці питання є особливо важливими для сучасної фольклористи-
ки та етнології в контексті дослідження етнічних конфліктів, пошуків 
можливостей та шляхів їх уникнення в суспільстві. Не випадково в 
Польщі саме в Інституті археології та етнології Польської Академії 
Наук ще в 1994 році відбулася наукова конференція, присвячена етніч-
ним конфліктам, у якій разом брали участь етнологи, фольклористи, 
історики (В. Кравчик-Василевська, Д. Сімонідес, М. Герліх) [18]. 

Окреме місце відведено розгляду ролі в розвитку сучасної фоль-
клористики Польського народознавчого товариства, його координа-
ційній, конференційній та едиційній діяльності. Важливе значення у 
збереженні традиційної спадщини займає Інститут Оскара Кольбер-
га в Познані з його цінним архівом, продовжуючи видання чергових 
томів «Dzieł wszystkich Oskara Kolberga» Концептуально іншими 
стали основні народознавчі часописи Польщі «Literatura ludowa», 
«Lud», «Konteksty», які сьогодні пройшли шлях від фольклористики 
до культурної антропології, сучасної етнології з її проблемами пост-
комунізму, етнічних конфліктів та культурології.

Сучасна фольклористика Польщі від досліджень сільського се-
редовища перейшла до вивчення антропології міста, до нового ро-
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зуміння своєї історії та пам’яті, від минулого до сьогодення на при-
кладі реального та уявного. З’являється ціле коло нової проблематки 
від сучасного політичного фольклору, до взаємодії фольклору зі ЗМІ 
та інтернетом, екології народної творчості та проблем збереження 
нематеріальної духовної культури (Василевська).  

Дослідження польської тематики та українсько-польських куль-
турних зв’язків було органічним для Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України про-
тягом багатьох років, можна згадати цілий ряд праць (О. К. Федорук, 
В. А. Юзвенко, М. П. Загайкевич, Л. К. Вахніна, А. П. Калениченко, 
С. Й. Грица та ін.). Відділ мистецтва та народної творчості зарубіж-
них країн ІМФЕ ім.  М. Т. Рильського є сьогодні одним з головних 
центрів у Національній академії наук з дослідження славістичної 
фольклористики в Україні, де українсько-польські фольклорні та 
фольклористичні зв’язки є пріоритетним напрямом. Увага приділя-
ється питанням історії польської фольклористики, зокрема аналізу 
фольклористичної діяльності та спадщини Зоріана Доленги-Хода-
ковського, Оскара Кольберга, польській фольклористиці міжвоєнних 
років та другої половини ХХ – початку ХХІ ст. та новим аспектам 
культурної антропології в Польщі в контексті сучасної європейської 
етнологічної та фольклористичної наук.

Однією з приорітетних проблем для науковців обох країн є куль-
тура та фольклор національних меншин, а також вивчення сучасних 
трансформацій на українсько-польському етнокультурному погра-
ниччі та  моделі ідентичності українців у Польщі. На жаль, відсоток 
дослідження українського фольклору в Польщі, досить незначний, 
за виключенням фольклористки Ярослави Конєвої з Вармінсько-Ма-
зурського університету в Ольштині, з яким ІМФЕ ім. М. Т. Рильсько-
го розпочинає з 2012 року виконання нового спільного проекту. 

Уже сьогодні можна ознайомитися із цілим рядом праць відо-
мих польських етнологів, фольклористів, мистецтвознавців та куль-
турологів, які перекладено українською мовою та видано в ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН України. Ідеться про науковий збірник 
«Українсько-польські культурні взаємини» (К., 2008. – Вип. 2.). Го-
ловний редактор видання – академік Г. А. Скрипник, заступник го-
ловного редактора – Л. К. Вахніна. Серед членів редколегії з Поль-
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щі – проф. Богуслав Бакула, (Університет імені Адама Міцкевича, 
Познань), проф. Єжи Ковальчик (Інститут мистецтвознавтсва ПАН), 
проф. Стефан Козак (Варшавський університет).

Інститутом було видано спецвипуск «Etnologia polska. Польська 
етнологія» журналу «Народна творчість та етнографія» (2007. – № 1). 
Головний редактор видання – Г. А. Скрипник, наукові координато-
ри – М. Дрозд-П’ясецька та Л. К. Вахніна. Його матеріали ввійшли 
до фундаментального двотомного видання ІМФЕ ім. М. Т. Рильсько-
го «Сучасна зарубіжна етнологія. Антологія» (головний редактор – 
акад. Г. А. Скрипник), яке було опубліковане в Інституті 2010 року.

Не можна не згадати видання «Студії мистцетвознавчі. Польсь-
кий спецвипуск» (2008. – Чис. 3). Головний редактор – Г. А. Скрип-
ник, координатор проекту – Л. К. Вахніна, упорядники – Є. Коваль-
чик, Р. Забашта.

Готується до друку у Варшаві український спецвипуск журналу 
«Konteksty» (координатори проекту – Л. К. Вахніна, Є. Ковальчик). 
Тексти статей українських авторів передано для перекладу.

Презентації полоністичних видань Інституту відбулися за участю 
Посольства Польщі в Києві (грудень 2008 р.) та Посольства України 
у Варшаві (червень 2009 р.)

Реалізуються угоди про наукове співробітництво та спільні про-
екти із цілим рядом польських установ, зокрема Інститутом літе-
ратурних досліджень ПАН, Інститутом мистецтвознавства ПАН, 
Інститутом археології та етнології ПАН. Наукові контакти підтри-
муються з багатьма університетами Польщі (Варшава, Познань, 
Вроцлав, Щецін, Торунь, Лодзь, Цєшин, Ольштин), Академією імені 
Яна Длугоша (Ченстохова), Польським Народознавчим Товариством 
(Вроцлав). У рамках угод здійснюється обмін літературою, відбува-
ється наукове стажування та консультації, участь у наукових конфе-
ренціях, спільні публікації в Україні та Польщі.  

Співробітники відділу постійно публікуються в Польщі, а видан-
ня Інституту – щорічник «Слов’янський світ», журнали «Народна 
творчість та етнографія», «Студії мистецтвознавчі», «Матеріали до 
української етнології» містять статті відомих польських учених. 

На засіданнях вченої ради Інституту з науковими доповідями ви-
ступали цілий ряд провідних польських науковців, серед яких – ака-
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демік, професор, доктор габілітований Станіслав Моссаковський, 
відомий мистецтвознавець, керівник Першого Відділу суспільних 
наук ПАН, до складу якого входять 14 інститутів. Протягом багатьох 
років він очолював Інститут мистецтвознавства ПАН, з яким ІМФЕ 
поєднує тісна наукова співпраця, професор, доктор габілітований 
Мирослава Дрозд-П’ясецька – заступник керівника Відділу суспіль-
них наук ПАН, керівник Центру етнології Інституту археології та 
етнології ПАН. Завдяки її діяльності був реалізований проект ви-
дання спецвипуску журналу «НТЕ», присвячений польській етноло-
гії (2007. – № 1), проф. Єжи Ковальчик (Інститут мистецтвознаства 
ПАН), проф. Богуслав Бакула, зав. кафедри компаративістики Інсти-
туту філології Університету імені Адама Міцкевича, проф. Збігнєв 
Ясєвич, головний редактор щорічника «Lud», заступник директора 
Східного Інституту Університету імені А. Міцкевича доктор Марек 
Фігура, відомий польський етномузикознавець проф. Богуслав Лін-
нет, директор Державного етнографічного музею Варшави доктор 
Адам Чижевський та ін.

В Інституті відбулася презентація книжки «Кримські сонети» 
Адама Міцкевича доктора Кшиштофа Чайковського, голови Товари-
ства імені А. Міцкевича в Ченстохові (у т. ч. генеральний консул РП 
в Іркутську). 

Мирослава Дрозд-П’ясецька, у рамках спільних проектів з ІМФЕ, 
організувала літні курси для наукової молоді країн Центральної та 
Східної Європи, куди були запрошені також аспіранти ІМФЕ.

Співробітники відділу є членами багатьох міжнародних організа-
цій, зокрема Польського народознавчого товариства (Л. К. Вахніна), 
Міжнародної комісії з дослідження слов’янського фольклору при 
Міжнародному комітеті славістів, Комісії з науки при Міжнародній 
організації з народної культури IOV при ЮНЕСКО (голова комісії 
проф. Ана Бжозовська-Крайка, Люблін), Міжнародної комісії з до-
слідження народних пісень та балад SIEF та ін.

Сучасна польська фольклористика стала складовою європейсько-
го наукового процесу, водночас не втрачаючи своєї специфіки і на-
ціональної своєрідності. Взаємодіючи з етнологією, історичною та 
культурною антропологією, вона шукає нових підходів до концепції 
сучасного світу та традиційних уявлень про нього.
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Леся ВАХНІНА

Наш огляд поставленої проблеми, звичайно, не може бути ви-
черпним, але сподіваємося, що він не тільки дозволить побачити та 
зрозуміти сучасний стан різних напрямів сучасної польської фоль-
клористики, але й допоможе українським дослідникам у накреслен-
ні нових перспектив розвитку української славістичної науки. 
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ВАЛЕНТИНА ГОЛОВАТЮК

ПОЛЬСЬКЕ НАРОДОЗНАВЧЕ 
ТОВАРИСТВО НА СУЧАСНІЙ 
ФОЛЬКЛОРИСТИЧНІЙ МАПІ ПОЛЬЩІ 

В історії польської фольклористики, що має понад двохсотлітню 
дослідницьку традицію, віднаходимо багато значущих подій і дат, 
але виняткове значення року 1895 – створення у Львові Народознав-
чого товариства і заснування його видавничого органу «Lud».  

Відсутність власної держави, а звідси – університетських кафедр 
етнографії, музеїв та водночас інтенсивність народознавчих зацікав-
лень, накопичення польових матеріалів, спричинили появу першої 
та упродовж багатьох років єдиної наукової і суспільно-культурної 
інституції, що спиралася на професіональних учених та притягувала 
аматорів з різних осередків Галичини, яким була близькою пробле-
матика народної культури. 

Керуючись позитивістськими гаслами, установа ставила за 
мету – «пізнання життя і характеру», поширення знань про народ, 
тому предметом дослідницьких зацікавлень була перш за все тра-
диційна  матеріальна й духовна культура польського етносу, «про-
стого люду» як частини народу, «нижчих верств, які найменше під-
далися змінам цивілізації», крім того, етнічних груп з європейських 
теренів та інших частин світу. Широке розуміння народознавства 
пов’язувалось з  різноманітними зацікавленнями, виразом яких 
було створення наступних секцій: археологічної, антропологічної, 
географічної, мовознавчої, літературної, музичної, промислової, 
соціологічної.

Беручи участь у розв’язанні найважливіших проблем свого часу, 
однією з яких була передусім інтеграція та пробудження свідомості 
власного народу, що перебував під чужоземним пануванням, устано-
ва, не отримуючи жодних дотацій, лише завдяки членським внескам, 
розгорнула активну збирацьку діяльність, заснувавши регіональні 
осередки у різних місцевостях Галичини та створивши потужну ме-
режу постійних кореспондентів і збирачів. 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

Польське народознавче товариство на сучасній фольклористичній мапі Польщі

19

У перше десятиліття своєї діяльності під керівництвом проф. 
А. Каліни, товариство, згуртувавши відомих вчених у галузі на-
родознавства й історії культури, серед яких: Я. Бодуен де Куртене, 
І. Франко, С. Цішевський,  В. Дибовський, Б. Густавіч, Й. Каленбах, 
В. Лозінський, К. Потканський, Я. Свєнтек, С. Удзєля, редагувало 
часопис «Lud», жваво налагоджувало контакти з європейськими 
й американськими етнографічними установами, започаткувавши 
обмін виданнями, що заклало основи для існуючої до нині спеці-
алізованої бібліотеки, нагромаджувало експонати для майбутнього 
музею.  Поєднуючи дослідницькі, популяризаторські й пізнавальні 
цілі, установа, покликана для реалізації наукових завдань, була від-
критою для всіх охочих, тому в її межах витворився такий важливий 
для сьогодення зв’язок науковців, передусім професіоналів, зосеред-
жених в університетах, і любителів народознавства [17, s. 14].

Зі здобуттям незалежності (1918) Польщі Товариство отримує 
можливість загальнодержавної діяльності, змінюються його на-
прямки й умови роботи. Народна культура й надалі залишається 
головним об’єктом досліджень, які спрямовані передусім на обсте-
ження регіонів, роз’єднаних за часів поділу країни, а також вивчення 
слов’янських культур та теорії культури. Успішну діяльність уста-
нови міжвоєнного періоду пов’язують з «несамовитою активністю» 
професора Адама Фішера, який був водночас секретарем товариства, 
редактором єдиного в країні етнографічного часопису «Lud», скарб-
ником і бібліотекарем [8, s. 5–6]. Цей період був ознаменований ви-
данням 35 томів «Ludu», 5 номерів «Prac etnografi cznych» і низкою 
наукових збірників. 

Після Другої світової війни Народознавче товариство вступає в 
нову фазу своєї діяльності зі значним доробком. На історичному ХХІ 
з’їзді Товариства, що відбувся 22 листопада 1945 року в Любліні, у 
50-ту річницю його створення, відновлюється робота установи (го-
ловою обрано К. Мошинського, секретарем – Й. Гаєка), опрацьовано 
план подальшої організаційної та наукової роботи, внесено зміни до 
статуту установи, найголовнішою з яких було поширення діяльнос-
ті на територію всієї країни [16, s. 413–417]. Садибою товариства 
стає Люблін, установа нараховує біля 200 членів, серед яких етно-
логи, фольклористи та любителі народознавства. Перевезено також 
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зі Львова бібліотеку, поновлено її книгозбір, налагоджено контакти з 
науковими, музейними закладами Польщі й за кордоном.

Принагідно зауважимо, що саме на цьому з’їзді польські вчені 
повернулися до питання створення Польського етнографічного ат-
ласу. Історія робіт з картографування культури і створення атласів 
пов’язана з іменем К. Мошинського, який ще в період між Першою 
і Другою світовими війнами проводив польові обстеження матері-
альної і духовної культури на приєднаних до Польщі східних тери-
торіях. Зібрані матеріали лягли в основу створення «Атласу народ-
ної культури Польщі», а пізніше перевидані в «Народній культурі 
слов’ян» та опубліковані в часопису «Lud słowiański» [31; 33]. 

У подальшому науковцями був розроблений загальний план і ме-
тоди роботи, створено робочу комісію на базі університетів Вроцла-
ва, Цєшина та Інституту історії матеріальної культури ПАН. У ро-
боті над Атласом брали участь відомі польські етнологи: Ю. Гаєк, 
Я. Клімашевська, А. Кутреба-Пойнарова, М. Покропек, Я. Богдано-
вич, З. Клодницький та ін.    

Вагомою подією в історії установи став наступний ХХІІ з’їзді, на 
якому 22 листопада 1947 року було прийнято рішення про перейме-
нування інституції на Польське народознавче товариство (Polskie to-
warzystwo ludoznawcze – PTL). За спогадами учасників, було це одне 
з незабутніх зібрань, що проходило в атмосфері небувалого ентузіаз-
му й мало характер першого наукового повоєнного народознавчого 
з’їзду. «На відміну від попередніх років, участь в ньому представ-
ників міністерств, міської влади та воєводств вказувала на те, який 
великий резонанс викликають наші праці і зацікавлення. <...> Ми 
впевнені, що наші духовно-матеріальні цінності відіграють позитив-
ну роль у творенні нової культури відроджуваної Польщі» [9, s. 28]. 
На з’їзді обговорювалась низка організаційних та наукових проблем, 
було затверджено нові видавничі проекти, серед яких – серія «Pra-
ce etnologiczne», та відновлено «Prace i materiały etnografi czne»; ряд 
проектів стосувалися проблематики вивчення фольклору та етногра-
фії у школах та вузах [24, s. 45–46]. 

Істотним є те, що в повоєнний період товариство залишалося єди-
ною загальнодержавною етнографічною інституцією, відкритою для 
всього, що відбувалося в польській та світовій етнологічній науці, а 
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його друкований орган «Lud» – єдиним польським етнографічним 
часописом. Ці роки були витрачені на підготовку наукових кадрів, 
на організацію мережі анкетування по всій Польщі. Товариство, 
об’єднавши в рамках своєї діяльності широке коло дослідників і 
надалі виконувало важливу координаційну роль фольклорно-етно-
графічної діяльності, долучалося до всіх важливих науково-орга-
нізаційних та культурних акцій, організовуючи загально польські 
конференції для обговорення актуальних проблем, що стосувалися 
тогочасної польської науки. Так з’явилися ініціативи опрацювання 
польського етнографічного атласу, видання спадщини Оскара Коль-
берга [22, s. 60–61] та багатьох інших наукових починань. 

З 1951 року осередком ПНТ стає Познань, а з другої половини 
1953 року починається його вроцлавський період. Окрім поновле-
них і новостворених відділів товариства, низки університетських 
кафедр, дослідницька праця зосереджується в установах Польської 
академії наук, таких як: Інститут літературних досліджень, Інститут 
мистецтв, науковий інститут у Силезії, а також неакадемічних за-
кладах – Державному видавничому інституті у Варшаві, музичному 
і літературному видавництві у Кракові. Згадані установи виховали 
протягом чверті століття кадри молодих фольклористів і створили 
атмосферу, у якій 1957 року з’явилося фольклористичне видання 
«Literatura Ludowa». [25, s. 7]. Одночасна належність учених до різ-
них наукових інституцій зумовлювала розвиток співпраці, яка часто 
починалася на основі особистих наукових взаємин.

У повоєнний період зокрема і в подальшому товариство очолю-
вали такі відомі постаті, як професори: К. Мошинський(194–1953), 
Й. Гаєк (1953–1956), Я. Чекановський (1961–1964), Б. Ольшевич 
(1964–1967), К. Завістовіч-Адамська (1967–1976), Б. Копчинська-
Яворська (1976–1980), Ф. Вокрой (1980–1982), А. Ковальська-Ле-
вицька (1982–1989), Я. Гайдук-Ніяковська (1989–1990), З. Клод-
ницький (1990–2000), Д. Сімонідес (2000–2005) [24, s. 209].

Зауважимо, що із середини ХХ ст. польські вчені намагалися на-
дати фольклористиці статус самостійної наукової дисципліни, ви-
ступали за створення окремого закладу, фольклорного архіву, але все 
було безуспішно [26, s. 103]. Більш того, був поставлений під сумнів 
сам предмет вивчення та визначення фольклору. Тому нині в Польщі 
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розуміння фольклору коливається між двома дефініціями – філоло-
гічною і лінгвістичною, у якій на перше місце ставиться вербальний 
компонент, і культурологічною й семіотичною, що охоплює, крім 
словесного шару культури, також вірування, ритуальні дії, елементи 
образотворчого мистецтва, одягу, житла, тобто народну культуру в 
цілому. З’явилися спроби ототожнювати фольклористику з культу-
рологією [6, s. 5]. 

Ще на початку 1990-х років відомий польський культуролог Р. Су-
лима визначив основні школи та напрями фольклористичних до-
сліджень, серед них:  варшавська школа, засновник якої Ю. Кши-
жановський та його учні займаються систематикою фольклорних 
явищ, вивченням зв’язків між фольклором та літературою, а також 
істо рією фольклористики. За цим напрямом стоїть давня традиція іс-
торико-філологічних досліджень;  опольська школа (Д. Сімонідес), 
яка зосереджує свій інтерес на польовому зборі матеріалів, публіка-
ції текстів і  бачить у фольклористиці своєрідну соціальну діагнос-
тику, обумовлену антропологічними засадами; вроцлавська школа 
(Ч. Гернас) акцентує свою увагу на проблемах історичної семантики 
культури, визнає комплексність методів та джерел історичного, со-
ціологічного, філологічного типу, у своїх дослідженнях користуєть-
ся імпульсами культурної антропології і засадами екзистенціалізму; 
люблінська школа (Є. Бартмінський) займається проблемою мовно-
го стереотипу, культурного символу, поетики усного тексту, нарато-
логії, мовної картини світу, опираючись на досягнення лінгвістики, 
семіотики й культурної антропології. [36, s. 58].

Хоча проведені в останнє десятиліття дослідження внесли багато 
нового у вивчення фольклору, розуміння його специфіки, їх внесок 
у визначення статусу і завдань фольклористики як самостійної дис-
ципліни невеликий. Статус теоретичної дисципліни залишається не 
сформульованим [6, s. 7].

Отже, надзвичайно важливими були починання й ініціативи чле-
нів товариства, зокрема поява першого фольклористичного часопи-
су «Literatura Ludowa», видання спадщини О. Кольберга, проведення 
акції «Народна культура – цінність нації» («Kultura ludowa – dobrem 
narodu»), у рамках якої розроблялись запитальники, проводились 
теренові дослідження, семінари й конференції, врешті створення 
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фольклористичної секції (1973), яка згодом переросла в кафедру 
фольклористики Інституту польської філології Опольського універ-
ситету (1988) і донині залишається єдиною в країні. 

Традиційно на базі регіональних відділів установа проводить 
щорічні з’їзди, аби підтримувати тісніший зв’язок зі своїми етно-
графічними осередками й сприяти активізації їхньої наукової ро-
боти, а також завдяки проведенню різноманітних екскурсій, нада-
вати можливість членам установи ближче знайомитись з народною 
культурою того чи іншого терену. На з’їздах заслуховуються звіти 
про діяльність інституції, головного правління, президії, відділів, 
а також бібліотеки, архіву, видавництва та фінансову діяльність,  
водночас обговорюються різноманітні організаційні проблеми, зо-
крема неодноразово порушувалось питання про перейменування 
товариства. Наприклад, на LXVIIІ (68) з’їзді, що відбувся у вересні 
1992 року в Шамотулах, було винесено на розгляд пропозицію ре-
гіонального відділу м. Лодзь про можливість розширення назви, а 
саме перейменування його на «Об’єднання етнологів, фольклорис-
тів і культурних антропологів», що зрештою викликало дискусію. 
Прихильники зміни назви (З. Ясєвич, М. Блахарська) обґрунтову-
вали пропозицію тим, що ПНТ має дві групи членів – зацікавлених 
народною культурою народознавців та професіоналів, тобто вче-
них, і між цими групами з’явилося відчуття дистанції, тому про-
позиція має на меті запобігти розколу установи. Товариство старіє 
і притік молодих членів пов’язаний, можливо, з архаїчною назвою. 
На противагу цим думкам, інші науковці (Ю. Цєсляк, Е. Пєтрашек, 
А. Ковальська-Левицька) запевняли, що назва товариства є такою 
загальною, що може згуртувати всіх, тим паче, відділи можуть 
спрямовувати свою діяльність згідно зацікавлень членів. Адже пе-
рейменування передбачає і зміну статуту, що спричинить виклю-
чення 50 % членів, які не відображені у назві, наприклад, сучасні 
антропологи [39, s. 301]. Дискусії, що точаться навколо цього пи-
тання, ґрунтуються передусім на архаїчності назви та невідповід-
ності сучасним зацікавленням дисципліни, вносилися також пропо-
зиції щодо перейменування відділів з етнографічних на «етнологіч-
ні» й «культурної антропології», але й досі ці питання залишаються 
відкритими [21, s. 18–19]. 
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Варто зупинитися на ще одному із важливих напрямів діяльнос-
ті Товариства, зокрема наукових конференціях, які  супроводжують 
з’їзди ПНТ. Щороку члени установи та запрошені зустрічаються в 
рамках наукових сесій, які проводяться в різних містах Польщі на базі 
відділів з метою активізації їхньої збирацької та дослідницької діяль-
ності. Ціла низка міждисциплінарних конференцій була присвячена 
традиційній культурі окремих регіонів країни, фольклору та міжна-
родним зв’язкам у фольклорі західних слов’ян. Серед найважливіших 
варто згадати конференції: в Зеленій Гурі (1954), присвячену доробкові 
О. Кольберга; Щеціні (1960) – традиційній народній культурі Помор’я; 
Лодзі (1967) – трансформаційним процесам у сільському та міському 
середовищах тощо. На цих зібраннях дослідники мають змогу поді-
литися не тільки результатами своїх досліджень, обмінятися думками 
та отримати цінні коментарі колег, а й ознайомитися з багатим світом 
не лише польської,  слов’янської традиційної культури, але й культу-
рою інших континентів. Це стало можливим завдяки створенню при 
відділах секцій американістики, африканістики та проведенню низки 
наукових сесій, наприклад: «Польська африканістика до 100-річчя на-
родження Яна Чекановського і 100-річчя експедиції Стефана Шольц-
Рогозинського до Камеруну» (1982); «Австралія і Океанія: традиційні 
культури вчора і сьогодні» (1983) тощо. 

Урочисте святкування 100-літнього ювілею товариства, що від-
бувалося на 71 з’їзді у Вроцлаві (9–11 вересня 1995 р.), супроводжу-
валось проведенням міжнародної конференції «Минуле, сьогодення 
і майбутнє польської етнології», метою якої було, з одного боку, під-
ведення підсумків наукової діяльності в галузі етнології та фолькло-
ристики за 100 років існування ПНТ, оцінка його діяльності й роль в 
історії польської та європейської науки, визначення його місця серед 
інших товариств, об’єднань, асоціацій як регіонального, так і між-
народного рівня [1, с. 112]. З іншого боку – обговорення стану і на-
прямків  етнологічних  досліджень, впливу культурної антропології, 
зв’язків польської науки з етнологією та антропологією в інших кра-
їнах світу.

У конференції взяли участь біля 400 учасників, з них – 30 інозем-
них учених, зокрема, з Австрії, Чехії, Нідерландів, Ізраїлю, Литви, 
Німеччини, Росії, Словаччини, України, США, Угорщини.
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Оцінка сучасного стану діяльності Товариства не була однознач-
ною. З одного боку – установа і надалі згуртовує значну кількість 
(близько 1000) членів, що вказує на стабільність, проводить динаміч-
ну видавничу діяльність, активно долучається до справ, пов’язаних з 
культурно-освітньою політикою, а з другого – послаблюються зв’язки 
установи з відділами, а звідси відсутність цікавих ініціатив та спіль-
них зацікавлень, що пояснюється передусім зміною поколінь та низь-
ким залученням молодих науковців; різнорідністю членів, які згру-
повані в професіоналів-практиків, теоретиків та аматорів. Недоліком 
видавничої діяльності є малі наклади часописів та високі ціни на них.  

Даючи відповідь на питання, чим товариство повинно бути для 
своїх членів, яку виконувати роль, на які виклики сучасності повин-
но відповідати, дослідники зазначали, що установа має докласти 
особливих зусиль для розвитку сучасної етнологічної думки в пра-
цях Товариства, для популяризації цієї думки в осередках; створи-
ти умови для широкої наукової критики та розвитку новаторської 
думки, стати своєрідним форумом для дискусій. Звучали пропозиції 
щодо створення в межах установи секцій «за інтересами», які б згур-
товували членів різних відділів, надаючи їм можливість висловлю-
вати власні думки, погляди, уподобання, що сприяло б вирішенню 
важливих наукових проблем.

Особлива роль покладається на науковців у роботі над реформою 
освітньої програми з ідеєю розвитку в школі регіональних зацікавлень 
з урахуванням проблематики традиційної та духовної культури того 
чи іншого терену [21, s. 18–19]. 

Що ж до фольклористики, яка на відміну від інших слов’янських 
країн, не отримала статусу самостійної наукової дисципліни і, яка 
складає, найвірогідніше, систему інтерпретаційних поглядів окре-
мого фрагменту культури, стверджувалось, що кількість фолькло-
ристів не зменшується, а навпаки збільшується [23, s. 78]. Зростають 
наукові зацікавлення фольклором, який користується у суспільстві 
великою популярністю завдяки проведенню різноманітних культур-
них та мистецьких імпрез.  

Тематика конференцій, проведення яких щорічно ініціюють від-
діли Товариства, є досить різноманітною. Наприклад, 2000 року в 
м. Торуні в рамках 76 з’їзду установи відбулася наукова конференція 
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«Минуле польської етнології в сучасності. Постаті, ідеї, проблемати-
ка, осередки»; Важливість висвітлення проблем національної іден-
тичності засвідчила низка міжнародних конференцій, проведених у 
період 2002–2007 років, присвячених дослідженню етнічного й куль-
турного пограниччя, аналізу етнічних і міжконфесійних конфліктів, 
культурної взаємодії, трансформаційних й асимілятивних процесів 
(«Пограниччя культурне та етнічне в центральній Європі» (Цєшин, 
2002), розглядалось польсько-чесько-словацьке пограниччя; «Поль-
ща-Німеччина. Пограниччя культурне і етнічне» (Слубіци, 2003); 
«Пограниччя польсько-білорусько-литовське. Історія-етнос-мова-
культура» (Супрасль, 2005); «Польща-Україна. Пограниччя культур-
не і етнічне» (Замошць, 2006); «Польща-Словаччина. Пограниччя 
культурне і етнічне» (Мшана Дольна, 2007)).

Актуальність цієї проблематики свідчить про те, що «пограниччя 
стало надзвичайно важливим простором не тільки взаєморозуміння, 
а й взаємовпливу традицій, переходу їх в інше  мовне середовище, 
де культури і зокрема фольклор різних народів взаємодіяли, взаємоз-
багачувалися і навіть синтезувалися. Проживання у багатоетнічному 
середовищі вже саме по собі приносить нове розуміння інших куль-
тур, мов та релігій, що дозволяє їм безконфліктно співіснувати» [2, 
с. 282].

У колі першочергових завдань польських науковців залишаєть-
ся дослідження процесів глобалізації та їхніх наслідків, проблем 
діаспори, еміграції та  культурної адаптації поляків у різних краї-
нах світу, про що свідчить низка міждисциплінарних конференцій 
«Культури перед глобалізацією. Проблема культурної уніфікації в 
зацікавленнях польської гуманістики» (Лодзь, 2004); «Поляки поза 
межами краю на порозі ХХІ ст. – різні обличчя польської самобут-
ності» (Вроцлав, 2009); «Подорожі. Від міграції до туризму» (То-
рунь, 2010) тощо.

У багатогранній діяльності Товариства упродовж усієї його іс-
торії одне з чільних місць відводилося міжнародним науковим 
контактам і нині з ним співпрацюють 116 зарубіжних інститу-
цій. Своєрідністю позначена, зокрема, співпраця між установою 
та Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського НАН України, яка розпочалася в 60-х роках 
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минулого століття. У розвитку наукових контактів між двома уста-
новами важливу роль відіграла зустріч фольклористів та етногра-
фів обох країн на VII Міжнародному конгресі антропологічних 
і етнографічних наук (Москва, 1964 р.), що сприяло подальшій 
співпраці, проведенню спільних конференцій, постійних консуль-
тацій щодо наукових видань, зокрема підготовки Атласів матері-
альної культури як в Україні, так і Польщі та з питань організації 
польових досліджень. У цей же період налагоджувалися науко-
ві зв’язки з Інститутом літературних досліджень та Інститутом 
мистецтв ПАН: узгоджувалися наукові плани та започатковували-
ся спільні дослідження (ідеться про видання наукової спадщини 
З. Доленги-Ходаковського – «Українські народні пісні в записах 
З. Доленги-Ходаковського», серію видань з українсько-польських 
фольклорних та мистецьких взаємин) [3, с. 6].

З 1965 року було налагоджено книгообмін: Інститут регулярно 
почав отримувати журнали «Lud», «Literaturu ludowu» та інші ви-
дання, а 1966 року керівництво Товариства за підписом Ю. Гайєка 
передало в дарунок Інституту шість томів Польського етнографічно-
го атласу. Протягом 1971–1972 років Польське Народознавче Това-
риство надіслало до бібліотеки Інституту 54 томи повного видання 
праць О. Кольберга, продовжуючи і надалі надсилати нові томи, що 
виходили друком [5, с. 109–111].

Активній науковій співпраці між установами сприяли видатні 
вчені М. Рильський, К. Гуслистий, О. Дей, В. Юзвенко, О. Федорук, 
С. Грица, Г. Скрипник, Л. Вахніна, Ю. Гайєк, Ю. Буршта, Ю. Кши-
жановський, Г. Капелусь, З. Клодніцький, З. Ясєвич та ін. Нині ця 
співпраця продовжується не тільки на рівні обміну виданнями, але й 
активній участі співробітників Інституту в щорічних наукових кон-
ференціях та з’їздах Товариства (Л. Вахніна, Т. Косміна, О. Косміна, 
Г. Бодаренко, Л. Пономар). Л. Вахніна є членом установи та членом 
редакційного комітету двомісячника «Literaturа ludowа». 

Одним з важливих напрямів діяльності Товариства була і зали-
шається  широкоформатна видавнича діяльність, яка розвивалася, 
незважаючи на періоди фінансової скрути, з очевидним позитивним 
наслідком, висвітлюючи здобутки польських етнологів, фолькло-
ристів й антропологів та презентуючи установу у світі. Публікації 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

28

Валентина ГОЛОВАТЮК

Товариства є свідченням широкої популяризаторської та наукової 
діяльності його членів, вони враховували різноманітні зацікавлення 
читачів: від праць з матеріальної та духовної культури, статей ме-
тодологічного характеру, що публікувалися в спеціальних серіях і 
часописах, до популярних нарисів про одяг, народних майстрів, ви-
конавців тощо. Варто зауважити, що у видавничих серіях ПНТ ма-
ють право публікуватися тільки члени установи, виняток складають 
запрошені редакцією автори [40, s. 335]. 

Сучасні видання можна поділити на кілька окремих категорій, що 
дасть певне поняття про видавничу діяльність Товариства. Це пере-
дусім наукові часописи: «Lud», «Literaturа ludowа», «Łódzkie studia 
etnografi czne» та ряд серійних видань. 

Серед часописів Товариства найвагомішим є річник «Lud», який за 
своєю популярністю та значенням належить до загальнослов’янських, 
ілюструючи наявність зв’язку з інституцією уже понад 115 років, а 
також тяглість та стабільність видання (з 1895 р. по нинішній день 
видано 95 томів). Спочатку це був місячник, пізніше квартальник, 
згодом став річником. 

Досить успішним в історії «Ludu», який слугував поглибленню те-
оретичних знань та методологічним дискусіям, був початковий пері-
од за редагування А. Каліни (1895–1907), потім спостерігався певний 
занепад і лише А. Фішерові (1910–1939) вдалося не тільки вивести 
видання з фінансової скрути, але й запровадивши нові рубрики, за-
безпечити притік нових співробітників, підняти часопис до науково-
го рівня і, таким чином, збільшити коло читачів [34]. 

До 1918 року було видано 20 томів «Ludu», які мали  важливе 
значення для розвитку не тільки польської етнології, а й фолькло-
ристичної думки, містили цінні матеріали різних жанрів народної 
творчості слов’ян, переважно з Галичини, спорадично з інших те-
ренів (публікації Ю. Шнайдера, Б. Густавіча, Я. Свєтка, Л. Млин-
ка, В. Бжегі, С. Удзєлі, А. Фішера, В. Лабіньського та ін.). Окрім 
прозового та пісенного матеріалу, увагу редакторів привертав також 
традиційний народний театр, свідченням чого є нариси, присвячені 
шопці ( С. Гонет, Ф. Гавелек, Я. Цєплік, А. Фішер та ін.) Студії з ком-
паративістики ( С. Василевського, С. Цішевського, С. Здзярського, 
А. Фішера [18].
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Видання відіграло важливу роль у програмуванні досліджень над 
фольклором, що належав до широкого кола народознавчих зацікав-
лень збирачів, і було підпорядковане початковій меті – поглибленню 
знань про власний народ в умовах бездержавності.

У наступній серії (1922–1937) часопис змінив свої напрями дослі-
джень, став антропологічним, та набув характеру академічного видан-
ня, широко інформуючи про праці зарубіжних учених. Науковий під-
хід до фольклору вже не мав однобічнокого характеру, в етнографіч-
них, соціологічних і культурознавчих студіях А. Фішера, О. Брюкнера, 
С. Чарновського, К. Мошинського та інших дослідників простежують-
ся нові теоретичні й методологічні напрями. Почав переважати гене-
тично-типологічний, інтеретнічний та історично-соціологічний огляд 
фольклору як живої категорії, складової народної культури. «Lud» 
присвячує свої сторінки слов’янській фольклористиці (чеській, сло-
вацькій, словенській, лужицькій), звертає увагу на праці англійських, 
французьких, німецьких італійських і угорських учених, з’являються 
також публікації з грецького й литовського фольклору [23, s. 74–75]. 
Часопис гуртує навколо себе найповажніші кола польських та зару-
біжних дослідників, стає репрезентантом не тільки наукових здобутків 
установи, але й польської науки загалом. 

Видання є багатим історіографічним джерелом вивчення як  ді-
яльності Товариства, так і окремих його членів. Тематичний аналіз 
статей і джерельних публікацій видання свідчить не тільки про нау-
кові зацікавлення авторів, а й методологічні та концептуальні підхо-
ди до висвітлення тих чи інших наукових проблем. Водночас розділ 
«Хроніка», подаючи аналіз програмних документів, інформацію про 
важливі наукові події: з’їзди, конгреси, конференції; науково-видав-
ничі звіти, плани тощо дає уявлення про основні напрями діяльнос-
ті установи, а епістолярій, спогади, біографічні матеріали містять 
важливу інформацію щодо діяльності членів ПНТ. Варто зауважити, 
що «Lud» ніколи не був центром політичної, релігійної чи будь-якої 
іншої ненаукової полеміки. Незмінною була позиція редакторів та 
співробітників видання щодо політичного нейтралітету. 

Нині часопис, головним редактором якого є проф. Д. Пенка-
ля-Гавенцька, орган двох установ – Товариства і Комітету етно-
логічних наук Польської академії наук і має міждисциплінарний 
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характер. У тематичній частині видання широко висвітлюються 
історія, проблематика й дослідницькі напрями польської етноло-
гії та культурної антропології, особливості збереження і функціо-
нування традиційного фольклору й теоретичні проблеми сучасної 
фольклористики, представлена  також культура різних народів та 
кран світу.    

Серед повоєнних видань окреме місце посідає «Literaturа 
ludowа» – перший і єдиний у Польщі фольклористичний часопис, 
що побачив світ у 1957 році. Ідея його створення належала Ю. Кши-
жановському та була підтримана роком раніше на науковій конфе-
ренції, що відбулася в Закопаному з нагоди ХХХІ з’їзду ПНТ. Голов-
ний тягар організаційної та редакційної праці, видавнича політика 
видання закономірно лягли на плечі засновника й головного редак-
тора Ю. Кшижановського. Його фахові якості, позиція у науковому 
світі, наукові контакти, вміння налагоджувати відносини з дослідни-
ками мали неабияке значення у його роботі, як і досвід редагуван-
ня. Постать вченого посідає особливе місце в історії польської по-
воєнної фольклористики, як і в історії установи. Ю. Кшижановський 
(1882–1976), професор, багаторічний член Народознавчого товари-
ства (з 1974 р. – почесний), видатний історик польської літератури, 
видавець, редактор, теоретик фольклору і організатор наукового 
фольклористичного середовища. Займаючись ґенезою і системати-
кою фольклорних явищ, вивченням польської байки та пареміології, 
учений висловлювався за відокремлення фольклористики від етно-
логії та її самостійність. У своїх студіях над вивченням зв’язків між 
фольклором і  літературою доводив невід’ємність обох явищ, чим 
об’єднав для фольклористики групу молодих дослідників філоло-
гів варшавської школи (Г. Капелусь, Р. Гурський, Р. Войцеховський 
та ін.), що працювали в Інституті літературних досліджень ПАН у 
Варшаві [23, s. 75–76]. На особливу увагу заслуговують такі видання 
Ю. Кшижановського, як: «Slownik folkloru polskiego» (1965) і «Dzie-
je folklorystyki polskiej» (Kapełuś, Krzyżanowski 1970; 1982).   

За редакцією вченого до 1972 року вийшло 11 річників (33 но-
мери) «Literatury ludowej», своєрідних регіональних монографій, 
присвячених народній творчості, фольклорним осередкам, самоді-
яльним гуртам, звичаям та обрядам різних теренів Польщі, що були 
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продовженням видавничої концепції О. Кольберга. Часопис видавав-
ся на базі варшавського відділу ПНТ, зокрема Інституту літератур-
них досліджень ПАН, а зусилля редакції часопису були спрямовані 
передусім на відновлення фольклористики як наукової дисципліни,  
поновлення її зв’язків зі світовою. 

Намагаючись утримати наукові ініціативи професора  Ю. Кши-
жановського, що заклали фундамент сучасної польської фольклорис-
тики, його наступник Чеслав Гернас (1928–2003) у передмові до пер-
шого за його редакцією номера часопису писав: «Згідно з зазначе-
ною назвою і сучасним широким розумінням фольклору «Literaturа 
ludowа» присвятить свої сторінки дослідженню народної творчості 
сільського та міського середовища, давнього і сучасного» [29, s. 3]. 
Засновник вроцлавської школи фольклористики Чеслав Гернас у ви-
давничій практиці часопису не обмежувався лише публікаціями тра-
диційного фольклору, увага приділялася також дослідженням погра-
ниччя, зв’язкам фольклорного твору з виконавською майстерністю, 
музикою, пластикою, обрядовістю, тобто сучасними формами життя 
тексту, а також його функціями. «Literaturа ludowа», за визначенням 
редактора, мала стати форумом конфронтації різних поглядів, пер-
спектив і проектів методологічних, де мали б можливість зустрічати-
ся фольклористи, мовознавці, літературознавці, а також етнографи, 
антропологи й теоретики культури [29, s. 4].

Власне, часопис і став таким виданням, адже упродовж 40 років на 
його сторінках було вміщено близько сотні публікацій – перекладів 
праць зарубіжних учених зі Східної та Західної Європи, Сполучених 
Штатів Америки (Ф. Утлея, А.-Б. Лорда, С. Томпсона, Л. Ловенталя, 
М. Фінка, Д. Мелли, В. Гусєва, К. Чистова, Б. Путілова, В. Проппа 
та ін.) з етнолінгвістики, компаративістики, семіотики, структураліз-
му, низку рецензій та інформацію про актуальні іноземні видання. 
Поширюючи знання про народну творчість через публікацію статей, 
що стосуються наукового дослідження всіх галузей фольклору, зо-
крема питань масової культури, видання сприяло активізації тере-
нових досліджень, створювало умови для дискусії над специфікою і 
функціонуванням сучасного фольклору. 

Починаючи із середини 1970-х років, Ч. Гернас регулярно про-
водив семінари фольклористів, присвячені проблемам сучасної 
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науки, матеріали яких публікувалися в часопису й мали помітний 
вплив на наукові школи та колективи. Зокрема, на слупській диску-
сії обговорювалися проблеми мови фольклору («Literaturа ludowа» 
1976, № 4/5); на вроцлавській – методи збирання і видання фоль-
клорних текстів (1979, № 1/3); люблінська розмова про фолькло-
ризм презентувала цілий спектр оцінок і можливостей інтерпрета-
ції цього неоднозначного феномену (1987, № 4/6) тощо.

Саме завдяки часопису «Literaturа ludowа», та його блискучому 
редагуванню Ч. Гернасом (1972–2004) став можливим, за словами 
Є. Бартмінського, вихід фольклористів за межі сільської сфери [6, 
s. 9]. Відкриваючи свої сторінки для сучасної фольклористики, ви-
дання вміщує статті з питань масової культури, міських легенд, пі-
сень і музики disko polo, молодіжного, мисливського, солдатського 
фольклору і т. п. Багато явищ цього «нового фольклору» мають вже 
мало спільного з традиційним, частина з них є лише подібними. 

Щораз частіше публікуються студії, у яких фольклор розгля-
дається з точки зору культурної антропології. У цьому аспекті він 
трактується як живий елемент сучасної комунікації з урахуванням 
культурного та ситуативного контексту, а також постаті самого ви-
конавця і процесу виконання [23, s. 76–77].

Нині на сторінках двомісячника, головним редактором якого є 
проф. Й. Луговська, аналізуються й обговорюються проблеми традицій-
ного та сучасного фольклору європейських країн, відбувається знайом-
ство з екзотичними позаєвропейськими культурами, друкуються статті 
з методології та дослідницьких підходів у фольклористиці, рецензії й 
огляди наукових праць. «Часопис став своєрідною інституцією науко-
вого життя, інтегруючи різні осередки, без яких важко уявити собі сьо-
годнішню академічну фольклористику» [30, s. 61].

У 1959 році було започатковано річник «Łódzkie studia etnogra-
fi czne» (видано 47 т.), тематично пов’язаний з лодзьким регіоном, 
проте дослідницька тематика видання не обмежується лише про-
стором Польщі, а висвітлює також різноманітні проблеми народної 
культури, зокрема фольклору, та теоретико-методологічні студії з 
питань сучасної світової етнологічної науки. 

Серед видавничої серії варто згадати «Prace i materiały etnografi cz-
ne» (з 1934 р. – 36 т.), які стали продовженням довоєнних «Prac etno-
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grafi cznych» та висвітлюють традиційну й сучасну культуру різних 
регіонів Польщі, зокрема, національних меншин; «Prace etnologicz-
ne», (з 1947 р. – 24 т.); «Atlas Polskich Strojów Ludowych» (з 1949 р. – 
35 т.), кожен зошит присвячений певній етнічній групі; «Komentarze 
do Polskiego atlasu etnografi cznego» (9 т.); «Archiwum etnografi czne» 
(з 1951 р. – 52 т.) містить праці та розвідки з історії етнології й фоль-
клористики, традиційної народної культури, публікує матеріали на-
укових конференцій, запитальники, бібліографію польської етно-
графії різних періодів, інформаційні бюлетені ПНТ; тематика серій 
«Biblioteka popularnonaukowa» (з 1958 р. – 16 т.) та «Bibliotekа «Li-
teratury ludowеj»» (1995 р. – 9 т.) охоплює проблеми, пов’язані як з 
традиційним, так і сучасним фольклором в його локальних і регіо-
нальних проявах; нова серія «Dziedzictwo kulturowe» (з 1996 р. – 5 т.) 
репрезентує культурну спадщину окремих регіонів Польщі. 

Особливе місце серед видань Товариства посідає серія «Biblioteka 
zesłańca» (з 1991 р. – 25 т., гол. ред. проф. А. Кучинський). Започатко-
вана спочатку як додаток до «Literatury ludowеj», у якій Ч. Гернасом 
було оголошено конкурс на публікацію спогадів поляків, депортова-
них до Сибіру, Далекого Сходу, Казахстану й інших регіонів колиш-
нього Радянського Союзу в 1939–1956 роках, та їхнього перебування 
в таборах Караганди, Колими, Норильська, Воркути. Адже «сибір-
ська проблематика» у повоєнній історіографії була своєрідним табу і 
тільки час від часу пробивалася крізь щільне сито цензури, виразно 
засвідчуючи, що варта вона пильної уваги й систематичних дослі-
джень. Тому вже перші публікації з висвітлення трагічної сторінки 
в історії поляків знайшли широкий відгук і зацікавлення читачів з 
подякою на адресу часопису й правління Товариства за підняту пра-
цю та переконала редакторів у доцільності окремого видання. Серія 
висвітлює також доробок відомих польських дослідників Сибіру – 
Б. Дибовського, Б. Пілсудського, В. Сєрошевського та інших, а також 
публікує архівні матеріали спогадів з ХІХ ст.

Вагомим внеском у слов’янську фольклористику стало багато-
томне видання монументальної спадщини Оскара Кольберга. 
Адже вченому за життя вдалося опублікувати лише частину мате-
ріалів, решта – залишалася в рукописах. Оскільки значна частина 
Кольбергівського архіву зберігалася в товаристві, ним і було ініці-
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йовано видання доробку вченого. Видавничий проект започатковано 
в 1958 року Кольбергівською лабораторією у Вроцлаві під керівни-
цтвом Й. Гаєка. Згодом було створено і перенесено до Познані редак-
цію «Повного зібрання творів Оскара Кольберга» (Dziel Wszystkich 
Oskara Kolberga), яку очолив Й. Буршта (1962–1987), науковою ра-
дою керував Ю. Кшижановський, а з 1976 року цю функцію пере-
йняв Д. Лабуда.

У 1997 році було створено окрему установу – науково-дослідний 
Інститут ім. Оскара Кольберга, який очолює В. Й. Буршта. Упродовж 
50-ти років редакційному колективу вдалося видати 85 томів (з яких 
36 – видані Кольбергом і перевидані редакцією), що містять руко-
писну спадщину вченого, зокрема фольклорно-етнографічний мате-
ріал, нотні тексти, теоретичні розвідки й статті різнорідної тематики, 
кореспонденцію, покажчик індексів. Більшість матеріалів О. Коль-
берга – це нотатки, що стосуються документації записів, окремого 
середовища, місцевостей, у яких велися дослідження тощо. Таким 
чином, усі томи, за винятком 1, 37, 38 і 60, є регіональними моно-
графіями цілої серії: «Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, poda-
nia, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”, у яких 
представлена духовна та матеріальна культура Польщі. Перший том 
монументального видання містить покажчик баладних сюжетів, 
шістдесятий – прислів’я та приказки [24, s. 166–168]. 

Наукова бібліотека ім. Я. Чекановського, що дофінансовуєть-
ся Міністерством науки і вищої школи та Вроцлавським універси-
тетом, підтримує постійний обмін виданнями зі 121-ю зарубіжною 
інституцією та 41-ю вітчизняною. Це наукові й культурні установи, 
передусім університетські бібліотеки, наукові товариства та музеї. 
Частина цих контактів сягає межі ХІХ–ХХ ст. [35, s. 483]. Співпра-
цює з Національною бібліотекою України ім. Вернадського, Інститу-
том мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль-
ського НАН України, Інститутом народознавства НАНУ, Львівським 
національним університетом ім. І. Франка. Бібліотека Товариства є 
найбільшою спеціалізованою бібліотекою Польщі, її книгозбір по-
повнюється передусім завдяки обміну, дарам і власним виданням, а 
фонди нараховують більше 40 тис. томів, зібраних від початку засну-
вання Товариства. Це передусім видання з фольклористики, етноло-
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гії, культурної антропології та важливі праці з історії, археології, со-
ціології, мовознавства тощо.

Велике значення у збереженні інформації про діяльність будь-
якої наукової інституції має архів і це добре усвідомлював іні-
ціатор його заснування Адам Фішер (у 1911–1943 рр. – секретар 
установи та редактор «Ludu»). Формування архіву значною мірою 
було пов’язане з розвитком тих чи інших напрямів у дослідниць-
кій діяльності Товариства та з публікаціями на сторінках «Ludu» 
і поділяється на 4 періоди: львівський (до 1944 р. ), люблінський 
(1944–1950), познанський (1951–1952), вроцлавський (від 1953 р.). 
Поточний архів, що складається з двох відділів: етнографічного й 
сибірських спогадів поляків, депортованих до Сибіру та Далекого 
Сходу, став важливою складовою частиною джерельних матеріа-
лів установи. Він містить документи пов’язані передусім з історією 
ПНТ, зокрема протоколи засідань, листування, приватні збірки, ру-
кописи і машинописні праці відомих учених (зокрема Генріка Бе-
глейзена, Северина Удзелі, Адама Фішера, Вінценза Поля). Окрім 
фольклорно-етнографічних матеріалів теренових досліджень, в ар-
хіві зберігаються колекції старопольських документів ХVІІ–ХІХ ст. 
із зібрань С. Понятовського, Казимира Мошинського [24, s. 164]. 
Архів безперервно поповнюється вже понад 110 років. 

Як структурний підрозділ 1968 року на базі кафедри етнології 
Лодзького університету було створено Центр документації етно-
графічної інформації ПНТ з ініціативи проф. К. Завістович-Адам-
ської, яка на той час очолювала Товариство. Центр, яким упродовж 
1971–2011 років керувала проф. Б. Копчинська-Яворська (з 2011 р. – 
д-р. І. Кузьма), має свою бібліотеку, архів, видавництво і висвітлює 
доробок польських науковців в міжнародній базі даних. Створено 
комп’ютерну базу бібліографії польської етнографії, етнографів, ет-
нографічних інституцій. У 1994–1997 роках, надаючи допомогу Мі-
ністерству культури та мистецтва в реалізації програми «Охорона 
промислів», створено базу даних, що охоплює народне мистецтво, 
ремесла та містить інформацію про митців і народних майстрів, а 
також картотеку фольклорних фестивалів та мистецьких імпрез.

Про успішну роботу центру свідчать також праці, а це переду-
сім серія бібліографічних покажчиків польської етнографії за 1926–
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1939 роки та 1976–1990 роки, а також покажчики «Ludu» (1895–
1985) та «Literatury ludowej» (1957–1980) [10]. Центр працює також 
над створенням словників, що стосуються культури міського серед-
овища, народної медицини й мистецтва [24, s. 168–170].

До 1991 року Товариство фінансувалось Академією наук, а з на-
ступного року існувало завдяки підтримці Комітету наукових дослі-
джень, кошти якого спрямовувалися на функціонування бібліотеки, 
архіву, Центру документації та етнографічної інформації у Лодзі, 
редакції «Dziel wszystkich» Оскара Кольберга, а також підтримку ви-
давничих проектів. Нині значну фінансову допомогу установі надає 
Міністерство науки і вищої школи. 

Своїми здобутками Товариство завдячує передусім регіональ-
ним відділам та їхнім членам, серед яких – науковці, дослідники, 
викладачі, аспіранти й усі, хто цікавиться вивченням і збереженням 
традиційної народної культури Польщі. Окремі з регіональних осе-
редків мають свою власну багаторічну історію й традиції, адже в 
перший період діяльності установи існувала тенденція до створення 
відділів, але після першої світової війни інституція обмежувалася 
співпрацею з варшавським середовищем – Польським етнологіч-
ним товариством. Лише з 1945 року розпочалася активна організа-
ційна робота над створенням та відновленням теренових відділів, 
яких уже в 1959 році нараховувалося 18. Неможливо детально пред-
ставити діяльність усіх осередків, але варто наголосити на їхній 
культурно-освітній ролі в популяризації науки, підготовці молодих 
кадрів та ініціюванні науково-дослідної роботи. Деякі з них відсте-
жують свою історію діяльності у власних видавництвах, таких як: 
«Literaturа ludowа», «Łódzkie studia etnografi czne», «Prace i materialy 
etnografi czne» тощо [9, s. 39–40]. 

Одним з найстаріших є Краківський відділ установи (1898), 
пов’язаний з ім’ям С. Удзєлі, який очолював його (1903–1937) та за-
снував перший незалежний етнографічний музей (1911). Діяльність 
відновленого 1947 року осередку була тісно пов’язана з кафедрою 
етнографії слов’ян Ягеллонського університету в Кракові, де пра-
цював К. Мошинський та який очолював ПНТ (1947–1953) і відділ 
зокрема (1948–1959). Тут було започатковано роботу над виданням 
«Polskiego atlasy etnografi cznego»; створено секцію американістики, 
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а також об’єднання осіб, зацікавлених  індіанською та вірменською 
культурами. Проведено низку семінарів та наукових конференцій 
[24, s. 134–139]. Започатковано серійне видання «Етнографи і наро-
дознавці Польщі», видано 3 томи.

Відділ у Лодзі заснований у травні 1950 року, його протягом 
20 років очолювала К. Завістович-Адамська. Окрім фольклорно-
етнографічних досліджень, члени відділу займалися пошуком ар-
хівних матеріалів, що стосувалися мистецтва, народної медицини, 
вірувань тощо. Брали активну участь у роботі лодзького осередку 
Інституту історії матеріальної культури ПАН над збором матеріалу 
до етнографічного атласу, з 1959 року заснували власне видання – 
щорічник «Łodzkie studia etnografi czne».

У 1970-х роках на базі відділу було організовано ряд спілок, серед 
них: любителів робітничого фольклору Лодзі, любителів фольклору 
м. Каліша й м. Злочева та його околиць. Окрім теренових досліджень, 
осередок виконує важливу роль у лодзькому науковому середовищі, 
сприяючи зустрічі представників різних наукових дисциплін, висту-
пає ініціатором цілого ряду акцій  та співорганізатором конференцій 
і виставок [24, s. 139–142 ].

Варшавський відділ (1954) з часу свого заснування основну увагу 
зосередив на популяризації знань про народну культуру серед широ-
ких кіл суспільства, організувавши з цією метою «оперативні групи» 
наукових консультантів, доповідачів, які в рамках просвітницької ак-
ції лише за рік прочитали 62 лекції у різних осередках, що сприяло 
зацікавленню народознавчою проблематикою і створенню терено-
вих відділів ПНТ. Серед ініціатив відділу: заснування двомісячника 
«Literatury ludowej» (1956); проведення міждисциплінарної дискусії 
(1972) на тему цілей, форм і напрямків діяльності Товариства, що 
об’єднала науковців різних інституцій Польщі з метою визначен-
ня місця і значення етнографічних досліджень; десятки наукових 
конференцій; розробка навчальних шкільних програм; проведення 
радіопередач з історії та діяльності Товариства; організація осеред-
ків, зацікавлених лужицькою та вірменською культурами тощо [24, 
s. 148–154].

Популяризуючи діяльність товариства, члени відділів читають 
лекції, демонструють фільми, співпрацюють з музеями, організо-
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вуючи виставки й редагуючи каталоги, регіональними відділами 
культури, навчальними закладами, беручи участь в організації різно-
манітних конкурсів народної творчості, обрядовості, ремесел тощо. 
Організовують численні дослідницькі акції із залученням шкільної 
молоді до нагромадження теренових матеріалів з різних ділянок тра-
диційної і сучасної народної культури.  

Нині товариство, з 2005 року очолюване відомим вченим, профе-
сором, доктором наук М. Буховським (директор Інституту етнології і 
культурної антропології УАМ, голова Європейського товариства ан-
тропологів, заступник голови Всесвітньої ради товариств антрополо-
гів), нараховує біля 700 членів, згуртованих у 18 відділах (Білосток, 
Бєльско-Бяла, Битом, Цєханов, Цєшин, Гданьськ, Краків, Люблін, 
Лодзь, Мшана Дольна, Опочно, Ополє, Познань, Торунь, Варшава, 
Вроцлав, Зельона Гура, Замошць). Зокрема, у 2009 році було затвер-
джено нові осередки: цешинський і білостоцький [35, s. 484]. Ство-
рення нових відділів є свідченням того, що в багатьох селищах зали-
шаються люди, для котрих суспільна праця на ниві народної культури 
стає істотною й важливою, а активність людей у містах, позбавлених 
наукових установ, заслуговує пошани і сприяння [20, s. 76].

Продовжуючи досягнення народознавців, етнографів і фолькло-
ристів, творчо розвиваючи нагромаджені ними знання з етнології та 
культурної антропології, установа згідно зі своїми цілями й завда-
нями, документує, розвиває і популяризує знання про традиційні та 
сучасні культури світу, створює умови для розвитку антропологіч-
них зацікавлень серед своїх членів, а також сприяє (підтримка) роз-
витку етнологічних наук та популяризації знань у суспільстві [40, 
s. 338–339].

З цією метою товариство проводить наукові дослідження, ор-
ганізовує зібрання, конференції, лекції, навчання, поїздки. Збирає, 
зберігає та поповнює колекції, архіви, бази даних, які стосуються 
традиційних і сучасних форм польської культури, культур інших на-
родів, етнічних груп та спільнот та вживає заходів щодо охорони, 
збереження й відродження культурної спадщини, поширюючи зна-
ння про обов’язки охорони й консервації етнографічних пам’яток.

Таким чином, Польське народознавче товариство – інституція 
з багаторічною історією та традиціями, посідає в історії польської 
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науки надзвичайно вагоме місце. Об’єднавши в межах своєї без-
перервної діяльності – збирацької, популяризаторської, культурно-
освітньої, видавничої, наукової – широке коло дослідників різних 
поколінь, установа була і залишається важливим чинником демо-
кратизації, пропагуючи ідеї толерантності та виховуючи дбайливе 
ставлення не тільки до власної культури, а й інших етнічних куль-
тур. Будучи справжнім промотором польської науки, інституція під-
готувала й уможливила  заснування та розвиток багатьох установ, 
зуміла втримати тяглість науки не тільки періодичними, а головно 
серійними виданнями.

Нині Польське народознавче товариство є членом Всесвітньої 
ради антропологічних товариств та як об’єкт нематеріальної куль-
турної спадщини його внесено у список культурної спадщини 
ЮНЕСКО [42, s. 475].  

Кілька разів установа змінювала своє місцеперебування і неодно-
разово – очільників, однак завжди зберігала вірність головній ідеї, 
проголошеній її засновником професором Антонієм Каліною – з усіх 
сил і можливостей працювати для справи, яку вважаємо за важливу 
і корисну.
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Леся МУШКЕТИК

ЛЕСЯ МУШКЕТИК

 

УГОРСЬКА ФОЛЬКЛОРИСТИКА 
ТА ЕТНОГРАФІЯ КІНЦЯ ХХ – 
ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Угорській етнології (фольклористика в Угорщині традиційно є 
складовою етнографії (етнології)), що нині продовжує інтенсивно 
розвиватися, властиві активні наукові зв’язки з європейськими кра-
їнами, використання кращих досягнень світової думки, зближення 
з культурною та історичною антропологією. Водночас етнографія і 
фольклористика в Угорщині залишаються традиційними науками, 
які перебувають в пошуках нових методів дослідження сучасного 
суспільства, в якому відбулися кардинальні зміни. 

Мережа етнографічних осередків країни

Організаційна система фольклорно-етнографічних студій в 
Угорщині є розгалуженою і повністю охоплює територію країни, 
а також сягає поза її межі. До таких осередків належить передусім 
Угорське етнографічне товариство, яке є одним із найдавніших у 
Європі (створене 1889 р.). Упродовж своєї багаторічної діяльності 
Товариство виступало ініціатором публікації багатьох фольклорних 
та етнографічних матеріалів і досліджень, проведення конференцій, 
нарад, польової роботи тощо. У результаті політичних змін сучас-
ності Товариство отримало більшу автономію, воно має велику під-
тримку від Угорської академії наук та Угорського Парламенту. На 
кінець 2000 року Товариство нараховувало 1369 членів. Досліджен-
ня ведуться в таких напрямах: 1) матеріальна культура; 2) фольклор; 
3) народний танок і музика; 4) кіно і фотозйомка; 5) етнологія; 6) ет-
нічні спільноти Угорщини; 7) соціальна антропологія; 8) непрофе-
сійні дослідження. Товариство було одним з організаторів святкуван-
ня тисячоліття Угорщини (1996) в Музеї просто неба в Сентендре. 
Музей є найбільшим скансеном Угорщини, який доволі активно по-
повнюється експонатами впродовж останнього десятиліття. 
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Свого часу Товариство очолювали такі знані вчені, як Ласло 
Коша, Аттіла Паладі-Ковач та ін. Головою Угорського етнографіч-
ного товариства нині є відомий етнограф, музеєзнавець, фахівець з 
історичної етнографії Шандор Бодо. Ще 1890 року вперше побачив 
світ друкований орган Товариства «Етнографія» (Ethnographia), який 
продовжує виходити й нині, так само, як і видання «Етнографічні 
повідомлення» («Néprajzi Hírek»), де висвітлюються основні нови-
ни етнографічного життя Товариства. До прикладу, журнал «Етно-
графія» вміщує такі рубрики: дослідження; історія науки; повідо-
млення; дискусії та думки; хроніка; інформація та ін. До тисячоліття 
Угорщини тут започатковано рубрику: угорці, наші сусіди, наші ро-
дичі (896–1996), де вміщено студії про період угорського гонфогла-
лашу (віднайдення батьківщини), зв’язки угорців зі спорідненими 
народами (зокрема черемисами, вогулами та ін.), а також народами, 
з якими вони мали активні зв’язки (слов’яни, німці, румуни та ін.). 
Щодо «Етнографічних повідомлень», то матеріал тут подається за 
рубриками: товариства, організації, об’єднання; дослідження; нау-
кові заходи, конференції; музеї, зібрання; виставки; освіта; резензії; 
річниці, спогади, привітання; in memoriam; різне.

Угорські етнографи брали активну участь у підготовці святкуван-
ня Міленіуму, організації численних виставок, експозицій, конфе-
ренцій тощо. Таким чином, Етнографічне товариство залишається 
найчисленнішою науковою установою угорської етнографії. 

Головним науковим закладом вивчення фольклору та етнографії 
(етнології) є Інститут етнографічних досліджень (раніше – Інсти-
тут етнографії) Угорської академії наук, який з 1 січня 1967 року під 
назвою Етнографічна група став функціонувати як окрема дослід-
ницька одиниця Відділення мови і літератури Угорської академії 
наук. Раніше Інститут складався з відділів матеріальної культури та 
фольклору, а з 1969 року його було поповнено відділом суспільної 
антропології. Унаслідок подальшої модифікації відділ матеріальної 
культури став відділом історичної етнографії (1982). У 1986 році 
було засновано підрозділ неєвропейських студій, а відділ фольклору 
розпався на відділ народних вірувань і традицій та народної поезії 
і прози (1990). Таким чином, нині Інститут складається з чотирьох 
відділів: етнологічний, відділ фольклору, суспільної етнографії та іс-
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торичної етнографії. При Інституті існує бібліотека, а також архіви. 
Архівні матеріали Інституту нараховують більше ніж 53 000 фото-
графій і майже 11 000 діапозитивів переважно з території Угорщини, 
значним є число знімків з в’єтнамських, африканських, сибірських 
та інших теренів. Окрім цього, сюди ввійшли фільми та відеокасети 
за сценаріями науковців Інституту. У фоноархіві зберігаються апо-
крифічні тексти, південнослов’янський та матеріал угорських наро-
дів з Обі, а спецархів містить зошити з питальниками (анкети) Угор-
ського етнографічного атласу, архів шаманізму, каталог угорських 
народних переказів, зібрання уснопоетичних текстів, топографію 
народних вірувань, архів народної медицини, архів виноробства та 
паремій. До рукописного зібрання належать матеріали Інституту та 
окремих науковців, що нагромаджувалися з часу заснування закладу. 
Співробітники Інституту поєднують наукову працю з викладацькою.

За час існування ІЕД тут підготовлено (за відомостями на 2007 р.) 
62 дисертації, з них – 28 кандидатських, 9 докторських габілітацій-
них та 7 докторських академічних. Серед співробітників установи 
в різні періоди перебувало чотири академіки – Дюла Ортутаї, Бела 
Гунда, Ласло Коша, Аттіла Паладі-Ковач. До 40-річчя існування Інс-
титуту підготовлено інформаційне ювілейне видання «Інститут ет-
нографічних досліджень Угорської академії наук. 1967–2007 роки» 
(Будапешт, 2007), що вміщує такі рубрики: вступне слово директора; 
теми і результати; спогади, публікації; наші співробітники; картини 
із життя Інституту (фото). Тогочасний директор Мігай Гоппал за-
вершує свій огляд такими словами: «В Інституті етнографічних до-
сліджень УАН в останні чотири десятиліття велися такі студії, які 
уможливили розуміння культурних процесів у віддалених регіонах і 
в нашій країні за допомогою опису змін, що відбулися в минулі сто-
ліття, – це суспільно-етнографічні дослідження, словом, досліджен-
ня перемін. Не бракувало й вивчень історичних процесів на істори-
ко-етнографічному та фольклористичному теренах. Усі ці результати 
можуть безпосередньо бути корисними для освіти й інших галузей 
науки, таких як історія, літературознавство, соціологія ідентичності 
чи вивчення давньої угорської історії. Завданням, яке ставить перед 
етнографічним дослідженням громадськість, є, власне, оновлений 
образ культури й правильно трактоване поняття культурної спадщи-
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ни. Цьому присвячені дослідження, що ведуться в Інституті, і в май-
бутньому ми так само продовжуватимемо свою працю зі збереження 
традицій» [51, p. XII]. 

Інститут у різні роки очолювали такі видатні діячі, як Дюла Орту-
таї, Тібор Бодрогі, Аттіла Паладі-Ковач, Мігай Гоппал, Балаж Балог. 
Нині директором Інституту є доктор історичних наук (етнографія) 
Балаж Балог, він також обіймає посаду завідувача відділу етногра-
фії суспільства і свого часу був ученим секретарем Інституту. Його 
основні дослідницькі терени: соціальна антропологія, етнічність, 
суспільна етнографія Калотасега, сучасні суспільно-етнографічні 
процеси, дослідження господарювання, питання ідентифікації угор-
ських німців. Дослідник, однак, наголошує, що в даних студіях ве-
лику вагу має фольклор. Він зазначає, що «дослідження історичних 
шарів різноманітних фольклорних жанрів поряд з філологічним ана-
лізом текстів потрібно якомога детальніше описати та розтлумачити. 
Поряд з добре відомими жанрами це фіксація того, в яких наративах, 
окрім особистих життєвих історій, нині оповідають події минулого 
сім’ї, меншої чи більшої спільноти (батьківщина), як трактують те, 
що бачать з часової відстані, й у який контекст вміщають свою та  іс-
торію спільноти» [1, с. 91]. 

 Упродовж 1986–2003 років Інститут очолював відомий учений, 
ініціатор численних етнографічних починань Аттіла Паладі-Ковач, 
який видав шерег цінних монографій з терену матеріальної куль-
тури, етнічних процесів, етнографічного картографування, історії 
досліджень Угорщини, Східної та Центральної Європи [63; 65; 67]. 
Серед низки праць, про які ми згадаємо згодом, оригінальністю ви-
різняється дослідження «Промисловий край: Робочий люд заводів, 
шахт, майстерень в 19–20 ст.» (Будапешт, 2007).

Проблемами шаманізму, народною медициною, семіотикою та 
національною символікою, етнологією Сибіру та Південно-Східної 
Азії займається колишній директор Інституту Мігай Гоппал, який 
очолює Європейський інститут фольклору, що діє з 1999 року за 
підтримки ЮНЕСКО. Інститут зосереджує свою увагу на пробле-
мах ідентифікації, документації, збереження, поширення і захис-
ту європейської традиційної культури (включно з тереном науки, 
освіти, образотворчого мистецтва). Його метою є збільшення між-
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народної співпраці, взаємообмін знаннями, стимулювання ширшо-
го визнання урядом цінності традиційної культури, підвищення 
професіоналізму в галузях, пов’язаних із традиційною культурою, 
поліпшення якості життя суспільства завдяки глибшому усвідом-
ленню самоідентифікації, виховання взаємоповаги між етнічними 
групами і народами, підвищення культури творчості. Інститутом 
започатковано наступні серії публікацій: Спадщина. Фольклор. 
Бібліотека європейських традицій та ін. Це, до прикладу, дослі-
дження: А. Капітань, Г. Капітань «Символіка угорців» (Будапешт, 
1999); Е. Котюк «Традиції народного лікування» (Будапешт, 2000); 
М. Гоппал, Е. Чонка-Такач «Etnology in Hungary» (Будапешт, 2001). 
У 2004 році в книзі під назвою «Фольклор і традиція» М. Гоппал 
обстоює значимість народних традицій і фольклору в наш час: 
«У Європі, що дедалі більше об’єднується – і в глобалізованому 
світі – є необхідність в індивідуальному, в етнічному, так би мо-
вити, збереженні національних прикмет, бо з їх зникненням світ 
стане безбарвнішим» [41, p. 10].

Серед співробітників Інституту слід згадати Мігая Шарканя (на-
укові зацікавлення – теорія і методологія науки, історія досліджень, 
модернізація села, етнічна ідентифікація, Східна Африка), колиш-
нього завідувача Відділу суспільної антропології Міклоша Сіладі 
(методологія, предметна етнографія, економіка та суспільство аграр-
них міст, суспільні інституції та ін.), Ілдіко Ландграф (досліджен-
ня та класифікація переказів, локальні спогади, фольклор періоду 
правління Габсбургів), Каталін Бенедек (народна казка, фольклор 
нацменшин), завідувача відділу історичної етнографії Агнеш Фю-
лемюле (народний одяг), Еву Поч (народні вірування, менталітет, 
демонологія), Петера Вереша (угорська передісторія, сучасні етніч-
ні процеси Сибіру, Східної Європи, Кавказу), Давіда Шомфаї Кару 
(іслам, дослідження фольклору та народних вірувань Середньої та 
Центральної Азії (киргизи, казахи) та Сибіру), Ілдіко Кріштоф (іс-
торична антропологія: менталітет, комунікація; демонологія), Eву 
Мікош (перекази, усні оповідання, лубкова література, народність, 
фольклоризм), Каталін Югас (спосіб життя, етнографія міста, ре-
месла, дитячий фольклор, святкові ритуали великого міста, народна 
медицина), Аготу Ішпан (історія повсякдення, зміна способу жит-
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тя після 1945 р., соціалістичне місто, усна історія), Золтана Мадяра 
(перекази, класифікація жанрів, угорські народні вірування, культ 
святих, репертуар казкарів), Балажа Боршоша (екологічна антропо-
логія, етнокартографування, африканістика) та ін. 

Відомим ученим-баладознавцем є Ільдіко Кріза, яка багато років 
поспіль очолювала відділ фольклору. Вона член Міжнародної балад-
ної комісії, дослідник епічних жанрів фольклору, протягом трива-
лого часу вивчала фольклор про угорського короля Матяша (роки 
правління: 1458–1490), що був одним з найвизначніших правителів 
пізнього середньовіччя у Центральній Європі і багато зробив задля 
зміцнення Угорщини, її економічного та культурного піднесення, за-
конотворчості. У народній пам’яті він залишився як добрий, спра-
ведливий король, переможець турок. Невдовзі після смерті його осо-
бистість стала легендарною. Фольклор про короля Матяша зберігся 
в багатьох слов’янських народів і зокрема в українців-русинів Закар-
паття, чому присвячене дослідження Крізи, опубліковане в перекла-
ді українською мовою в журналі «Народна творчість та етнографія» 
[8, с. 60–65]. Вона є укладачем збірки угорських казок про Матяша, 
уснопоетичних матеріалів та монографії про Матяшівську традицію 
[43; 44]. 

Багато років поспіль працює в Інституті етнографічних дослі-
джень УАН кандидат етнографічних наук Жужанна Татраї. Терени 
її наукових зацікавлень – народні звичаї, календарні та родинні об-
ряди, традиційне життя угорських дівчат-селянок, євангелістська 
релігійна етнографія. До її творчого доробку належить монографія 
«Дівоче життя» (1994), розділи в багатьох фундаментальних працях, 
численні статті в етнографічній періодиці та інших виданнях. У пе-
рекладі українською мовою опубліковано її статтю «Різдвяні свята: 
від Адвента до Водохреща» (НТЕ. – 2006. – № 4. – С. 11–23). Книга 
Жужанни Татраї «Святкового троїцького дня…» [77] (див. рецен-
зію: НТЕ. – 2001. – № 1. – С. 131–135) є першим в Угорщині мо-
нографічним дослідженням Трійці, результатом багаторічної праці, 
скрупульозного опрацювання нею власноруч зібраних, опублікова-
них та рукописних джерел. Ця монографія присвячена опису й до-
слідженню троїцьких народних традицій, що побутували в країні у 
ХІХ–ХХ ст.
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Агнеш Семеркені є завідувачем відділу фольклору, основна те-
матика її досліджень – прислів’я та приказки, фразеологізми, сучас-
ний фольклор, вона є укладачем та науковим редактором  багатьох 
фольклорних видань. Нею підготовлене фундаментальне видання 
«Прислів’я та приказки», що вийшло 2009 року у видавництві «Осі-
ріс», обсягом понад 1400 сторінок. Сюди ввійшли такі дані про па-
ремії: правопис; словник іноземних слів; граматика; історія мови; 
культура мови; творення слів, стиль; мовні зміни; словник синоні-
мів; тлумачний словник.

Понад тридцять років працювала в ІЕД фольклористка Ілона 
Надь, в її доробку укладання численних збірок прозового фольклору 
та їх дослідження – епічний фольклор, біблійні елементи в сучас-
ному фольклорі, нові звичаї тощо, вона є одним з укладачів катало-
гу угорських переказів. Надь (у співавторстві) підготувала фунда-
ментальне видання «Селянська Біблія. Біблійні оповіді угорського 
народу» [47], що також вийшло в перекладі німецькою та іншими 
мовами. 

Інституту належить видання низки колективних праць. Серед 
них – «Етнографічний атлас» («Néprajzi Atlasz»), підготовка якого 
почалася давно, і який вийшов у 1987–1992 роках у дев’яти томах. 
У праці подано загальний огляд регіонального розподілу угорської 
народної культури на зламі ХІХ–ХХ ст., її характерні риси відобра-
жено на 643-х картах, які містять також велику кількість статей з 
фактажем, обробленим вручну. Нові можливості відкрилися із за-
стосуванням комп’ютера, у 1998 році працю було закінчено (про це 
див.: НТЕ. – 2006. – № 4. – С. 59–65).

Завершена у наш час ще одна фундаментальна робота – видання 
«Угорського каталогу казок» («Magyar Népmese Katalógusа»). Досі 
існувало два таких каталоги – Яноша Гонті (1928) та Яноша Беже 
Надя (1957). Підготовку нового почала відома казкознавець Агнеш 
Ковач, після її смерті цю роботу продовжила Каталін Бенедек, яка, 
власне, стала головним координатором праці, адже окремі томи го-
тувалися різними науковцями, з різних угорських закладів. Таким 
чином, у 1982–1990 роках видано дев’ять розлогих томів Каталогу. 
Останній том з’явився 2001 року і має назву «Циганські казкарі. Біб-
ліографія репертуарів». Він є найповнішим з існуючих раніше й, 
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окрім друкованих джерел, містить також архівні та рукописні мате-
ріали, літературно оброблені казки, переклади, покажчик сюжетів 
англійською мовою тощо [59]. 

Кожен із томів побудований наступним чином: вступне слово, 
покажчик типів, потому сам каталог за системою Аарне–Томпсона, 
використані джерела, бібліографія, список скорочень. Додається ко-
роткий покажчик сюжетів англійською мовою, окремі видання міс-
тять також географічний покажчик. Подача матеріалу є якнайпов-
нішою. До прикладу, у «Каталозі чарівних казок» знаходимо, крім 
друкованих джерел, публікації в журналах, архівний матеріал, руко-
писні джерела, літературно оброблені казки, переклади, а також па-
ралельно вказано зарубіжні видання казок. Наприклад, до «Каталогу 
легендарних казок» увійшли деякі тексти, не схожі на жоден відомий 
тип, вони та тексти новелістичних казок вміщені повністю. Окремі 
томи складають казки про тварин, чарівні, легендарні, новелістичні, 
жартівливі, анекдотичні, формульні та ін. Інститутом підготовлено 
також каталог переказів (І. Добош, І. Бігарі, І. Надь та ін.).

Співробітники Інституту та багатьох інших установ – загалом по-
над сотня авторів – брали участь у написанні іншої важливої синте-
тичної праці енциклопедичного характеру, яка давно стояла на часі – 
«Угорського етнографічного словника» («Magyar Néprajzi Lexikon») 
[60]. Публікація підготовчих матеріалів, розгляд концептуальних та 
термінологічних проблем викликала широке зацікавлення працею, 
яка з’явилася у 1977–1982 роках під редакцією Дюли Ортутаї в ака-
демічному видавництві. Величезний матеріал, передусім етногра-
фічний, фольклористичний, а також історичний, музичний та інший, 
уміщено за словниковим принципом, тож певне ім’я, явище чи термін 
можна легко відшукати. Словникова стаття містить посилання на інші 
статті, яке виділяється курсивом, у кінці подано літературу та прізви-
ще автора. Надзвичайно збагачує словник великий ілюстративний ма-
теріал – фотографії, малюнки, кольорові чи чорно-білі, що допомагає 
в освоєнні матеріалу, розкритті, унаочненні певного явища. Це може 
бути одяг, типи хат, плугів тощо, фотознімки народних свят, зобра-
ження рослин тощо. Загалом сюди увійшло 8 000 статей та 5 000 ілю-
страцій. Проте, на думку деяких дослідників, у словнику лишилися не 
охопленими певні нові наукові методи та поняття. 
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Дискусії навколо Словника стимулювали роботу над створенням 
нової фундаментальної праці з угорської етнографії, яку започатку-
вав перший директор Інституту, фольклорист, відомий суспільний 
і культурний діяч Дюла Ортутаї. У різні періоди він очолював низ-
ку наукових установ – Угорське етнографічне товариство, відділ 
досліджень фольклору і етнографії Академії наук, обіймав посаду 
головного редактора журналів «Етнографія», «Народна культура – 
народне суспільство», виступив ініціатором створення багатьох пе-
ріодичних видань. До основних праць вченого, крім вищезгаданих, 
належать «Світлі, чисті тіні» (1973), «Угорська етнографія» (1979), 
«Народне мистецтво» (1981), «Між Сходом і Заходом» (1981). За на-
укову і суспільно-культурну діяльність його відзначено міжнарод-
ними преміями Пітре (1962), Гердера (1972) та ін. Ортутаї неодно-
разово обирався почесним членом низки наукових європей-
ських товариств. Його дослідження народної прози, балади, пісні, 
питань психології творчості та соціальної обумовле ності народної 
культури відкривали нові напрями в фольклористиці, зокрема, його 
книга «Федіч Міхай розповідає» (1940) започаткувала вивчення осо-
бистості оповідача в угорській науці. Ортутаї велику вагу надавав 
виченню фольклору інших народів, аналізував також історичні тво-
ри, казкові наративи карпатоукраїнців.

У 2011 році завершилася публікація фундаментальної багато-
томної праці «Угорська етнографія у восьми  томах» (фактично, 
у дев’яти), що є найбільшою працею з етнології та фольклору Угор-
щини. Попередній, перший науковий синтез народної культури під 
назвою «Етнографія мадярства» (A magyarság néprajza) було підго-
товлено й опубліковано в чотирьох томах у Будапешті (1933–1937), 
він неодноразово перевидавався. 

Нинішня праця виконувалася в Інституті етнографічих дослі-
джень АН Угорщини за участі відомих вчених з інших закладів, 
робота над підготовкою та виданням томів тривала понад тридцять 
років. У 1976 році за ініціативою академіка Д. Ортутаї та І. Талаші 
розпочалася робота над багатотомним виданням «Угорська етногра-
фія». Упродовж 1977–1982 років вийшла серія книг – 10 томів «Під-
готовчих праць до Угорської етнографії» (Előmunkálatok a Magyarság 
Néprajzához). Сюди ввійшов «Каталог переказів, пов’язаних із на-
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родними віруваннями» (укл. А. Бігарі), збірка праць про методу 
дослідження етнографічних груп (під ред. А. Паладі-Ковача), про 
культ померлих (під. ред. М. Гоппала) тощо. Зі смертю Д. Ортутаї 
робота уповільнилася та згодом (з 1986 р.) головою редакційної ради 
став А. Паладі-Ковач, і з’явилася більшість книг серії «Угорська ет-
нографія у восьми томах» (1988–2001), що стала найбільшою досі 
узагальнюючою працею угорської етнографічної науки. Голова ре-
дакційної колегії (до неї ввійшли такі відомі вчені, як І. Балашша, 
Т. Дьомьотер, Л. Вардяш, Т. Гофер та ін.) академік Аттіла Паладі-Ко-
вач у 1986–2003 роках очолював Інститут етнографічних досліджень 
Угорської академії наук. Він відомий вчений, підготував шерег цін-
них монографій з терену матеріальної культури, етнічних процесів, 
етнографічного картографування, історії досліджень Угорщини, 
Східної та Центральної Європи, серед них і статті про українців-
русинів Угорщини [63]. 

Матеріали до книг «Угорської етнографії» готувало 115 авторів, 
загальна кількість сторінок – 8330. Томи видавалися за станом го-
товності:

T. I. 1. Край. Народ. Історія (2011), головний редактор акаде-
мік А. Паладі-Ковач. У першому томі, що з’явився останнім (2011), 
окрім зазначеної тематики, у вступній теоретичній частині окресле-
но предмет, методологію, трактування концептуальних питань, най-
загальніших категорій етнографічної науки  з погляду  угорської та 
міжнародної фахової літератури. Подано тлумачення таких понять 
як народ, культура, культурна спадщина, зв’язок і роль національної  
культури та народної традиції у XIX–XX століттях. Описано появу 
синтетичних праць з етнографії в різних європейських країнах. По-
дано огляд історії етнографічних та фольклористичних досліджень 
Угорщини, починаючи з ХVІІІ ст. до наших днів. Розділи згруповано 
за новою періодизацією, вони позначені оригінальними висновками. 
До першого тому ввійшли розділи: історія етнографії в Угорщині; іс-
торія фольклористики в Угорщині; природне середовище угорського 
народу; історія угорського народонаселення; регіони і етнографічні 
групи; угорський народ і регіональний поділ традиційної культури. 
Автори: К. Кочіш, Т. Могай, А. Паладі-Ковач, історію фольклорис-
тики підготувала група фольклористів Інституту етнографічних до-
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сліджень: Ю. Гуйаш, К. Бенедек, І. Ландграф, З. Мадяр, Ж. Татраї, 
А. Семеркені. 

Т. І. 2. Край. Народ. Історія (2009), ознайомлює з історією угор-
ської культури від далекого минулого аж по 1945 рік. Як зазначають 
дослідники, найбільшою заслугою праці є, що тут показано: народна 
культура не є незмінною. А. Паладі-Ковач так пише про це в перед-
мові до видання: «Для істориків “час” є лише процесом неповторю-
ваних подій, а “історичний час” якимось безповоротним протікан-
ням, яке можна, хіба що, поділити на частини “за періодами”. На 
противагу цьому, у житті народу, й паралельно в етнографії “час” є 
вічно повторюваним явищем. Для простого народу, що не дуже пе-
реймається історією, визначальним є цикл зміни доби та пір року, 
колообіг днів та років, бо цьому слідує природа, оновлення рослин, 
вічне повторення оранки, сівби та збирання врожаю». У книзі пода-
но не лише опис угорської народної культури, структуру  традицій, 
що сягають корінням в далеке історичне минуле, а й оцінку, аналіз 
комплексів традицій як одного з джерел національної культури, ха-
рактерних рис народної культури угорців, їх суспільних прошарків, 
регіональних, територіальних, місцевих спільнот тощо. Структура й 
подання матеріалу в томах є традиційною для етнографічної науки, 
це – структура суспільства, матеріальна культура (господарювання, 
ремесла, спосіб життя), фольклор (уснопоетична творчість, народна 
музика, народний танок).  

Т. ІІ. Господарювання (2001), головний редактор тому А. Пала-
ді-Ковач. Розділи: натуральне господарство; селянське господарю-
вання; тваринництво, пастухування; транспортування, перевезення. 
Автори: Б. Андрашфалві, І. Балашша, Б. Гунда, А. Паладі-Ковач, 
Т. Петерчак, М. Сіладі та ін.

Т. ІІІ. Ремісництво (матеріальна культура 2) (1991), головний 
редактор тому О. Домонкош. Розділи: роль ремісництва у формуван-
ні матеріальної культури села; важливість ремісницької діяльності у 
постачанні й обробці сировини задля забезпечення сіл та поселень; 
етнографія угорських ярмарків. Автори: І. Данко, А. Югас, О. До-
монкош, М. Крес, А. Габорйан, А. Паладі-Ковач та ін.

Т. IV. Спосіб життя (матеріальна культура 3) (1997), головний 
редактор тому І.  Балашша. Розділи: поселення; будівництво; культу-
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ра житла; культура харчування; одяг. Автори: Ф. Бако, І. Балашша, 
Й. Барабаш, Я. Барт, Е. Кішбан, А. Югас, М. Флоріан та ін.

Т. V. Угорська усно-поетична творчість (фольклор 1) (1988), 
головний редактор т  ому Л. Вардяш. Розділи: народна казка; зв’язок 
казки й вірувань; етіологічний переказ; принципи систематизації мі-
фологічних переказів; поняття типу переказу; міфологічний переказ; 
анекдот; прислів’я та приказки; загадки; правдива історія, життєпис, 
автобіографія; історія дослідження балади; народна балада; леген-
дарна балада; селянська побутова поезія; рештки героїчного епосу 
в нашій народній поезії; історія дослідження народної пісні; народ-
на лірична поезія; визначення народної обрядової поезії; дитячий 
фольклор; плачі; замовляння; архаїчні народні молитви; робітничий 
фольклор. Автори: І. Бано, Т. Дьомьотер, Ж. Ердеї, І. Кріза, І. Кюл-
леш, Д. Лендєл, Л. Мандокі, І. Надь, Е. Поч, А. Семеркені, Ж. Татраї, 
Л. Вардяш та ін.

Т. VІ. Народна музика – народний танок – народна гра (фоль-
клор 2) (1990), головний редактор тому Т. Дьомьотьор. Розділи: 
Угорська народна музика, танцювальна культура угорського народу; 
угорські народні ігри. Автори: Л. Фелфьолді, К. Лазар, Д. Мартін, 
П. Недермюллер, Е. Пешовар, Ф. Пешовар, Л. Вардяш.

Т. VІІ. Народні обряди. Народні вірування. Народна релігій-
ність (фольклор 3) (1990), головний редактор Т. Дьомьотьор. Роз-
діли: обряди; народна релігійність; народні вірування – народні зна-
ння. Автори: Я. Барт, Е. Елек, Е. Дьомьотьор, Е. Дьорді, М. Гоппал, 
М. Капрош, Л. Коша, Е. Кун, Е. Поч, Л. Сабо, З. Уйварі та ін.

Т. VIIІ. Суспільство (2000), головний редактор тому А. Паладі-
Ковач. Розділи: морфол огічний опис селянського прошарку; село, 
місто – локальна спільнота; селянське суспільство в період соціаліз-
му. Автори: Я. Бенчік, Т. Фараго, А. Фюлеміле; К. Явор, І. Катона, 
Т. Могай, А. Паладі-Ковач, П. Сабо, Ж. Сарваш, М. Сіладі та ін.

Кожен з томів містить додатки, а саме: бібліографію, список ско-
рочень, покажчик місцевостей, імен, регіонів, перелік ілюстрацій, 
карт, малюнків, таблиць, рукописів. Так, у томі І. 1. вміщено 114 ко-
льорових, 200 чорно-білих фотографій, 285 малюнків, 38 карт.

Розглянемо масивний том «Усна народна творчість» («Népköl-
tészet») – 880 с. Як зазначено у вступі, народнопісенна творчість 
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угорців на відміну, наприклад, від казки, вивчалася недостатньо. Та 
досягнення останніх років у галузі вивчення балади, народної молит-
ви, лірики дали змогу написати повноцінні праці із цієї тематики. Як 
виявилося, значну частину тому складають матеріали нових дослі-
джень, більшість яких готувалася безпосередньо для даного видан-
ня. Отже, книга містить такі розділи: народна казка, зв’язок казки й 
світу вірувань, етимологічні, міфологічні, історичні перекази, анек-
доти, прислів’я та приказки, загадки, правдиві історії, народні опо-
відання, історія дослідження народної балади, народна балада, народ-
ний романс, сліди героїчного епосу у фольклорі, історія дослідження 
угорської народної пісні, народна лірика, обрядова поезія, дитячий 
фольклор, плачі, замовляння, архаїчні народні молитви, робітничий 
фольклор. Том доповнено ілюстраціями. Дискусійним є питання про 
існування героїчного епосу в угорців, про що йдеться в книзі.

Головним редактором тому й автором кількох розділів до неї є 
відомий угорський вчений Лайош Вардяш. Його двотомна праця 
«Угорська народна балада і Європа» (1976) свого часу викликала 
чимало дискусій, адже він доводив, що переважна більшість євро-
пейських балад має французьке походження і шляхом запозичення 
потрапила до інших країн. З його пізніших праць слід назватим мо-
нографію про народну музику угорців [86]. Цікавим є розділ Л. Вар-
дяша про народну лірику, де він спершу аналізує групи пісень за те-
мами, далі за формою, зовнішньою структурою (повторення рядків, 
рима, рефрен), а далі за внутрішніми формальними ознаками (сим-
воліка, образи природи, ірреальні та сюрреалістичні картини, діало-
гічне зображення, експресивний стиль тощо). Потому Л. Вардяш по-
дає огляд історичного розвитку народної лірики. Досить лапідарним 
є огляд обрядової поезії відомої дослідниці Т. Дьомьотьор (вона вже 
пішла із життя), адже основний матеріал увійшов до іншого тому се-
рії. У розділах про народну прозу йдеться про зв’язок різних жанрів 
(міф та етимологічний переказ, казка й переказ тощо). У розділі про 
казку (І. Бано) розглянуто місце, час, людину, суспільство у казці, 
проаналізовано її історичну багатошаровість та міжнародні зв’язки. 
І. Бано виокремлює також такі поняття як естетика тотожності й не-
сподіваного в усній оповіді, вміщує відомості про умови виконання 
казки, творчу майстерність оповідача. Цікавий матеріал знаходимо в 
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розділі про зв’язок казки з віруваннями, тут зіставлено дійові особи 
з різних жанрів, розглянуто міфологічні персонажі часів угорської 
спільноти та пізнішого походження, які порівнюються з персонажа-
ми вірувань інших народів. У розділі «Анекдоти» (І. Шандор) йдеть-
ся про специфіку жанру, його форму і виконання, споріднені жанри, 
а також про історичні прошарки анекдотів. 

У 2000 році вийшов останній (за нумерацією) том серії під на-
звою «Суспільство» («Tarsadalom»), до якого увійшли такі розділи: 
пастуший спосіб життя, дрібнодворянське середовище, морфоло-
гічний опис сільського населення, покоління – родичання – сім’я, 
село – місто – місцева спільнота та ін. 

Публікації Інституту є багаточисельними і різноманітними. До 
прикладу, лише у 2000 році його співробітниками було опубліко-
вано 14 книжок. Виходить три періодичні видання, зокрема «Аcta 
Ethnographica Hungarica», у якій публікують праці іноземними мо-
вами, переважно англійською та німецькою. Головним редакто-
ром видання є Габор Барна (про нього див. далі). З 1968 року ви-
ходить щорічник «Народна культура – народне суспільство» («Népi 
Kultura – Népi Társаdalom»), головними редакторами якого в різні 
періоди були Дюла Ортутаї, Тібор Бодрогі, Аттіла Паладі-Ковач, Мі-
гай Гоппал. Свого часу тут публікувалися статті про етнічні групи 
Угорщини, зокрема, А. Паладі-Ковач досліджував українців-русинів 
Північно-Східної Угорщини [67]. З 2005 року часопис переймено-
вано на «Ethno-lore». У щорічнику вміщено такі рубрики: контек-
сти фольклорних творів; від Кавказу до Кореї; шаманізм; історія і 
рецепція досліджень; репрезентація краю, господарство, місцева 
історія; у фокусі; рефлексії; суспільство на зламі століть; викорис-
тання простору та екологія; ідентифікація і політика; суспільство і 
зміни; текст, образ, ритуал; Сибір. Широко репрезентовано східні 
дослідження, це зокрема статті М. Гоппала, Д. Шомфаї Кари про ша-
манізм, П. Вереша про етногенез угорців та ін. Щорічник є якісним, 
гарно оформленим, презентабельним виданням.

У серії «Етнографічні праці» («Néprajzi Tanulmányok») під редак-
цією А. Семеркені вийшло 20 невеликих розвідок монографічного 
характеру. Окрім того, праці співробітників Інституту виходять в ін-
ших серіях, це, зокрема, «Фольклорний архів» («Folklór Archivum»), 
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значна частина якого присвячена угорським обрядам, звичаям та ві-
руванням з різних регіонів країни та поза її межами, є тут праці про 
фольклор угорців Америки, а також величезний том угорських пере-
казів під редакцією Шандора Бошняка [29]. У серії «Documentatio 
Ethnographica» вийшло понад 20 книжок, одна з яких – огляд угор-
ської етнографії 1970–1980-х років (автор Паладі-Ковач, 1990), вида-
но покажчик праць журналу «Етнографія» за 1940– 1969 роки (під-
готувала Ж. Татраї), праці зі структуралізму, соціальної антропології 
тощо.

Упродовж останніх десяти років в Інституті активізувалася ро-
бота над циганознавчими студіями, побачили світ понад 10 видань 
серії «Праці з циганознавства» («Cigánуisztikai Tanulmányok»), пе-
реважно казки з різних регіонів Угорщини, репрезентовані талано-
витими казкарями. Наприклад, книга відомої дослідниці прозових 
жанрів фольклору Ольги Надь «Хлопчик-чаклун Віллаші. Мезьо-
бандські, сучагські та мерайські циганські казки» (Будапешт, 1996). 
Дослідження циган, що тривають зараз в Угорщині, можна розділи-
ти на дві групи. З одного боку, вивчають стратегії проживання, прак-
тику споживання і ціннісні преференції циган, що демонструють 
значні відмінності в кожному регіоні й групі, з другого – проводять 
аналіз окремих фольклорних жанрів, а також зв’язків і специфіки 
усності – писемності. Результати згаданих досліджень, на думку на-
уковців, можуть прислужитися прискоренню суспільної і ринкової 
інтеграції, а також глибшому розумінню культурної інакшості циган, 
доконечною умовою якої є попередження і вирішення міжетнічних 
конфліктів.

У серії «Occasional Papers in Anthropology» побачили світ видання 
з етнології, культурної антропології не лише з території Угорщини, а 
й з інших, екзотичних країн, зокрема Нової Гвінеї тощо. Колективом 
авторів було підготовлено підбірку бібліографії з угорської етнології, 
укладеної за допомогою спадщини Тібора Бодрогі (укладачі З. Ко-
вач, М. Шаркань, Г. Вардяш; Будапешт, 1991). Питання етногенезу 
та етнічної історії угорців розглядає Петер Вереш у своїй англомов-
ній праці (1996). Зауважимо, що основні студії етнологічного від-
ділу від часу його виникнення були присвячені переважно регіону 
Середньої та Ближньої Азії, що насамперед зумовлено походженням 
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угорського народу. В епіцентрі вивчень – етногенез, давня історія, 
давні вірування, міфологія. В Інституті зберігається архів шаманізму 
Вільмоша Діосегі, доповнений іншими вченими. Виходить багато-
томна Енциклопедія Уральської міфології. 

У серії «Фольклор і традиція» («Folklór és Tradicíó») опублікова-
но переважно матеріали конференцій, присвячених словацько-угор-
ським та балканослов’янсько-угорським етнографічним зв’язкам. 
Загалом відбулося п’ять таких конференцій, остання з них у 1991 
році. Матеріали конференцій  були підготовлені та видані дочкою ві-
домого музикознавця Лайоша Кішша, дослідницею фольклору сер-
бів, хорватів та словенців Угорщини Марією Кішш, яка свого часу 
підготувала монографію із цих питань «Балканослов’янські обряди 
вздовж Дунаю» (Будапешт, 1988). 

Дві праці під редакцією колишнього директора Етнографічного 
музею Тамаша Гофера та Петера Нєдермюллера вийшли в серії «Те-
орія культури й національні культури» («Kultúraelmélet és nemzeti 
kultúrák»). Остання з них – «Національні культури з погляду антро-
полоії» (Будапешт, 1988).

У серії «Спосіб життя та традиція» («Életmód és Tradíció») 
з’явилися публікації, присвячені способу життя угорців: (А. Гергей 
та ін. «Континуація та зміни у способі життя» (1990)), народному 
одягу (А. Петербенце «Гей-гой, жамбокський матьо! Зміна народного 
одягу в Жамбоку у 1900–1990 роках (1990)), харчуванню (Е. Кішбан 
«Народна культура, суспільна культура, символ: гуляш, перкьольт, 
паприкаш» (1989)), засобам пересування (Л. Кемечі «Вози, підводи, 
сани» (1998)). Три книги з’явилися під гаслом «Угорська етнологія» 
(Magyar Еtnológia). Це праці Я. Гунфалві «Всесвітня етнографія» 
(1995), М. Шарканя «Обмін між спільнотами» (1998) та досліджен-
ня Б. Боршоша про африканське сафарі (1998). Змінам у народному 
одязі, видобутку вугілля у ХІХ–ХХ ст. тощо присвячені праці із се-
рії «Dissertationes Ethnographicae». Так, побачило світ дослідження 
Т. Могея «Селянин, що пише щоденник» (Будапешт, 1994).  

З інших цікавих видань Інституту слід назвати праці по тради-
ційних професіях, усього опубліковано понад 10 книг під загальною 
назвою «Поцінування праці майстрових людей» («Az mester emberek 
míveinek árazása»). Окремі дослідження присвячено хутровикам, 
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кравцям, шевцям, ковалям та ін. ремісничим професіям. Більшість 
праць вийшла за редакцією М. Флоріан та Дьорді Х. Чукаш.

Упродовж останнього десятиліття в Будапешті проведено кілька 
конференцій по порубіжній тематиці фольклору та інших царин ду-
ховної культури, це серія «Фольклор в історії угорської культури», де 
розглянуто зв’язок усної словесності з близькими видами мистецтва, 
фольклористики – з близькими науками, їх точки дотику, взаємо-
впливи, тут вжито новітні інтердисциплінарні, інтертекстуальні під-
ходи. Матеріали опубліковано в розлогих книгах «Фольклор і візу-
альна культура» (2007), «Фольклор і література» (2005), «Фольклор 
і музика» (2008).

У планах Інституту підготовка репрезентативної Енциклопедії 
угорської народної культури (Encyclopaedia оf Hungarian Folk Culture) 
англійською мовою обсягом 80 друкованих аркушів, що буде першим 
виданням узагальнювального характеру та продемонструє здобут-
ки угорської етнографії, фольклористики й антропології зарубіжним 
дослідникам і широкому загалу. Про інші плани Інституту ось що 
свідчить його директор Балаж Балог: «Поряд з особливо важливими 
працями Інститут відповідно до своїх наукових концепцій планує ви-
конання наступних завдань, що ґрунтуються частково на збирацькій 
роботі (ще не відкриті території, а також повторні польові досліджен-
ня з нових позицій); частково на відкритті письмового, предметного і 
візуального матеріалу архівів, музеїв, книгозбірок, це передусім:

– дослідження суспільно-історичних явищ і сучасних змін в сус-
пільстві та культурі Карпатського регіону і за його межами в східно-
центрально європейському, тобто європейському контексті;

– віднайдення джерел матеріальної і духовної спадщини, систе-
матизація за базою даних, вивчення, тлумачення, дослідження пи-
тань традиційності; 

– вивчення творів словесного фольклору (казки, перекази, інші 
жанри), вірувань і обрядів, створення їх баз даних, вивчення;

– студії позаєвропейських народів і загально етнологічні дослі-
дження.

Серед науково-організаційних завдань Інституту є редагування 
багатьох видань, що стосуються всієї спеціальності, підтримання 
зв’язків з вітчизняними і зарубіжними етнографічними установами, 
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організація конференцій, наукових дискусій, а також прилучення до 
міжнародних дослідницьких програм» [20, p. 4]. Дослідник зазначає, 
що суспільні трансформації, що є наслідком змін в європейському 
суспільстві, зростаючий темп зникнення селянства, акультурація, а 
також глобалізація, спонукають до зміни теоретичних поглядів, ме-
тодологічного оновлення теренів угорської науки, що має на меті го-
товність до  аналізу нових суспільних процесів та явищ [20, p. 89].

Водночас Б. Балог не применшує цінності фольклору. Згадуючи 
комплексні суспільно-етнографічні дослідження селищ Нодрагші-
пек та Варшань, що проводилися в 1970-х роках і носили на той час 
новаторський характер, він закликає науковців до повторного обсте-
ження фольклору місцевості задля порівняння його з попередніми 
записами: «Нині очікуємо проведення нового дослідження Ноград-
шіпека з фольклору, з методологічними висновками включно. Здій-
снені 30 років тому дослідження, опубліковані в масивній книзі, ре-
презентують фольклорні скарби типового, “середнього” угорського 
села 1970-х років. Унаслідок глибоких суспільних змін, яких зазна-
ло суспільство, зараз тут можна виявити цілком інший фольклор і, 
вивчивши відмінності, з’ясувати приховані риси трансформації, 
внутрішню динаміку. Подібне дослідження було проведено в недав-
ньому минулому у Варшані, його соціоантропологічні результати 
можна з повним правом зіставити з висновками планових студій Но-
градшіпека. Було б непогано, якби в повторних дослідженнях разом 
із відділом фольклору взяли участь співробітники відділу суспільної 
етнографії» [1, с. 91].

Директор ІЕД говорить також про  дослідницький план, що оці-
нює становище поколінь і реалізує спільно узгоджені погляди. У його 
межах учасники досліджень можуть вивчати, тобто, продовжувати 
вивчати, – опираючись на найґрунтовнішi попередні факти – про-
шарки культури дітей, молоді (дитячий фольклор, субкультура мо-
лоді), дослідження старих людей в локальних спільнотах. Останні 
студії мають особливе значення, оскільки люди живуть у старіючому 
суспільстві й відсоток таких людей по всій Європі зростає.

Б. Балог зауважує, що внаслідок суспільного перетворення виви-
щується значущість досліджень міської етнографії, що може в на-
ступні десятиліття перетворитися в один з найперспективніших на-
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прямків. На його думку, на цьому терені вся наука країни має великі 
заборгованості, хоча не слід забувати, що соціалістична ідеологія 
упродовж століть значно впливала на атмосферу цієї дослідницької 
галузі. Інститут етнографічних досліджень для якнайшвидшої лік-
відації цієї прогалини залучив фахівців, основним завданням яких є 
дослідження способу життя мегаполісу, промислового робітництва, 
міської культури. Коло вивчень складає дослідницька тема, що під-
німає питання молоді, міської етнографії, робітничої і міської гро-
мадської культури. Етнографічні методи можна далекосяжно засто-
совувати до нових занять, моди, повсякдення міста і міських звича-
їв, що доводять численні високого рівня праці міжнародної наукової 
спільноти [1, с. 92].

У зв’язку із посиленням в останні роки націоналізму директор 
ІЕД наголошує на дослідженні сьогодення етнічних і рідномовних 
осередків різного рівня, серед них націй, нацменшин, діаспори, кон-
фесійних груп: «Інтерес до регіональних і локальних культур, як і 
очікувалося, лише далі  підсилює інформаційний вибух наших днів і 
змішання культур та конфронтації, що виникають з цього. Неабияке 
значення ця проблематика може набувати стосовно географічно і по-
літично роздробленого мадярства, якому властиве подальше роздро-
блення, роздрібнення, та водночас можна спостерігати інтеграційні 
явища. Важливість регіональних досліджень мотивує також те, що 
серед центральноєвропейських регіонів значною є нерівномірність 
модернізації» [1, с. 92].

Свого часу Інститут етнографічних досліджень вибудував мере-
жу зв’язків з подібними інститутами колишніх соціалістичних кра-
їн на основі договорів поміж Академіями наук. Інститут брав також 
участь у ряді спільних проектів тогочасного Міжнародного Карпа-
то-Балканського Комітету. Уже в 1980-х роках з’явилася можливість 
спільної праці з американськими ученими, співробітниками Інсти-
туту зокрема вивчалися американські угорці. Сприятливі умови було 
створено для співпраці з фінським  Інститутом етнології з метою ор-
ганізації конференцій та публікації результатів. Після 1990 року умо-
ви стали іншими. Відтак відкрились ширші можливості для колек-
тивних та індивідуальних досліджень з метою налагодження  кон-
тактів, змінилася роль інститутів як центрів кооперації. У цей період 
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було налагоджено зв’язки з Лабораторією компаративної етнології 
та соціології (Нантер). 

Від самого початку створення Інституту велику увагу приді-
ляли конференціям. Так, упродовж 1985–1990-х років проводило-
ся 4-5 конференцій щороку, після 1991 року їх число зменшилося 
до 2-3. Метою таких конференцій є надання можливості ученим 
різних угорських інституцій репрезентувати свої досягнення і за 
даних обставин прилучитися до міжнародного наукового життя. 
Весною 2001 року в Будапешті було проведено дві важливі між-
народні конференції, велику роль в організації яких відіграли спів-
робітники Інституту, зокрема І. Кріза та А. Паладі-Ковач. Це Між-
народна 34 баладна конференція та VІІ Міжнародна конференція 
Товариства досліджень етнології та фольклору (SIEF) під назвою 
«Час. Місце. Переміщення». У конференціях брали участь науковці 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського Л. Вахніна, Л. Мушкетик, О. Бріцина, 
І. Юдкін.

Центром етномузичних досліджень в Угорщині є Відділ дослі-
джень музичного фольклору, який працює під егідою Інституту 
досліджень музики Угорської академії наук. Дослідницька робота 
триває тут у двох напрямах. Відділення фольклорної музики займа-
ється дослідженням і аналізом фольклорних колекцій, а фольклор-
ний музичний архів, заснований у 1999 році – перенесенням колекції 
на комп’ютер і цифруванням звукового матеріалу. 

З 1985 року публікують пісенний матеріал у серії «Антологія 
угорської фольклорної музики» (Magyar Népzenei Antológia), це пе-
редусім збірки з додатками на аудіодисках. З 1957 року в Угорщи-
ні виходить серійне видання «Зібрання угорської народної музики» 
(A Magyar Népzene Tára), започатковане Белою Бартоком і Золта-
ном Кодаєм, це, до прикладу, книга «Типи народних пісень»  (підг. 
К. Пакса, 1997). З 1990-х років виходить «Каталог типів угорського 
музичного фольклору» (Catalogue of Hungarian Folksong Types) та 
повна колекція зі спадщини Б. Бартока «Hungarian Folk Songs».

Дослідження народної хореографії – галузь науки, започаткована 
у ХХ ст. з метою розв’язання спільних проблем етнографії і науки 
про танець. Центром таких досліджень з 1974 року став в Угорщині 
Відділ народного танцю Інституту досліджень музики УАН, осно-
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вним завданням якого є проведення досліджень та їх координація 
у цій галузі. Основним завданням є накопичення, систематизація 
та публікація основного Архіву народного танцю. Архів вміщує 
400 000 відеофільмів, 40 000 фотографій, текстовий матеріал, ве-
лику кількість нотаток про танок, музику та фольклор. Сюди увій-
шов переважно угорський матеріал, проте репрезентований і танок 
інших карпатських народів – насамперед німців, румунів, словаків, 
циган. Великим досягненням є новий синтез результатів досліджен-
ня танцю, це книга Л. Фелфьолді – Е. Пешовара «Музична традиція 
угорського народу та його етнографічних груп» (Будапешт, 1999) та 
стислий словник народного танцю (укл. Д. Палфі, 1997). Опубліко-
вано студії танців з різних регіонів, а також по різних видах танців 
(Реткьоза, Ваша, хорового танцю тощо).

Угорський етнографічний музей у Будапешті (Magyar Néprajzi 
Múzeum) нараховує 125 років і відіграє значну роль у культурному 
житті країни. Близько 250 000 артефактів, мільйони рукописних за-
писів і друкованих документів, а також матеріалів (400 000 фотогра-
фій, слайдів, тисячі годин аудіо- та відеозаписів фільмів) – склада-
ють найбільше і найважливіше джерело матеріалів угорської етно-
графії. Багато з того, що відомо про традиційну культуру угорського 
народу, трансформацію його способу життя і матеріальної культури, 
завдячуємо цьому зібраннню. Міжнародна колекція Музею пропо-
нує таку картину  культурного розмаїття людської раси, її традицій-
ного і частково сучасного обрисів, яку не можна віднайти в жодному 
зібранні Угорщини. За розмірами і цінністю колекція Музею є уні-
кальною в Центральній Європі.

Етнографічний музей публікує кілька серій видань. Щороку вихо-
дить «Етнографічний огляд» (Néprajzi Értesitő), з 1998 року – періо-
дичне видання «Табула» (Tabula), що складається з двох буклетів на 
рік, і стало відкритою трибуною для всіх сучасних тенденцій розвитку 
етнографії, європейської етнології, культурної та історичної антропо-
логії. Дані про багату колекцію артефактів, що зберігаються в Музеї, 
публікують у «Каталогах матеріальної культури Етнографічного му-
зею» (A Néprajzi Múzeum Tárgykatalógusai) і в серії книг «Угорське 
народне мистецтво» (Magyar Népművészet), а також у каталогах і пу-
тівниках виставок. Серійні видання «Fontes Musei Ethnographiae» та 
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«Series Historical Ethnographiae» ознайомлюють із джерелами архівної 
колекції Музею та спрямовані на історію етнографічних досліджень. 
Бібліографія публікацій Музею зосереджена в томах «Колекція Етно-
графічного музею» (A Néprajzi Múzeum Gyűjteményei). У наш час Му-
зей має постійно діючу виставку «Показ традиційної культури угор-
ського народу», що розміщена в 13 залах і нараховує близько 3 000 
артефактів, документів та ілюструє традиційну матеріальну культуру 
Угорщини до індустріальної революції. Крім постійної, у Музеї діє 
кілька тимчасових виставок, які мають на меті привернути увагу ши-
рокого загалу. Цікавими були спроби демонстрації паралельно угор-
ських та міжнародних матеріалів, прикладом чого стала найбільша з 
досі проведений виставок «Образи часу» (Időképek), яка була відкрита 
31 грудня 2000 року, діяла протягом року і була експериментальною як 
у виборі теми, так і в методах репрезентації та дизайну. Директорами 
Музею свого часу були такі відомі вчені, як Іван Балашша, Тібор Бо-
дрогі, Тамаш Гофманн, Тамаш Гофер, Золтан Фейош, який у 2000 році 
опублікував праці «Наукові перспективи етнографічних зібрань» та 
«Зібрання Етнографічного музею». Слід також назвати роботу А. Сел-
меці-Ковача «Розділи з історії Етнографічного музею» та укладений 
Селмеці й Е. Сачваї каталог англійською мовою «Folk Kulture of the 
Hungarians» (Будапешт, 1997). Щороку тут виходять бібліографічні 
покажчики. Останній з них – «Угорська етнографічна бібліографія 
2003–2004» (2008), під редакцією Б. Месарош.

Варто зауважити, що фольклор та етнографія в Угорщині займа-
ють вагоме місце і в системі вищої освіти. У Будапештському уні-
верситеті ім. Лоранда Етвеша діють дві кафедри: кафедра фолькло-
ру та кафедра предметної етнографії. Крім того, при університеті 
створено спеціальний відділ дослідження культурної антропології. 
Нині кафедру фольклору очолює Кінчьо Веребеї, а упродовж бага-
тьох  років її завідувачем був відомий фольклорист Вільмош Фойкт, 
під його керівництвом  в числі інших праць підготовано підручник 
з фольклору. Серед публікацій ученого – дослідження з теорії фоль-
клору, народної казки, міфології, семіотики, компаративістики, в 
тому числі фіно-угорської. У 2000 році вийшла збірка праць «Фоль-
клористика у 2000 р. Фольклор – література – семіотика. Праці до 
60-річчя В. Фойкта.1–2 т.» (Будапешт, 2000). 
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У 1998 році побачило світ розширене й доповнене перевидання 
підручника «Угорський фольклор». Окремі розділи написані відоми-
ми вченими, спеціалістами із цієї галузі знань. Зокрема, розділи «За-
гальні проблеми фольклору й фольклористики», «Балади», «Лірика» 
підготовлені І. Катоною, у співавторстві з Фойктом він розробив роз-
діл «Стилістика й естетика фольклору», що складається з трьох час-
тин: стиль, віршована форма, естетика. Розділ «Народні вірування та 
народна релігійність» підготовлений Е. Бартою та ін. У підручнику 
враховано нові досягнення науки про фольклор, її зв’язок з іншими 
суміжними дисциплінами. Власне, тут йдеться про роль контексту 
в усному тексті (про дискурс), який виступає як рамки трактування 
і включає мотивації, що впливають на особистість, активізуються в 
ній, зазначено також  змінюваність тексту, його готовність до від-
творення, стимулювання до творення. Контекст з його конкретною 
фізичною даністю (простір, учасники, намір повідомлення) є тим, 
що крок за кроком спрямовує організацію тексту, ставить перед 
адресатом текст не як автономну текстову одиницю, а  перетворює 
цей процес в акт, дію. Таким чином, у даній роботі неодноразово 
наголошено, що не можна відривати фольклорний твір від ситуації 
його виконання.

У 2008 році на кафедрі фольклору за редакцією Юдіт Гуйаш було 
видано збірку «Праці зі словесного фольклору ХІХ століття», що 
складається з трьох частин. У першій автори тому (М. Домокош, 
Ю. Гуйаш, А. Резешші та ін.) вміщують дослідження по фольклор-
них джерелах ХІХ ст., описуючи окремі жанри – казки, загадки, пла-
чі тощо; друга частина присвячена казковій серії, що видавалася в 
минулому – «Корисні розваги», а також першій збирачці угорських 
казок Крістіні Семере. У третій частині автори ознайомлюють з 
окремими роботами з міжнародної тематики.

Поза межами Угорщини було видано підручник «Основні понят-
тя угорської народної культури. Фольклор. Матеріальна культура», 
укладений Я. Деменєм (Клуж, 1999).

Кафедри етнографії діють також у Дебреценському, Сегедсько-
му та Печському університетах, окремі курси з даних дисциплін 
читають в інших вищих освітніх закладах Угорщини. Кафедру ет-
нографії Дебреценського університету ім. Лайоша Кошута очолює 
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відомий дослідник доктор наук Елек Барта, він є також головним 
редактором журналу «Ethnographia». Його основні дослідницькі те-
рени – це вірування, народні обряди, релігійна антропологія, етно-
графія релігії, етнокультурні зв’язки в Центральній Європі, етнічна 
ідентифікація. Співробітники кафедри вивчають не тільки угорську, 
а й народну культуру інших спільнот Північно-Східної Угорщини та 
сусіднього Закарпаття (про це див.: НТЕ. Угорський спецвипуск. – 
2006. –№ 4. – С. 73–81). 

У Дебрецені виходять серії фольклорних видань під назвою 
«Műveltség és Hagyomány» (Культура та традиція), «Ethnographica et 
Folkloristica Carpathica», «Studia Folkloristica et Ethnographica» та ін., 
засновником останньої був колишній завідувач кафедри, професор 
Золтан Уйварі, якому належать фундаментальні багатотомні дослі-
дження про маску в Угорщині, з етнографії Гьомьора та багато інших 
праць [80; 81]. Основними теренами його досліджень є обрядовість, 
історія фольклористики, народна драма, міжетнічні зв’язки. Так, в 
останнє десятиріччя вийшло близько десяти книжок з серії  «Мала 
угорська історія». В останній розлогій праці, що має назву «Історія 
фольклору» [81], Уйварі вміщyє дослідження з історії науки, опис 
діяльності окремих фольклористів, як відомих – Яноша Крізу, Ла-
йоша Калманя, Арнолда Іпої, так і маловідомих. Зокрема, тут натра-
пляємо і на постать Мігая Фінціцького, який у кінці ХІХ ст. збирав 
на Закарпатті українські пісні та казки, переклав їх угорською мо-
вою. З шерегу причин вийшли лише пісні, а казки з’явилися лише 
в 1970 році (за ред. Д. Ортутаї), а в 1974 році українською мовою їх 
переклав Ю. Шкробинець, і книга побачила світ під назвою «Таєм-
ниця скляної гори». Про різноплановість матеріалу з «Історії фоль-
клору» свідчать, до прикладу, такі дані, як питальник з національної 
характерології минулого (14 пунктів) Пала Едві Іллеша під назвою 
«У чому полягає угорська національність?».

Кафедру етнографії та культурної антропології Сегедського 
університету ім. Йожефа Ференца очолює знаний дослідник, голо-
вний редактор представницької збірки іноземними мовами «Аcta 
Ethnographica» Габор Барна. У колі його інтересів релігійна етногра-
фія, ритуали і обряди, теорія і методологія фольклору й етнографії, 
процеси асиміляції та акультурації, проблеми ідентичності та ін. 
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Видання

Щодо фольклорно-етнографічних видань у цілому, то вони вмі-
щують  окрім загальних ще й велику кількість регіональних  збірок 
текстів з усієї території Угорщини. Це можуть бути видання окремо-
го фольклорного жанру, окремої місцевості, творчості певного опо-
відача тощо. Наприклад: «Абеце Дравасьога. Етнографічний і фоль-
клорний регіональний словник / укл. К. Лабаді» (1996); З. Мошер. 
«Оточили мене пісні: Збирач і поет-пісняр Гергей Цучок» (Жамбек, 
2000); «Людину розумію з одного слова. Народні оповідання з Крас-
ного / зібр., опубл. М. Мітрулі» (Секешудвархей, 1999); «Казки Шан-
дора Яс-Фарагу» (Ясберень, 1996) та ін. 

Продовжують видаватися матеріали із серії «Нова збірка угор-
ської уснопоетичної творчості» (Új Magyar Népköltészi Gyűjtemény): 
«Народна поезія Барасаї», (1994); «Тексти народних вірувань / укл. 
К. Веребеї» (1998) та ін. У серії «Етнографія угорців Гьомьора» ви-
йшло кілька томів про народну пісню, ігри, родинну обрядовість, 
паремії (2005–2006), підготовлені Золтаном Уйварі, до прикладу це 
збірка «Етнографія Гьомьора ХLVIII. Прислів’я та приказки одного 
хлібороба» (Дебрецен, 1996). У цій самій серії вийшла збірка «Над-
гробні прощання у фольклорі південно-гьомьорських сіл. Т. ІІ» (Де-
брецен, 1995) підготовлена Е. Бартою. 

З’явилося доволі багато публікацій з епічних жанрів фолькло-
ру – казкок, переказів, народних вірувань, оповідань та чимало 
збірок, присвячених окремим видатним особистостям – Лайошу 
Кошуту, Яношу Гуняді та ін. Так, до 150-річчя угорської революції 
під проводом Лайоша Кошута вийшла збірка досліджень «Історія 
і пам’ять» [78], куди ввійшли дослідження про фольклор того пе-
ріоду та відображення тогочасних подій у музичній та театральній 
культурі, образотворчому мистецтві та ін. Аналогічна збірка про 
угорську ревоюцію 1956 року під назвою «1956 рік у народній тра-
диції» [28] побачила світ на кафедрі етнографії Дебреценського 
університету. 

З інших видань про історичний фольклор можна назвати книгу 
«Говорять у світі, що ми угорці... Угорські історичні перекази» (ред. 
і автор вступ. слова І. Ландграф; Будапешт, 1998); «Герої та мучени-
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ки, Перекази та спогади про визвольну війну» (укл. А. Дьомьотьор, 
І. Кріза; Будапешт, 1998). Низку видань про відомі особистості під-
готував Золтан Мадяр, зокрема, про святого Імре, святого Мартона, 
книгу «Святий Іштван в народній традиції» [55], про карпатські вер-
сії міжнародного сюжету про безсмертних і оживаючих героїв [54], 
про Ракоці в народній традиції [70].

Принагідно хотілося б згадати, що 2002 року в Угорщині з’явилася 
наукова збірка, укладена Б. Путіловим та В. Гашпариковою під на-
звою «Герой или збойник. Образ разбойника в фольклоре Карпатско-
го региона», куди ввійшли статті українських, польських, угорських, 
молдавських, чеських та словацьких дослідників із цієї тематики (з 
українських фольклористів це С. Мишанич). Книга складається з 
таких розділів: 1. Історичні умови появи розбійників у Карпатах і 
особливості їхньої діяльності; 2. Загальна характеристика фолькло-
ру про розбійників; 3. Перекази, легенди, меморати про розбійників: 
порівняльно-типологічний огляд; 4. Пісенний фольклор: типологія; 
5. Образ розбійника Карпатського регіону в народній культурі; 6. Зо-
браження розбійника у мистецтві.

Щодо казкознавства загалом, то тут слід назвати нову працю Ілді-
ки Болдіжар «Казкова поетика. Праці про казку, дітей, книги» (2004), 
де вона в доступній, популярній формі подає цікаві психологічні 
спостереження над казковим світом з проекцією на реальні стосун-
ки людей. Це також узагальнююча книга досліджень В. Фойкта про 
казку [89], куди увійшли публікації вченого різних років по даній 
тематиці. Відомості про всіх казкарів Угорщини (а також з терито-
рії Закарпаття) вміщено в багату інформацією працю Юдіт Раффаї 
«Угорська традиція казкарства» [69]. Казки зараз вивчають у різних 
аспектах, до прикладу, час і простір у казці, візуальне сприймання 
в казці, є окрема збірка про магію й езотерику в народних оповід-
ях тощо. Новітні аспекти досліджень продемонстровано в збірці 
праць «Підходи до казки. Можливості трактування казки» (Дебре-
цен, 2003). Шерег казкових збірок видав Золтан Мадяр (2008, 2010). 
Репертуару одного оповідача Іштвана Ешіка, присвячена збірка Ма-
дяра «Казки Іштвана Ешіка» [52], до якої серед інших увійшли казки 
про короля Матяша «Правдивий пастух короля Матяша», «Король 
Матяш у Гьомьорі», «Смерть короля Матяша» та ін. Перекази рудни-
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ків привернули увагу Йожефа Гала та Ілдіко Ландграф, які роблять 
спробу їх систематизації.

Особливе зацікавлення дослідників викликають народні віру-
вання, демонологія, народні релігійні уявлення, езотерика, про що 
свідчать праці «Джерела відьомства в Угорщині» (під ред. Й. Беш-
шенєї; 1997); «Чаклування і дієта: казки, казкарі, мотиви» (під ред. 
І. Болдіжар; 1997); «Поміж святим і мирським. Храмове свято в ниж-
ньому Сегеді» (укл. Б. Пустаї; Сегед, 1999); «Екстатичний сон, ви-
діння. Релігійно-етнологічні поняття в науковому трактуванні» (за 
ред. Е. Поч; Печ, 1998); «Предки, чаклуни-талтоші, святі. Праці з 
фольклору гонфоглалашу та часів Арпада» (укл. Е. Поч та В. Фойкт; 
1996); Л. Шашварі «Русинські традиції в етнографії наших греко-
католиків» (1996). 

Науковців і далі продовжує хвилювати питання про давній схід-
ний спадок і європейськість угорської культури: «Східна спадщина – 
західна культура. Друга збірка етнографічних, музичних, літератур-
них праць» (під ред. Л. Вардяша; 1999). Зацікавлення викликають 
ґендерні розвідки, серед яких можна назвати збірку досліджень, під-
готовлену І. Кюллеш «Традиційна роль жінки в популярній культурі 
та фольклорі» (1999). Популярними є проблеми символіки в народ-
ній і професійній культурі – «Символіка: символи, мотиви, теми у 
всесвітній і угорській культурі» (ред. Й. Пал та Е. Уйварі; 1997). Про 
угорську символіку на передостанньому, VI угрознавчому конгресі 
свідчить М.  Гоппал.

Гарною традицією в Угорщині є підготовка праць на пошану-
вання відомих учених. До прикладу, ювілею Е. Кішбан присвячено 
збірку досліджень про харчування «Крихти. На пошану Е. Кішбан» 
(за ред. К. Куті; 1997). З-поміж інших слід назвати «На межі де-
монічного та сакрального світів. Дослідження з історії менталіте-
ту на відзначення 60- річчя Е. Поч» (за ред. К. Бенедек, Е. Чонки; 
1999), збірка на честь А. Паладі-Ковача (2001) та ін. 125-й річниці з 
дня народження видатного угорського композитора та піаніста, до-
слідника народної пісенності багатьох народів Бели Бартока було 
присвячено 3–4 число за 2007 рік популярного періодичного ви-
дання Товариства ім. Іштвана Дьорфі «Етнографічний горизонт» 
(Néprajzi Latóhatár). 
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Дослідження релігії в Угорщині у наш час триває в кількох на-
прямах, що доповнюють один одного: 1) дослідження проторелігії 
чи міфології; 2) дослідження народних вірувань; 3) порівняльне ви-
вчення релігії; 4) етнологія релігії, що здійснює збирання та інтер-
претацію світської християнської релігійності в Угорщині з етноло-
гічного, фольклористичного та історично-антропологічного погляду. 
Останній напрям репрезентує монографія Елека Барти, що з’явилася 
1999 року в Дебрецені, в українському перекладі її опубліковано в 
Ужгороді під редакцією відомого угрознавця, директора Центру гун-
гарології та декана Ужгородського національного університету Пет-
ра Лизанця в перекладі Е. Т. Берти (Світ звичаїв греко-католицьких 
свят. – Ужгород, 2007) (про це див.: НТЕ. – 2011. – № 1.– C. 131–135). 
Сюди ввійшли і приклади із Закарпаття. Розлогу оглядову статтю ін-
шого угорського дослідника етнології релігії Габора Барни під на-
звою «Етнологічне дослідження релігії в Угорщині» опубліковано 
українською мовою в НТЕ (2006 – № 4. – С. 33–45).

Угорський фольклор діаспори збирають та вивчають такі на-
уковці як О. Пенавін (Сербія), О. Надь, Ю. Фараго (Румунія) та ін. 
В. Домокош зібрав угорські казки з різних етнічних територій (серед 
них і закарпатські), які опублікували двома мовами – в оригіналі та 
перекладі Л. Мушкетик у видавництві «Етнос» [72]. У Мукачевому 
казки озвучено і перенесено на аудіодиск. Збиранням та вивченням 
фольклору займаються також угорські дослідники із Закарпаття. 
Серед них слід назвати М. Пунько, котра збирала і публікувала різ-
ножанровий фольклор, Ласло Варі Фабіана, дослідника угорських 
балад Закарпаття [84]. Лінгвістичні та етнографічні студії ведуться 
в Ужгородському центрі гунгарології та Закарпатському угорському 
інституті ім. Ференца Ракоці ІІ в м. Береговому.

Дослідження нацменшин

Ще в кінці ХІХ ст. відомий угорський етнолог Пал Гунфалві пи-
сав: «Етнографія Угорщини за своєю природою розглядає стільки 
народів, скільки мешкає на її території».

У 1998 році Угорська академія наук розробила стратегічну до-
слідницьку програму «Питання національних меншин у Центрально-
Східній Європі», окресливши три основні напрями: 1. Вивчення неу-
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горських національностей країни; 2. Угорська діаспора сусідніх країн; 
3. Циганська спільнота регіону. Таким чином, метою стало вивчення 
найважливіших, характерних особливостей національних спільнот, 
конфліктних ситуацій та альтернатив їх розв’язання. Ці дослідження у 
наш час набирають справді європейського рівня, про що зокрема свід-
чить картографування типологічних відмінностей етнічних спільнот, 
а також розробка та побудова державного, національного рівня моде-
лей з цих питань. При УАН було створено спеціальну дослідницьку 
групу, а з 2001 року на її основі – Інститут етнічно-національних 
досліджень нацменшин (спершу Інститут очолював Ласло Сарка, а 
нині – Агнеш Тот). Установа здійснює міждисциплінарні досліджен-
ня, створює базу даних, координує свою роботу з науковими заклада-
ми Угорщини та інших країн, проводить щорічні міжнародні та на-
укові конференції з вищевказаних проблем. Це, зокрема, дослідження 
про зміни в структурі етнічного простору, питання ідентичності на-
ціональних меншин та діаспори, праці, присвячені проблемам само-
ідентифікації, що ґрунтуються на двомовності, особливостям багато 
поліідентичної структури тощо. Опубліковано працю (угорською та 
українською мовами) і про Україну «Зміна кольору України. 1991–
2001. Політичні, економічні, культурні та національні позиції» (під 
ред. Ч. Фединець та В. Середи) [82]. Ученими Угорщини й України (з 
академічних та освітніх установ) підготовлено фундаментальну пра-
цю про історію, політику, культуру Закарпаття впродовж 1919–2009 
років (Kárpátalja 2010), яка вийшла двома мовами.

Національні спільноти в наш час часто проживають на змішаних 
територіях: щоденне співжиття, міжетнічні зв’язки є малопомітними 
для зовнішнього спостерігача, тому складні місцеві ідентифікаційні 
процеси вимагають польових досліджень, участі добре підготовле-
них з методологічного та теоретичного боку науковців. Так, у збірни-
ку наукових праць під назвою «Кордон, регіон, етнос у Центральній 
Європі» нової семантики набуває термін «кордон» чи «порубіжжя, 
пограниччя», який вживається на позначення не лише матеріального 
кордону, а й мовного, фольклорного, навіть символічного. 

Матеріали ще однієї міжнародної конференції по нацменшинах 
(1999) були включені до розлогої збірки «Національні та етнічні 
меншини в Угорщині в кінці ХХ ст.» [Nemzeti és etnikai 2001], се-
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ред її авторів слід назвати Л. Сарку, А. Дівічан, Л. Тілковські, праці 
М. Козар, Т. Поповича та ін. Питаннями глобалізації та в їх контек-
сті культури нацменшин цікавляться відомі фольклористи І. Кріза 
й Е. Еперйешши, статті яких опубліковані в перекладі українською 
мовою [18, с. 55–59, 89–99]. 

Ще одна значна праця має назву «Простір і карта. Праці з пи-
тань етнічності та ідентичності» (2002), до якої ввійшли розробки 
з культурної антропології, етноісторії, етносоціології, зроблено ва-
гомі теоретичні висновки. З останніх актуальних праць по спільно-
тах слід назвати книгу за редакцією Д. Біндроффера «До подвійної 
ідентичності. Становище та особливості ідентичності в середовищі 
угорських хорватів, німців, сербів, словаків та словенців» (2007).

Про давність досліджень нацменшин в Угорщині свідчить праця 
академіка А. Паладі-Ковача, який свого часу цікавився міграціями 
українців-русинів до Угорщини, «Етнографи – відкривачі націо-
нальних спільнот» [65]. Автор зібрав тут роботи перших дослідни-
ків-аматорів (перша половина ХІХ ст.) неугорського фольклору кра-
їни, частина яких опублікована вперше. Йому належить і вступна 
стаття до книги, що має назву «Етнографія національних спільнот 
в добу Реформ», а також підготовка біографій авторів. В Угорщині 
виходить також спеціальний журнал «Дослідження нацменшин» 
(Kisebbségkutatás). Угорські вчені на його сторінках подають дослі-
дження різних аспектів вивчення національних спільнот країни – 
історичних, політичних, культурних, мовних та ін. Це, до прикладу, 
рубрики: національна політика в Карпатському регіоні поміж дво-
ма війнами; дані про мовне становище угорських нацменшин та ін. 
Частина журналу присвячена оглядам зарубіжної літератури із цих 
питань і йде за рубриками: національна свідомість; національні та 
етнічні процеси; література окремої нац меншини; вживання рідної 
мови; культура нацменшин; політика з питань нацменшин; історія 
етнічних спільнот та ін. Таким чином, угорські читачі мають змогу 
ознайомитися зі світовою літературою з даних питань.

З 1975 року в Угорщині виходять збірки унікальної етнографіч-
ної серії «Угорські нацменшини» – «Magyarországi Nemzetiségek» 
(спершу під головною редакцією І. Балашши, з 1986 р. – З. Уйварі, 
а з 1993-го – Е. Еперйешши). Це збірки наукових студій етнографії 
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та фольклору, народної культури німецьої, сербської, хорватської, 
македонської, словацької, румунської та інших етнічних спільнот 
країни: «Narodopis Slovakov u Mad’arsku» (NSM; «Етнографія сло-
ваків в Угорщині»); «Etnografi ja Južnih Slavena u Mađarskoj» (EJSM; 
«Етнографія балтослов’ян в Угорщині»); згодом остання збірка поді-
лилася відповідно на сербську (ESM), хорватську (EHM) та словен-
ську (ESM). Редакторами балтослов’янських серій були М. Кішш, 
Д. Франковіч – серби та хорвати; Я. Манга, А. Крупа, А. Дівічан, 
Е. Тот – словаки. 

З 1996 року виходять ще дві періодичні збірки досліджень – «Ви-
бране з етнографічних видань угорських нацменшин» («Valogatás a 
magyarországi nemzetiségek köteteiból»), 1 том під ред. Е. Еперйеш-
ши, 2 том – К. Юнга, М. Кішш: 1996 (1), 1998 (2), 2000 (3), 2002 (4), 
2004 (5), 2007 (6), а також «Праці з етнографії болгар, греків, по-
ляків, вірмен, русинів» («Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, 
lengyel, örmény, ruszin nemzetiség néprajzából») (1 т. – 1996 р. ; 2 т. – 
1998 р.; 3 т. – 2000 р.; 4 т. – 2002 р.; 5 т. – 2004 р.). Статті публіку-
ються кількома мовами – угорською, однією зі слов’янських та ре-
зюме англійською. Національні федерації, а згодом самоврядування 
надають допомогу в редагуванні серій, залучають до цього відомих 
дослідників. Загалом опубліковано понад сто збірок, у яких вжито 
близько 15 мов, з резюме англійською та німецькою.

Традиційно найбільшу увагу привертає уснопоетична творчість 
словаків, сербів, хорватів, словенців, німців, румун. Нині до кола 
вивчень дедалі активніше залучаються малочисельні й маловивчені 
слов’янські етнічні групи, такі як болгари і поляки. Принагідно хо-
тілося б зазначити, що з неслов’янських народів Угорщини почали 
вивчати греків, вірмен, по циганах поряд з німцями та румунами по-
чала видаватися й окрема збірка – «Етнографія циган в Угорщині». 
Полоністичні праці здебільшого присвячені питанням національ-
ної ідентифікації поляків в Угорщині, угорсько-польським зв’язкам 
тощо, у колі болгар вивчають садівництво, як традиційне заняття цієї 
етнічної групи Угорщини, демографічні, історичні питання, питання 
культурної ідентифікації та культурних зв’язків тощо. 

Протягом останнього десятиліття ці дослідження поширилися на 
циган, євреїв, є окремі праці по фольклору та етнографії поляків, 
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вірмен та інших національностей. Вийшли, зокрема, праці: Ф. Глац 
«Цигани в Угорщині» (Будапешт, 1999); Й. Тілковскі «Національна 
політика в Угорщині у ХХ ст.» (Дебрецен, 1998). Продовжують ви-
ходити й інші збірки текстів та наукові дослідження, це, наприклад, 
народна проза оповідачки-хорватки А. Гідег, зафіксована відомим 
дослідником балтослов’янського фольклору Е. Еперйешши «Янош 
Гуняді написав листа...» (Будапешт, 1998). Крім вищезгаданих, 
можна назвати матеріали конференцій «Словаки в комітаті Гевеш» 
(Кішнан, 1995), «Народи вздовж Мури» (Надьканіжа, 1997), «Нові 
результати досліджень міжетнічних зв’язків в Південно-Східній 
Угорщині» (Мішкольц, 1995) та ін. З 1975 року в Угорщині система-
тично, щотри, щоп’ять років відбувалися міжнародні конференції з 
дослідження фольклору, етнографії, культури та історії національ-
ностей. Місцем конференцій не випадково вибрано містечко Бекеш-
чаба, де проживають різні нацменшии й місцевим музеєм ведуться 
дослідження з вивчення традиційної культури. Розглядається пере-
важно матеріал географічно та історично близьких до угорців наро-
дів – словаків, румун, сербів, німців, українців-русинів та ін. Остан-
ня конференція (вересень 2001) мала назву «Національні  культу-
ри на зламі століть: шанси, можливості, заклики», тут прозвучали 
виступи з проблем культурної ідентифікації, культурної автономії, 
міжетнічних зв’язків, мультикультурного існуванню [62].

Щодо дослідження слов’янських етнічних груп Угорщини, то се-
ред багатьох збирачів і дослідників  в першу чергу варто згадати іме-
на Андраша Крупи (словацька сімейна та календарна обрядовість, 
вірування) [45; 46], Анни Дівічан (словацькі обряди, пісні, фоль-
клорні контакти) [37; 38], Дьордя Франковіча (обряди, вірування, 
дитячий фольклор, церковні пісні сербів, хорватів та словенців) [35; 
36], Ерньо Еперйешши (народна проза, обрядовість, міфологія) [26; 
27] та багатьох інших.

Українсько-угорські фольклористичні зв’язки

Свого часу Інститут етнографії (нині – Інститут етнографічних до-
сліджень) вибудував мережу зв’язків з подібними інститутами Цен-
трально-Східної-Європи. Це стосується також ІМФЕ ім. М. Т. Риль-
ського, де 1990 року була підписана Угода про співпрацю між ди-
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ректорами Інституту етнографії УАН та ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 
НАН України і поновлювалася щоп’ять років. У 2005 році Угоду 
було подовжено і підписано в Будапешті директорами обох Інсти-
тутів М. Гоппалом та Г. Скрипник. Ганна Скрипник виступила з до-
повіддю про стан досліджень народної культури в Україні на вченій 
раді ІЕД. У рамках угоди визначається провідна тематика на п’ять 
років та підтеми, за які відповідають окремі виконавці. Свого часу 
Інститут відвідали угорські дослідники Мартон Іштванович, Естер 
Кішбан, Жужанна Татраї, Марія Кішш, Ілдіко Кріза, Петер Вереш 
та ін. І. Кріза взяла участь в організованій Інститутом конференції 
«Усна епіка: етнічна традиція та виконавство» (1997), а  її стаття 
ввійшла до збірки доповідей. У журналі «Народна творчість та етно-
графія» опубліковано низку статей інших відомих науковців, зокре-
ма М. Гоппала «Угорська народна традиція про медицину» (НТЕ. – 
2005. – № 3), І. Крізи, Б. Балога (НТЕ. – 2011. – № 1).

У свою чергу праці українських дослідників систематично публі-
кувалися в Угорщині, це статті Л. Мушкетик [10; 11; 12; 14 та ін.], 
а також Л. Вахніної, О. Микитенко, Л. Мушкетик, що ввійшли до 
збірки, присвяченої 70-річчю відомого словакознавця А. Крупи 
(2004). У рамках загальних тем відділу мистецтва і народної твор-
чості «Фольклор та мистецтво слов’ян в європейському контексті» 
(2005–2008 роки) та «Сучасна фольклористика європейських кра-
їн» (2009–2011) підготовлено розділи «Славістична фольклористика 
Угорщини кінця ХХ – початку ХХI ст.» та «Угорська фольклористи-
ка та етнографія кінця ХХ – початку ХХІ століття», видано моногра-
фію [11] та шерег статей з українсько-угорських зв’язків. 

Науковці Інституту неодноразово бували в Будапешті в рамках 
угоди про співробітництво, працювали в бібліотеках та архівах, бра-
ли участь у багатьох конференціях: етнографічних та фольклорис-
тичних, угрознавчих, до прикладу: Міжнародна конференція у Бе-
кешчабі по дослідженню національних меншин (1991, 1996, 2001, 
2003), у 2006 році – VІ Міжнародний конгрес угрознавців «Культу-
ра. Нація. Ідентифікація» (серпень 2006 р., м. Дебрецен, Угорщина), 
Міжнародна наукова конференція «Угорський Ренесанс» (вересень 
2008 р., м. Клуж, Румунія); Міжнародна наукова конференція, при-
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свячена пам’яті професора І. Удварі (травень 2010 р., м. Ніредьгаза, 
Угорщина).

Інститут підтримує контакти також з профільними кафедрами 
угорських університетів, про які згадувалося вище, а також з кафе-
драми української філології Будапештського університету ім. Л. Ет-
веша (завідувач А. Золтан), Ніредьгазьким інститутом, Угорським 
етнографічним товариством, Міжнародним угрознавчим товари-
ством, Інститутом етнічно-національних досліджень національних 
меншин УАН.

У наш час у рамках Угоди про співробітництво між НАНУ та УАН 
у 2010–2012 роках триває спільний проект ІМФЕ ім. М. Т. Рильсько-
го та Інституту етнографічних досліджень під назвою «Суспільні 
трансформації після 1945 р. в Угорщині та Україні (Закарпаття) 
(2010–2012 рр.)». Керівники проекту: директор ІМФЕ ім. М. Т. Риль-
ського НАН України Г. Скрипник та директор Інституту етнографіч-
них досліджень УАН Б. Балог), учасники: Л. Вахніна, Л. Мушкетик, 
А. Ішпан, З. Мадяр та ін.

У рамках українсько-угорських проектів наукового співробітни-
цтва ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України підготовлено угор-
ський спецвипуск журналу «Народна творчість та етнографія» 
(2006. – № 4). Представлений у цьому номері матеріал репрезентує 
різні напрями угорського народознавства. Авторами цього проекту 
стали провідні вчені Будапешта, Дебрецена, Сеґеда, Ніредьгази, се-
ред них – А. Паладі-Ковач, М. Гоппал, П. Вереш, Л. Коша, І. Крі-
за, І. Удварі та інші дослідники. Пропоновані увазі читача статті в 
переважній більшості виконані співробітниками Інституту етногра-
фічних 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 розлогій статті Габор Барна, завідувач кафедри етнології Се-
ґедського університету. Найбагатший цикл угорської обрядовості – 
зимовий – розглядає Жужанна Татраї. Плідно вивчаються питання 
етнічної історії та походження народу. Особливий інтерес викликає 
той віддалений у часі й просторі період минувшини народу, який 
передував віднайденню батьківщини – гонфоглалашу. Цих проблем, 
як і давньої язичницької релігії – шаманізму – торкаються Мігай 
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Гоппал, Петер Вереш, Давід Шомфаї Кара. Уже згадувалося, що в 
Угорщині широко вивчається культура національних спільнот. Про 
роль культури нацменшин у глобалізаційному світі розповідає Ер-
ньо Еперйешши, маловивчених питань національної характерології 
торкається Ілона Надь, результатом експедицій на Закарпаття стала 
праця Ержебет Бьоді про міжетнічні впливи у культурі харчуван-
ня. Цікаву сторінку з історії угорсько-українських етнографічних 
зв’язків, а саме етнографічну діяльність Г. Стрипського розкрив про-
фесор Іштван Удварі (який пішов із життя сім років тому). Очолюю-
чи 12 років кафедру української філології Ніредьгазького інституту, 
він чимало зробив у вивченні та популяризації української мови й 
культури в Угорщині, здійснив публікації різнопланових україно-
мовних видань. Щодо етнологічних публікацій, то на кафедрі було 
підготовлено і видано посібник з українського фольклору (1995), 
перекладено українською працю відомого етнографа Л. Коши (див. 
нижче), опубліковано цінні матеріали зі спадщини А. Годинки та 
Г. Стрипського, дослідження про них самого Удварі. Пісенним жан-
рам фольклору, зокрема, популярним в Угорщині народним баладам 
та історичним пісня, присвячені студії Ельода Ковача та Ілдіко Крі-
зи. Про зближення угорської етнографії з соціальною та культурною 
антропологією свідчать статті Пірошки Сабо та Ласла Коши. 

У Ніредьгазькому Інституті українською перекладено книгу ака-
деміка, історика культури й етнографа Ласла Коши, серед інших 
йому належать дослідження «Історія угорської культури» (1998); 
«Селянське обуржуазнення та регіональний поділ народної куль-
тури (1880–1920)». (Дебрецен, 1990). Підсумком багаторічної пра-
ці вченого стала книга «Чиї ви сини? Огляд угорської етнографії» 
(Будапешт, 1998, переклад Л. Мушкетик). У ній ми знаходимо опис 
історичного розвитку етнографії угорців, її окремих галузей – на-
родного одягу, харчування, регіонів та місцевостей, житла, тради-
ційних занятть, професій, свят та повсякдення тощо. Однак книга є 
не просто оглядом традиційного життя угорців, Коша з висоти сво-
го досвіду ставить і намагається дати відповіді на важливі, карди-
нальні питання нашої епохи: поняття характерології та менталітету, 
угорці та їх місце в Європі, майбутнє етнографії в цілому та етно-
графічної науки зокрема та ін. Його студії поширюються в просторі 
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й часі, адже свої порівняння і приклади він черпає з найвіддаленні-
ших до найсучасніших періодів існування людства, з життя дале-
ких і близьких народів. Матеріал у книзі має величезну пізнавальну 
цінність, хоча подається лаконічно, стисло й спонукає читача за-
мислитися над окресленими проблемами. У кінці дослідження до 
кожної глави додається чимала бібліографія з примітками, вміщено 
значний ілюстративний матеріал.  

У своїй книзі Ласло Коша щодо перспектив угорської етнології за-
уважив таке: «Етнографічні дослідження мають використати всі свої 
можливості задля угорської і світової репрезентації та усвідомлення 
неповторності, оригінальності і європейськості угорської культури. 
Ці фактори завжди були найміцнішою опорою виживання угорців, 
вони повинні лишитися і в майбутньому. Якщо нас спитають слова-
ми дитячої ігрової пісні, записаної 1935 року в Могачі – «Чиї ви сини 
(народи)? – ми зможемо відповісти, ким ми були й ким ми є. Лише 
особливою, оригінальною, неповторною культурою ми можемо зба-
гатити континент, який стоїть перед політичною і економічною уні-
фікацією» [6, с. 230].

Угорська етнографія і фольклористика, будучи органічною части-
ною європейської і світової науки, залучаючи її новітні досягнення, 
водночас продовжує розвивати далі свої кращі традиційні надбання, 
напрями й методи, синтезувати їх, створюючи фундаментальні, уза-
гальнюючі праці, що характеризуються високим рівнем подачі й об-
робки матеріалу.
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ЧЕСЬКА ЕТНОЛОГІЯ
І ФОЛЬКЛОРИСТИКА 
ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

Чеська етнологія, у межах якої виокремлюється фольклористи-
ка, на сьогодні демонструє високий фаховий рівень. Це обумовлено 
тривалим розвитком самої науки, активними контактами чехів з на-
уковцями інших країн, їх гарною поінформованістю про кращі на-
бутки на цьому терені. Сучасна чеська етнологія і фольклористика 
позначена активною співпрацею чеських етнологів з дослідниками 
інших країн на терені спільних грантових проектів, написання нових 
праць і перевидання (з доповненнями, переробленнями, коментаря-
ми) попередніх. Чеські етнологи і фольклористи вживають як тради-
ційні наукові методи, так і експериментують з новими. 

Провідним науковим закладом вивчення етнології та фолькло-
ристики в Чехії є Інститут етнології Чеської академії наук. Історія Ін-
ституту сягає початку ХХ ст. і тісно пов’язана з Групою, яка збирала 
народні пісні в Ракуску (з 1905 р.), і з Державним інститутом народ-
ної пісні, заснованим у 1919 році. У 1953 році Державний інститут 
народної пісні реорганізовано в Кабінет народної пісні, що увійшов 
до складу Академії наук. Цього ж року на базі Академії наук утво-
рено Кабінет етнографії. У 1954 році завдяки об’єднанню цих двох 
Кабінетів виник Інститут етнографії і фольклористики Чехословаць-
кої академії наук, який з 1999 року має назву Інститут етнології ака-
демії наук Чеської республіки. У 2003 році до Інституту етнології 
ввійшов Інститут музичних наук, який зараз представлено Кабіне-
том історії музики. Інститут етнології АН Чеської республіки – це 
науковий осередок, що спеціалізується на теоретичних і практичних 
дослідженнях в області етнології і близьких наукових дисциплін, 
зокрема етнографії / народознавства, фольклористики, соціальної і 
культурної антропології. Традиційною наукою в Чехії й у наш час 
залишається етнографія / народознавство. 
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З 2007 року і до сьогодні Інститут очолює академік Зденєк Угерек, 
відомий учений, етнолог, ініціатор численних досліджень, президент 
Чеського національного комітету з антропології і етнології, член ре-
дакційних колегій багатьох етнологічних видань («Чеський народ» 
(«Český lid»), «Словенська етнографія» («Slovenský národopis»), 
«Етнографічний огляд» («Národopisná revue»), «Люди міста» («Lidé 
města»)), член міжнародних організацій (Європейської асоціації со-
ціальних антропологів, Соціологічного суспільства ім. Масарика, 
Антропологічного інституту ім. Рояла, Чеського національного ко-
мітету з балканістики), учасник численних експедицій по Чехії та ін-
ших країнах, автор понад десяти монографій і сотень статей з питань 
міграції населення, інтеграції в іноземне середовище, урбаністичної 
антропології, теорії етносу.

Предметом діяльності Інституту є фундаментальні і прикладні 
наукові дослідження способу життя та культури різних соціальних 
груп, етнічних спільнот Чехії та інших країн; духовної та матеріаль-
ної культури; історії музики; соціальних зв’язків в історичній пер-
спективі і на сучасному етапі, соціальної антропології, фольклорис-
тики. Дослідження співробітників Інституту етнології Чеської АН є 
висококваліфікованими, що можна пояснити ґрунтовним ознайом-
ленням з досягненнями світового рівня, контактами чеських науков-
ців з дослідниками з інших країн. Окрім фахових індивідуальних та 
колективних монографій, Інститут видає збірники, журнали, органі-
зовує наукові конференції і семінари, експедиції, має власні фонди 
архівних і польових матеріалів, велику бібліотеку. Інститут надає та-
кож інформаційні послуги, методологічну допомогу в дослідженнях, 
проводить експертний аналіз, спеціалізується на підготовці фахів-
ців, співпрацює з вищими навчальними закладами. 

На сьогодні Інститут складається з трьох відділів: відділ історич-
ної етнології (завідувач Лідія Петраньова), відділ етнічних дослі-
джень (завідувач Тереза Поярова), відділ етномузикології (завідувач 
Даніела Ставєлова). При Інституті є Кабінет історії музики (завіду-
вач Ярміла Габріелова) і центр наукової інформації (очолює Людми-
ла Копалова). Усі ці відділи, Кабінет і центр містяться в Празі. До 
складу Інституту входить також осередок у Брні (очолює Яна По-
спішилова). 
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Основним осередком, що вивчає походження і розвиток етно-
сів, історію, генезис та розвій традиційних форм народного побуту 
і культури, формування й розвиток господарсько-культурних типів 
та історико-етнографічних областей, є відділ історичної етнології. 
У відділі працює шестеро осіб – Ф. Багенський, М. Голубова, Л. Каф-
ка, Я. Отченашек, Л. Петраньова, А. Шікулова, Ї. Войтч. 

Відділ досліджує історію та сучасний стан європейської етнології 
і суміжних дисциплін (особливо антропології, історії, мікро-історії 
та історії культури). Чимало уваги приділено традиційній культурі 
Центральної Європи XVI–XXI ст., для порівняльного вивчення якої 
розроблено широкий спектр теоретичних і методологічних підходів, 
основне місце серед яких займають етнокартографічні.

З початком ХХІ ст. тематика, пов’язана з традиційною архітекту-
рою Центральної Європи (сільською архітектурою), ще продовжує 
залишатися актуальною. Важливу роль відділ надає описові та ана-
лізові давніх і сучасних форм народного мистецтва. Серед інших 
галузей матеріальної культури відділ історичної етнології вивчає 
традиційні форми сільського господарства (аграрну етнографію), 
транспорт, домашні вироби і ремесла, а також питання, пов’язані 
з лісами доіндустріального суспільства (експлуатація, ментальне 
сприйняття). Окрім того, проводить порівняльні дослідження тради-
ційних страв та харчування в різних народів Європи. У рамках духо-
вної культури досліджують етнологію релігії, порівнюють чеські та 
європейські календарні звичаї та обряди ХІХ–ХХ ст.

Поряд з вивченням духовних та матеріальних джерел Централь-
ної Європи (Німеччини, Австрії, Польщі, Словаччини, Угорщини), 
Італії, Росії та Скандинавії відділ також проводить порівняльні по-
льові дослідження в Чехії і карпатських районах Словацької Респу-
бліки та Румунії. Польові дослідження зосереджено, в основному, на 
описі побуту й звичаїв місцевого населення в селах. Тривалий час 
відділ займався польовим вивченням західносибірської пастирської 
культури (в Ханти-Мансійському окрузі Росії).

Зараз у відділі працюють над трьома плановими темами. За-
вершується робота над проектом «Становище ченців у релігійних 
об’єднаннях Чехії і Моравії на початку ХVI ст.», виконавцем якого 
є М. Голубова. Триває активна робота над темою «Носії традицій – 
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збережені і відтворені людські скарби» (керівник Л. Петраньова, ав-
тори: Л. Кафка, Ф. Багенський, М. Голубова, Й. Войтч), термін вико-
нання якої завершується в наступному році. У цьому році розпочато 
роботу над працею «Етнографічний атлас Чехії, Моравії та Силезії: 
народна архітектура, населені пункти та житло» [22], що розрахо-
вана на чотири роки; керівник Д. Войтч, виконавці Ф. Багенський, 
А. Горалек, М. Догнал. 

Ф. Багенський досліджує історію етносів Східної Європи (країн 
колишнього СРСР), їхню постсоціалістичну трансформацію, архітек-
туру сільської місцевості, етнокартографію та історію етнології [1; 2]. 
Він є активним учасником експедицій. Зокрема, протягом 1996–2005 
років взяв участь у десяти довготривалих експедиціях до Росії (Мо-
сква, Петроград, Єкатеринбург, Воркута, Ханти-Мансійський авто-
номний округ, Ямало-ненецький автономний округ, Томська обл.), з 
2001 року – активний учасник систематичних експедицій для польо-
вого обстеження Румунії. М. Голубова спеціалізується на вивченні 
духовної культури слов’ян (зокрема, свят, народних вірувань) і народ-
ного одягу [32]. Л. Кафка цікавиться народним образотворчим мисте-
цтвом, готує фільми на етнографічну тематику [43]. Я. Отченашек – 
фахівець з історичної етнології, словесного фольклору, етнокартогра-
фії, міграції [67]. Л. Петраньову цікавлять календарні звичаї і обряди, 
історія харчування, історія, теорія і методологія етнології [26; 27; 72]. 
В основі наукової діяльності Й. Войтча лежить міждисциплінарне 
вивчення зв’язку людини з лісом у минулому (ХVI–XIX ст.) – етно-
логічне й історико-антропологічне вивчення культурних, соціальних 
і ментальних цінностей лісу і його сприйняття, функціонування осо-
бливих соціальних спільнот, пов’язаних з лісом, основні способи 
використання лісу в землеробстві й ремеслах та їх значення [109]. 
Й. Войтч – автор праць про традиційну культуру Європи в доінду-
стріальний період (наприклад, про архітектуру сільських поселень), 
про традиційні форми землеробства, рукоділля, з теорії і методології 
вивчення матеріальної культури, етнокартографії. Й. Войтч у 2007–
2009 роках працював над грантом «Ліс та дерева в народній культурі 
чеських земель початку ХVI ст. – матеріальна культура». 

Відділ етнічних д осліджень зосереджує свою діяльність на порів-
няльному вивченні культурних та соціальних явищ з явищами етніч-
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ними в чеському і світовому контекстах. Це наступні проблеми: ет-
нічна зумовленість характерних рис культури та побуту соціальних 
спільнот; вплив етносу на формування системи цінностей; вплив на-
ціональних чинників на особливості соціальної структури, міграцій-
ної і трудової мобільності, урбанізації тощо. Співробітники відділу 
в своїх наукових дослідженнях поєднують традиційні й нові методи 
та підходи до вивчення етнології і соціальної антропології. У відділі 
працює восьмеро осіб: К. Бєлоградська, С. Броучек, Я. Грохманова, 
З. Корецька, Т. Поярова, З. Угерек, Н. Валашкова, Р. Вейнерова. 

Значне місце в науково-дослідницькій діяльності відділу відве-
дено міграційним процесам, самобутності, способу життя діаспо-
ри і національних етнічних груп у чеському суспільстві, а також 
еміграції чехів за кордон. Міграційними процесами займаються 
К. Бєлоградська, Я. Грохманова, З. Корецька, Т. Поярова, З. Нерек, 
Р. Вейнерова, проблемами еміграції чехів, їхньою інтеграцією в 
чуже середовище, життям чехів за кордоном цікавляться С. Броу-
чек, К. Бєлоградська, Т. Поярова, імміграції до Чеської Республіки 
приділяє увагу С. Броучек. Протягом 2004–2007 років С. Броучек 
розробляв тему «Співвітчизники в світі» [7–11]. У межах проекту 
основна увага зверталася на збір інформації про тенденції еміграції 
з Чехії в інші країни, про життя та діяльність чехів за кордоном [13]. 
Було проведено велику кількість інтерв’ю з чехами, що мешкають у 
різних країнах. Записи згруповано за країнами, до кожної стеногра-
ми додано аудіозапис, фото та відеозаписи. З. Угерек, З. Корецька, 
Т. Поярова впродовж 2004–2007 років узяли участь у проекті «Світ». 
Його основна мета полягає в аналізі причин локальних конфліктів у 
Європі, а також у пошуку шляхів їх вирішення. Особливо це стосу-
ється Північної Ірландії, місцепроживання Басків, Кіпру, Корсики, 
Косово, Воєводини і Санджаку, «циганського питання» в Угорщи-
ні, Чеській і Словацькій Республіках, російської меншини в Естонії. 
З. Угерек, З. Корецька, Т. Поярова протягом 2007–2008 років працю-
вали над темою «Іммігранти і національні стратегії інтеграції». Ме-
тою цього міжнародного проекту було нагромадження релевантної 
інформації про роль родини у процесі інтеграції і проведення порів-
няльного аналізу стратегій інтеграції. Досліджено ступінь інтеграції 
в іноземне середовище родини як цілісної суспільної одиниці, а та-

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

88

Ірина ОГІЄНКО

кож кожного окремого її члена в різних сферах суспільного життя – 
на роботі, у школі, під час проведення вільного часу. Опитування 
проведено серед осіб, які проживають у Чеській республіці понад 
п’ять років. Н. Велашкова, В. Беранська, З. Угерек цього року за-
вершують роботу над чотирирічною працею «Ідентичність мігрантів 
з країн колишнього Радянського Союзу: подальші дослідження мі-
грації з акцентом на другому поколінні». У проекті досліджено гру-
пи переселенців з країн колишнього Радянського Союзу протягом 
1991–2003 років, що репрезентують цілеспрямовану міграцію, яка 
складала близько 3000 осіб чеського походження. Їх переселення і 
перший етап адаптації було досліджено впродовж 1991–2001 років. 
Нині деякі представники цієї міграції вже 16 років проживають у Че-
хії, тому ставиться питання про ступінь їхньої інтеграції. У проекті 
вжито комплексні антропологічні та соціально-психологічні методи. 
З погляду антропологічного підходу проаналізовано соціальну інте-
грацію цих емігрантів. З погляду психологічного – основну увагу 
звернуто на розвиток особистісних і соціально-етнічних аспектів 
ідентифікації. Отримані результати вирішено зіставити з результата-
ми вивчень аналогічних видів міграції в Німеччині та Польщі. 

Відділ здійснює також прикладні дослідження для вітчизняних 
та іноземних установ, що цікавляться питаннями міграції, отри-
мання притулку, ринку праці жертвами переслідувань за расовою, 
релігійною, соціальною, політичною приналежністю. У 2002 році 
З. Угерек, К. Здржіванкова і Р. Вейнерова підготували досліджен-
ня на тему «Захист осіб, що постраждали від торгівлі людьми», де 
зроблено огляд торгівлі жінками-мігрантами з акцентом на інсти-
туціональному контексті міжнародної торгівлі людьми, а також по-
дано результати опитування представників гуманітарних центрів, 
неурядових організацій та іноземних урядів. Цього року З. Угерек, 
В. Беранська, З. Корецька, Л. Шолцова розпочали роботу над про-
ектом «Аналіз державної програми про інтеграцію біженців, а та-
кож розроблено проспект концептуальних і законодавчих змін цієї 
програми». На основі статистичних даних і юридичних документів 
заплановано окреслити реальну ситуацію. У 2002 році З. Угерек ви-
конав роботу «Інтеграція біженців», де описав біженців з погляду 
на мову, якою вони говорять, роботу, якою займаються, і суспільно-
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го прошарку, до якого належать. У 2005 році З. Угерек, Р. Вейнеро-
ва, Я. Чернік, Я. Грохманова, Т. Ганкова реалізували проект «Інте-
грація біженців та ефективність державної програми з інтеграції», 
мета якого полягала в перевірці виконання Державної програми з 
інтеграції та виявленні її ефективності на практиці. У дослідженні 
проаналізовано сучасний стан цієї проблеми з вказівкою на низький 
рівень володіння чеською мовою біженців, що впливає на рівень 
їхнього життя в країні.

Увесь відділ взяв участь у проекті «Потреба в місцях соціальної 
ізоляції в Краловеградецькому краї» (2009–2010), метою якого ста-
ло виявлення актуальних і прогнозованих потреб людей, що пере-
бувають у соціальній ізоляції. Окремим напрямком роботи відділу 
є дослідження етнічних меншин у Чеській республіці. Науковці ви-
вчають розселення меншин у Чеській Республіці, їх основні хвилі 
міграцій та населені пункти, матеріальну та духовну культуру, ви-
значають динаміку народонаселення в тому чи іншому регіоні, роль 
і місце меншин у системі міжетнічних стосунків, зв’язки між ними 
та місцевим чеським населенням; особливості архітектури, одягу та 
харчування досліджуваних спільнот, їх громадські відносини, ро-
динні та календарні обряди й звичаї. Вагомими в Чехії є студії циган. 
У відділі етнічних досліджень Р. Вейнерова, К. Бєлоградська актив-
но вивчають становище циган та їхню інтеграцію в суспільство, до-
сліджують світову історіографію, особливості матеріального і духо-
вного становища циганського етносу з давнини до сьогодення. До-
слідників цікавить процес становлення циганських культурних то-
вариств і громадських організацій, вирішення проблем, пов’язаних 
з освітою, за умови збереження самобутності циганської меншини. 
Вони простежують зв’язок між освітнім рівнем, збереженням мови 
і культури та інтеграцією в чеське суспільство. Так, протягом 2000–
2001 років З. Угерек і Р. Вейнерова розробляли тему «Міграція циган 
в Центральній Європі: основні тенденції». Дослідження присвячене 
стану міграції циган у Центральній та Східній Європі. Значне міс-
це відведено їхній міграції до Чеської Республіки, зокрема, питан-
ням про мотивацію вибору Чехії як країни проживання і очікуван-
ня мігрантів. Також у розвідці спрогнозовано подальший розвиток 
міграції циган до Чеської Республіки у зв’язку зі вступом до ЄС. 
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Упродовж 2003–2004 років П. Боучкова, К. Плохова, Р. Вейнерова 
під керівництвом З. Угерека працювали над дослідженням «Кредити 
для соціально вразливих членів циганської спільноти», метою якого 
було виявлення компаній кредиторів і способів отримання кредитів 
циганами. У 2008 році відділ етнічних досліджень завершив працю 
«Політика у сфері зайнятості стосовно до циган». Проект мав на 
меті збір даних по соціально ізольованих групах населення 12 чесь-
ких місцевостей (Усті-над-Лабем, мікрорегіон Toлштейнско, Мост, 
Хеб, Роудніце-над-Лабем, Броумов, мікрорегіон Єсенецко, Брно, 
Пршеров, Бржеслав, Голешов, Силезька Острава), які дали уявлення 
про офіційну зайнятість циган. Співробітники відділу провели по-
над тисячу інтерв’ю на тему зайнятості циган та їх кваліфікації з 
представниками місцевих органів влади, педагогами і соціальними 
працівниками, співробітниками неурядових організацій та в серед-
овищі циган. Було зібрано інформацію про зайнятість респондентів, 
проблеми безробіття, соціальну підтримку, борги, домашнє госпо-
дарство і сім’ю, освіту та зайнятість на ринку праці. Окремим захо-
дом був тест на перевірку загального рівня освіченості циган задля 
виявлення рівня їх знань і навичок як критеріїв у пошуку роботи.

Разом з Інститутом етнології Карлового університету, кафедрою 
культури та соціальної антропології Університету в Пардубіце і 
Mитрополитним університетом у Празі співробітники відділу готу-
ють бакалаврські та магістерські навчальні програми з галузі теорії 
та методології культурної та соціальної антропології, проблематики 
міграційних процесів, антропології Європи та антропології міста.

Фіксацією, систематизацією та дослідженням народної музики 
займається відділ етномузикології. Сучасний відділ етномузикології 
Інституту етнології ЧАН продовжує традиції Державного інституту 
народної пісні (1919 року заснування), відділу народної пісні (1953). 
В Інституті етнографії і фольклористики (1954) діяльність цього на-
прямку досліджень було припинено. Роботу відділу було повністю 
відновлено лише після 1991 року. На сьогодні у відділі працюють 
М. Кратохвіл, Д. Ставєлова, В. Тхоржова, Ї. Тракслер, Л. Тилнер, 
З. Вейвода. Основна увага рівномірно розподілена між науковими 
дослідженнями, видавничою діяльністю, документацією і каталогі-
зацією матеріалів. Спочатку було зроблено інвентаризацію інститут-
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ських колекцій, а потім створено каталог народних пісень та тан-
ців Чехії, за підтримки німецької організації «Volkswagen Stiftung» 
упорядковано фонд записів з німецькомовних районів (придбано 
інвентар, реставровано рукописи, зроблено новий каталог). У серії 
«Скарби народної культури» вийшло видання «Пісні та вірші з Упіц-
ка» [12], яке уклали Б. Чапковa і К. Коржізька, «Великодні та перед-
великодні пісні» [106]. До праць «Найстаріші звукозаписи народної 
музики в Чехії», «Види європейської народної музики» і «Історичні 
джерела народної музики в Чехії» видано звукові носії: «Волинки та 
гра на волинках», «Ірландська волинка – Патрік Мартін», «Народ-
на музика в зібраннях Інституту етнології Чеської Академії наук»; 
«Пісні короткі і довгі». Відділ проводить дослідження з етнохорео-
логії (збірник «Танець – записи, аналіз, концепції» [80]). Проводить-
ся аналіз бази даних з акцентом на дослідженні структури чеських 
пісень, друкованих пісенників, народних танців і бібліографії, при-
свяченій дослідженню танців. 

Окремий напрям досліджень відділу – різнобічне вивчення тан-
цю, етнохореології, історично-антропологічному вивченню танцю. 
Науковці Д. Ставєлова і Д. Гремілова беруть участь у міжнарод-
ному дослідницькому проекті, присвяченому хороводам і парним 
танцям у ХІХ ст. (з 2003 року і до сьогодні), який координує нор-
везький eтнохореолог Егіль Баккоу. У ньому досліджуються типи 
танців у соціокультурному та ідеологічно-політичному середови-
щі. Крім того, Д. Ставєлова займається записом і аналізом сучасно-
го народного танцю у порівнянні з записами ХІХ ст., є учасником 
міжнародного проекту «Європейський парний танок». З погля-
ду антропологічного вивчення танцю розглянуто сучасний обряд 
м’ясопусниці на території Доублеску поза межами Чехії, а також 
танцювальний простір з глобальними і локальними (традиційни-
ми) елементами. Про це йдеться у проекті «Як сьогодні танцюють 
у Чехії», що виконувався з залученням студентів музичного і тан-
цювального відділення Академії мистецтв і факультету гуманітар-
них студій Карлового університету до польового вивчення і опра-
цювання даних [40].

Крім того, М. Кратохвіл займається опрацюванням, дигіталіза-
цією і виданням народної інструментальної музики, сучасним ста-
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ном народної музики, розробляє проблематику неєвропейських му-
зичних культур. В. Тхоржова розглядає історію збирання і вивчення 
народних пісень у Чехії та Моравії, сучасний пісенний репертуар, 
традиційну музичну культуру Хебська, а також вивчає історію Дер-
жавного інституту народної пісні, готує перевидання давніх збірок 
народних пісень (В. Чапка, К. Коржізька та ін.) [84; 85]. Результатом 
її давнього інтересу до вивчення колядок стало видання «Різдвяні і 
передріздвяні колядки в Чехії». Й. Тракслер досліджує пісенні жан-
ри, що знаходяться на межі міського фольклору і традиційних чесь-
ких народних пісень [86]. Бере участь в упорядкуванні збірок пісень 
Вацлава Плетки, підготував до друку другий розділ рукописної збір-
ки пісень Яна Єніка з Братріча. Л. Тилнер вивчає традиційну євро-
пейську музику, цікавиться народними музичними інструментами, 
робить комп’ютерний аналіз пісень, формує базу даних чеських тра-
диційних пісень і музики. Останнім часом він цікавиться міською 
музикою, чеською традиційною музикою в європейському контексті, 
впливом традиційної народної культури на творчість сучасних май-
стрів [89; 90]. З. Вейвода досліджує музичну і танцювальну культуру 
південно-західних чехів, пов’язану з грою на волинці, чеську інстру-
ментальну музику, займається структурним аналізом чеських пісень, 
створює комп’ютерну базу даних з етномузикології.

Більшість співробітників відділу є членами редакційної ради 
Етно графічної енциклопедії Чехії, Моравії і Силезії.

Ще одним осередком музикознавства є Кабінет історії музики. 
Інститут музичних наук було засновано 1962 року, а з 1972 року він 
став структурною частиною тогочасного Інституту теорії і історії 
мистецтв Чехословацької АН. З 1990 року він знову перетворився 
на окрему установу АН, а в 2003 році ввійшов до складу Інституту 
етнології як відділ історії музики (з 2007 р. має назву Кабінет історії 
музики). Протягом усього періоду існування в Інституті розробля-
лися такі теми: розвиток музичної культури Чехії від найдавніших 
часів до сьогодення, дослідження теорії, періодизації музики, націо-
нальних і регіональних музичних типів, музичної естетики і музич-
ної психології. На сьогодні Кабінет історії музики налічує 17 співро-
бітників: Я. Габріелова, Й. Байгарова, М. Фріманова, Г. Матейчкова, 
Я. Прохазкова, Т. Славіцький, Л. Шмідова, І. Войтех, Я. Возкова та 
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ін. Очолює Кабінет проф. Ярміла Габріелова. Кабінет займається ви-
вченням історії чеської і європейської музики XVII–XX ст., а також 
критичними виданнями музичних творів зазначеного періоду. З по-
чатку ХХІ ст. його діяльність зосереджена на виданні «Записів му-
зичного і танцювального фольклору Л. Яначека» [51]. Уже видано 
перші два томи, триває робота над третім, підготовка якого розра-
хована на три роки (2010–2012). Дослідження фольклорних запи-
сів Яначека, зібраних у Моравії, Силезії та Словаччині, має на меті 
комплексне опрацювання і критичну оцінку унікальних записів на-
родних пісень, танців і музики. Проект складається з трьох частин, 
з яких уже реалізовано перші дві: описано історичні обставини і ор-
ганізаційні аспекти, а також упорядковано записи Л. Яначека з пів-
ночі Моравії і Силезії. У третій частині заплановано зробити записи 
і коментарі до пісень та танців, зібраних у Словаччині і Південній 
Моравії. Це переважно нові матеріали, які зберігаються в фондах Ін-
ституту етнології та відділу в Брно. Разом з третьою частиною йде 
підготовка до видання диску CD з унікальними звуковими записами.

У 2005–2010 роках Кабінет працював над проектом «Культурна 
самобутність та регіоналізм у процесі формування етнічної карти-
ни Європи». Цей дослідницький проект зосереджений на вивченні 
чеського суспільства та його культури в контексті культури інших 
європейських та неєвропейських народів. Мета дослідження: на 
основі етнологічного, культурного, історичного і фольклорного ма-
теріалу створити образ багатонаціональної Європи, виокремити по-
дібне і відмінне в локальних, регіональних, національних культурах 
і культурах нацменшин, що склалася в результаті складних історич-
них, соціальних і культурних процесів, обмінів і контактів. 

Кабінет історії музики розвиває інтенсивну міжнародну співпра-
цю з зарубіжними установами, зокрема з Інститутом музичних наук 
Словацької академії наук в Братиславі, Віденським архівом фоно-
грам, Інститутом музичних досліджень Угорської АН в Будапешті, 
Інститутами музики в Любляні, Бєлграді, університетами Німеччи-
ни, Італії, Франції, Великобританії. 

У Центрі наукової інформації зібрано документальні колекції з 
першої половини ХІХ ст. (наприклад, фoтoграфії, записи, науково-
дослідницькі плани, креслення, план документації і т. д.). Тут зна-
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ходиться найбільше в Чехії зібрання матеріалів для наукової роботи 
в галузі фольклористики і етнології. Основне завдання центру – на-
давати інформаційні послуги. Науково-інформаційний центр скла-
дається з таких частин: 1) Етнографічне товариство Чехословаччи-
ни (матеріали 1952–1962 рр.); 2) Фонд німецької мови (1894–1945); 
3) Фонди проектів (1941–1944/1946), зокрема Eтноботаніка (Допо-
внення до Ботанічного словника Йозефа Олдри Новотного); 4) фоль-
клористика (зібрання пісень, легенд, історій, прислів’їв, приказок, 
повір’їв тощо з 1753 по 1992 р.); 5) особисті фонди окремих науков-
ців; 6) фонди документації; 7) малюнки; 8) карти і плани; 9) фото-
графії; 10) фільмотека; 11) звукозаписи.

Відділ у Брно виокремлено за територіальним критерієм. Його 
діяльність є тематично широкою. Тут досліджують духовну і матері-
альну народну культуру чехів, що проживають у Моравії, Силезії та 
на прилеглих територіях. Науково-дослідні проекти відділу спрямо-
вані на вивчення культури повсякдення, міжетнічних відносин, ет-
нічних меншин та чеської діаспори за кордоном. Дослідження сучас-
ного фольклору відбувається паралельно з опрацюванням і публіка-
цією записів з архівних фондів. Це вивчення пісенного і прозового, 
дитячого фольклору, обрядів, звичаїв і традицій, суспільного життя 
та історії фольклористики.

У фондах відділу в Брно зберігаються рукописні та аудіозаписи, 
анкети, фільми і фотографії. Фонд містить понад 73 тис. рукописних 
записів народних пісень за останні 150 років. Важливе значення для 
історії мають особисті фонди В. Улегли, К. Веттерла, О. Сіроватки. 
Фонд містить 20 тис. негативів і 10 тис. фотографій. Багато мате-
ріалів присвячено співу, музиці, танцю, обрядам, одягу, ремеслам і 
архітектурі, тут також зберігаються чеські народні пісні Моравії і 
Силезії, записані Л. Яначеком. 

Історією етнології в Моравії, формами дозвілля населення займа-
ється Ч. Альтман, музичною фольклористикою – К. Цісарікова, ет-
номузикологією – К. Цісарікова, В. Фролцова, М. Тонцрова, Л. Углі-
кова; звичаями та обрядами календарного року, зокрема зв’язками 
між звичаями і традиціями, обрядами та фольклорними жанрами – 
В. Фролцова. Сучасні зміни в традиційній культурі (звичаї і обряди, 
свята, дитячі і студентські розваги та ігри, традиції вулиці, базари 
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і ярмарки, носії та інтерпретатори фольклору) вивчає Ї. Косікова, 
родинно-побутові звичаї і обряди (народження, смерть, одруження 
тощо), пов’язані з ними ритуали, вірування, забобони – А. Навраті-
лова, словесний фольклор, метод усної оповіді і біографічний метод 
в етнології – Я. Носкова. Сучасний стан і традиції дитячої культури в 
рамках урбаністичних етнологічних студій з проблематики етнічних 
меншин студіює Я. Поспішилова, музичне життя в Моравії в ХІХ–
ХХ ст., життя і діяльність Леоша Яначека, зокрема з погляду етно-
музикології і музичної соціологічної проблематики – Я. Прохазкова.

Протягом 2004–2007 років відділ працював над темою «Етнокуль-
турні традиції в сучасному суспільстві. Народна музика: проблемати-
ка застосування і функціонування». За мету автори проекту поставили 
дослідження функції етнокультурних традицій, особливо в музиці й 
танцях, у повсякденному житті місцевих громад, а також вивчення 
впливу історичного та соціального контексту на фольклор. Упродовж 
2005–2007 років відділ працював над колективною монографією «Ко-
лективна пам’ять про місто Брно. Її зміни та розвиток у ХХ ст.» [68]. 
Учені вели пошук змін у колективній пам’яті міста і його жителів на 
основі аналізу та інтерпретації даних опитування, свідчень респон-
дентів, письмових спогадів, архівних та музейних джерел. Значну 
частину дослідження відведено описові впливу традицій на дошлюб-
ні стосунки чоловіків і жінок та весільні церемонії. Паралельно від-
діл розробляв тему «Вплив народних традицій на гендерні стосунки 
в культурно-історичному та етнологічному контекстах. «Священне і 
профанне» в традиційних святах». Основу праці склало розмежуван-
ня священного і профанного в святах річного календарного циклу, що 
відбувалося в симбіозі християнства і народних обрядів і звичаїв. Му-
зикознавці з відділу в Брно працюють над темою «Вироби з воску у 
фондах Інституту етнології ЧАН», якою керує Я. Прохазкова.

Співробітники відділу Інституту етнології Академії наук у Брно 
за останні 10–15 років підготували і видали низку книг з фолькло-
ристики. Так, наприклад, прозовим епічним жанрам, зокрема казкам 
і легендам, присвячена книга Олдржіха Сіроватки «Чеська казка та 
легенда в народній традиції та дитячій літературі» [75]. Як резуль-
тат семінару «Шляхи розвитку чеської словесної фольклористики» у 
2002 році в Брно вийшов збірник «Від казки до прославлення» [64]. 
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До збірника ввійшли статті про О. Cіроватку, К. Горалка, Й. Єха і на-
укові дослідження з теорії фольклору, казок, легенд, переказів, усних 
оповідань. 

Значно більше видань присвячено пісням. Так, до збірника 
«Народні пісні з моравського Горацка» (запис і систематизація 
М. Toнцрової) [54], увійшли популярні пісні з місцевості Горацко в 
Моравії, значна частина яких зберігається в рукописних фондах від-
ділу. У 2000 році побачило світ видання пісень і звичаїв, записаних 
Мартіном Земаном (1854–1919) «Горняцькі пісні» [111] з ґрунтов-
ною передмовою упорядників – М. Тонцрової та Л. Углікової. Упро-
довж двох років у відділі розроблявся грантовий проект «Образи 
євреїв і циган в народних піснях Чехії». У 2004 році вийшла збір-
ка кращих пісень, записаних Франтішком Лисеком з коментарями 
М. Тонцрової «Пісні з Лашська». У 2006 році вперше побачили світ 
пісні (з нотами), записані О. Сіроваткою в гірському селі Бенешів у 
Босковіце «Пісні з Бенешова, що на Босковіцку» [77]. 

Невідомі широкому загалу праці О. Сіроватки і фольклор Боско-
віцка представлено у виданні «Народні пісні, легенди і дитячі ігри з 
Босковіцка» [76]. У 2002 році відділ видав працю «Олдржіх Сіроват-
ка: Фольклористичні студії». У ній подано біографію вченого і низку 
його статей, деякі з них опубліковано вперше. У них учений розгля-
дає основні проблеми фольклористики, фольклорної комунікації та 
постаті носіїв. У 2006 році відділ в рамках міжнародного співробіт-
ництва з Інститутом етнології в Братиславі підготував теоретичну 
працю «Від фольклорного тексту до контексту» [62].

У 2005 році вийшла бібліографія історії фольклору в Моравії під 
назвою «Значення етнографії для розвитку чеського народу в Мора-
вії (до 1918 р.). Вибрана бібліографія» [69]. Це праці з історії Мора-
вії, огляд досліджень з історії етнографії краю, перелік різноманіт-
них заходів та листи тогочасних етнографів. 

Важливе місце в роботі відділу посідають дослідження з етнохорео-
логії. Так, у 2005 році вийшов збірник «Півстоліття чеської етнохо-
реології: на пошану Зденка Єлінкова». Збірник опубліковано за мате-
ріалами конференції, присвяченої ювілею З. Єлінкова, сюди ввійшла 
бібліографія праць ювіляра. З’явилося ще два видання, присвячених 
танцям різних регіонів, а саме – М. Бімкової «Народні танці з кийов-
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ського Долнячка» [5] і «Заграй нам, музико. Влашські танці в записах 
Зденка Кашпара» [110].

Я. Прохазкова упорядкувала «Записи музичного і танцювального 
фольклору Л. Яначека» [70], що є першою частиною заплановано-
го тритомника. Видання містить великий вступний розділ, у якому 
представлено історичні факти та методи збору матеріалів, перелік 
етнографічних областей і районів, де збирався фольклорний матері-
ал. У 2009 році вийшла антологія робіт Л. Яначека «Фольклористич-
ні праці (1886–1927)». Книга Kaрела Веттерла і Ольги Грабалової 
«Мелодії народних пісень з Моравії і Силезії та їх основні мелодійні 
типи» присвячена аналізу мелодій народних пісень з Моравії і Си-
лезії на основі їх ритмічної структури. Ця робота була завершена ще 
1978 року, але опублікувати її вдалося тільки через двадцять років. 

Сторіччю заснування Інституту етнології присвячене видання 
«Від народної пісні до європейської етнології. 100 років Інституту 
етнології Академії наук Чеської Республіки» [63], у якому деталь-
но описано історію інституту, його відділів, діяльність окремих на-
уковців. 

Цікавою складовою дитячого фольклору є ігри. Адже гра є ді-
яльністю, через яку дитина пізнає навколишній світ, виявляє своє 
ставлення до нього, готується до дорослого життя. Гра пов’язана з 
обрядами, танцями, музикою. У 1999 році Ї. Косікова описала філь-
мотеку «Народні дитячі танці та ігри з архіву Інституту етнології» 
[55], маючи на меті ознайомити фахівців і широкий загал з цією час-
тиною колекції фонду Інституту етнології в Брно. Проблематика ди-
тячого і молодіжного фольклору розкрита у книзі «Про культуру та 
фольклор сучасних дітей і молоді з прикладами» [66]. 

При відділі в Брно функціонує Моравський музей, у якому пред-
ставлено традиційну культуру Моравії, починаючи з XVIII ст. і до 
теперішнього часу. Очолює його Гана Дворжакова. У музеї є експо-
зиції, присвячені фотографії і графіці, народному мистецтву (кера-
міка, скло, скульптура, живопис на склі), народному текстилю (одяг, 
крій одягу, текстиль в інтер’єрі), ремеслам, сільському господарству, 
речам домашнього вжитку, меблям, виробам народних умільців, му-
зичним інструментам, іграшкам, є зал з фотографіями і старовинни-
ми гравюрами. При музеї є бібліотека. Співробітники займаються 
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науковою діяльністю, готують виставки, читають лекції студентам 
Масарикового університету. Упродовж останніх років тут видано 
такі праці: Є. Вечеркова, В. Фролцова «Європейське Різдво у тради-
ціях народної культури» [102]; А. Калинова «Розмальоване небо. Ко-
лекція картин на склі» [44]; Г. Беранкова «Йозеф Сіма (1859–1929). 
Графік і фотограф» [4]; Г. Дворжакова «Людина з Гани на узбережжі 
Тихого океану. Забута постать Франтішка Поспішіла» [18]; Г. Двор-
жакова «Світ під склом. Вироби з воску» [19]; О. Беранкова, Л. Но-
вакова «Білі квіти на шляху... Весільні сукні та весільні фотографії 
(1880–1970) з колекції Етнографічного інституту Моравського му-
зею» [4]; Є. Вечеркова «Меблі в зібранні Моравського музею» [105], 
«Сільськогосподарські знаряддя праці в Моравії» [105] та «Велико-
дні яйця в зібранні Моравського музею» [105]; Г. Дворжакова «Ві-
флеємська зірка» [20].

Співробітники Інституту взяли участь у написанні фундаменталь-
ної колективної тритомної праці «Народна культура. Етнографічна 
енциклопедія Чехії, Моравії і Силезії» [52], виданої в 2007 році. Це 
перше енциклопедичне видання, присвячене дослідженню народної 
культури етнографічних областей сучасної Чеської республіки – Че-
хії, Моравії і Силезії. 

До фундаментальної тритомної праці – подібної досі не було – 
увійшли, крім етнології, і студії з низки суміжних дисциплін, зокре-
ма історії, археології, літературознавства, музики, розвитку архітек-
тури, психології і т. д. У праці відбито сучасний стан досліджень, 
а також набутки дослідників минулого. Над виданням почали пра-
цювати з 1993 року, а сама ідея виникла ще 15-ма роками раніше. 
Як зазначено у вступі до другого тому, задум створити етнографічну 
енциклопедію з’явився у зв’язку з Етнографічною чехословацькою 
виставкою, яка проходила 1885 року в Празі. Через два роки було 
розроблено проект енциклопедії, 1902 року з ініціативи літературо-
знавця Я. Якубця було створено Комісію для її підготовки, куди ввій-
шли археолог, етнограф, історик, антрополог і славіст Л. Нідерле, 
філолог Й. Зубатий, драматург Ф. Шуберт, літературознавці і фоль-
клористи Й. Полівка та В. Тіллем. Пізніше, 1904 року, Л. Нідерле 
вирішив інтегровано викласти історію народної матеріальної і духо-
вної культури Чехії, подібна ідея була реалізована у «Слов’янських 
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старожитностях», що періодично виходили в 1902–1925 роках у двох 
томах, шість разів на рік. 

Ця праця узагальнила всі напрацювання з чеської фольклористи-
ки і етнології за весь час їх існування. Чеська етнологія і фолькло-
ристика розвиваються в контексті світових здобутків у цих галузях 
та водночас вони мають власну історію. 

Над першим розділом (Біографічною частиною), упорядником 
якого є Ріхард Єржабек, працювало понад сорок авторів. Робота над 
біографічним словником почалася ще в 1988 році. У чеську науку 
вагомий внесок зробили як професійні науковці, так і аматори.  Ві-
домості про них, а також про фахівців з інших теренів, пов’язаних з 
етнологією, увійшли до даної праці. Хронологічні межі охоплюють 
значний період часу – від Середньовіччя до сьогодні. Так, тут згада-
но вченого і письменника Варфоломія з Хлумця (1320–1369/1379), 
літописця Вацлава Гайка (з 1550–1553), чеського композитора, ман-
дрівника і політика Kриштора Гаранта (1564–1621), письменника 
Мікулаша Дачіцькего (1555–1526), історика Б. Балбіна (1621–1688), 
історика, філолога і засновника сучасної славістики Й. Добровсько-
го (1753–1829), поета, фольклориста і архівіста Ф. Л. Челаковського 
(1799–1852), прозаїка, поета-сатирика, політика і засновника сучас-
ної чеської журналістики Карла Гавлічка Боровського (1821–1856), 
письменників А. Їраска (1851–1930), Е. Бассе (1888–1946), К. Ча-
пека (1890–1938), художників Я. Mанеса (1820–1871), Б. Яронька 
(1866–1933) і Й. Упрку (1861–1940), істориків Б. Дудіка (1815–1890), 
Й. Полішенського (1915–2001), Й. Петранє (1930), археолога Й. Ей-
снера (1885–1967), сходознавця П. Поуху (1905–1986), антропологів 
Й. Матєгку (1862–1941), А. Грдлічка (1869–1943) та ін. В Енцикло-
педії подано не тільки основні біографічні дані, а й узагальнено і 
систематизовано доробок того чи іншого дослідника, розглянуто 
його наукові праці, вміщено бібліографію. За допомогою словнико-
вих статей по окремих персоналіях показано виникнення, станов-
лення і розвиток чеської етнології.

У наступному розділі (Основній частині) представлено детальну 
інформацію, що стосується історії, теорії, методології етнологічної та 
фольклористичної науки і суміжних дисциплін. Подано тлумачення 
термінів, упорядковано бібліографію, описано методи польових і тео-

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

100

Ірина ОГІЄНКО

ретичних досліджень, напрями, стилі, течії, вміщено інформацію про 
дискуйсійні концепції в антропології, археології та етнографії та ін.

Важливе місце приділено розглядові історичних і соціально-куль-
турних явищ, що посприяли формуванню самого чеського етносу. 
Значну увагу в енциклопедії відведено етнографічному розташуван-
ню чеських земель, визначенню меж окремих регіонів, описові їхніх 
особливостей. В окремому розділі розглянуто етнічний склад насе-
лення від найдавніших часів до сьогодення, сучасні етнічні процеси 
на території Чеської Республіки. Відведено місце для дослідження 
нацменшин як структурних компонентів чеського суспільства, по-
дано інформацію про народи, що проживають на території Чехії, по-
казано шляхи їх міграції, інтеграції в чеське суспільство, внесок у 
розвиток чеської культури. 

Не оминули автори й опис світоглядних уявлень та вірувань че-
хів – демонологію, релігійні вірування та ін. Велика частина роботи 
присвячена звичаям та обрядам – окремо описано обрядовість кож-
ної пори року. Увійшли сюди й народні знання з багатьох галузей, на-
приклад, астрономії, медицини, педагогіки, метеорології, ботаніки, 
зоології, етики та ін. Значний обсяг займають промисли та ремесла 
(ткацтво, вишивка, в’язання, плетіння, шиття, гончарство, виготов-
лення іграшок, виробів зі скла, кераміки, фаянсу тощо), професій та 
занять (мисливство, лісорубство, рибальство, бджільництво, земле-
робство, тваринництво).

В Енциклопедії представлено детальну інформацію про типи по-
селень, дворів, житло, адже народна архітектура є важливою галуззю 
культури чехів. Географічне середовище, особливості занять, етнічні 
традиції впливають на типи й форми поселень, їх складові елементи, 
структуру двору, вигляд житла. Згадано й побут, знаряддя праці, ре-
гіональні особливості чеського національного одягу, народні страви 
за часом, місцем та значущістю поділено на щоденні і святкові.

Частину енциклопедії відведено усній народній творчості – роз-
гляду жанрового складу фольклору, обрядовому фольклору (кален-
дарній і родинній обрядовій поезії), прозовим епічним жанрам (каз-
кам, переказам, легендам), віршованим епічним жанрам (історичним 
пісням, баладам), ліричним пісням, замовлянням, малим жанровим 
формам фольклору (прислів’ям, приказкам, загадкам).
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Інститут етнології Чеської АН видає три престижні наукові 
журнали – «Чеський народ» («Český lid»), «Історична демографія» 
(«Historická demografi e»), «Музикознавство» («Hudebni věda»), має 
три бібліотеки (дві в Празі, одну в Брно). 

Основним періодичним виданням з фольклористики і етнології 
Чеської академії наук є «Чеський народ». Перший номер журна-
лу «Чеський народ» вийшов у вересні 1891 року. Його створення 
пов’язане з виставками, що відбулися в 90-х роках ХІХ ст. – На-
ціональною ювілейною виставкою (1891) та Етнографічною чехо-
словацькою виставкою (1895). Створення етнографічного часопи-
су пов’язане з діяльністю молодих учених, з ідеями чеського на-
ціонального руху ХІХ ст. «Чеський народ» послужив зразком для 
подібних етнографічних та історичних видань. Він виходить і до 
сьогодні та є одним з найстарших періодичних фахових видань у 
Центральній Європі (у Чехії з 1829 р. виходить також журнал На-
ціонального музею).

Ідея заснування «Чеського народу» належить двом визначним 
представникам чеської науки кінця ХІХ – початку ХХ ст. – етно-
графу, культурологу Ченеку Зібрту та археологу Любору Нідерле, – 
пов’язана з величезним інтересом до історії та культури чеського на-
роду. Саме в той час виникла нова дисципліна – етнографія (до якої 
увійшла й фольклористика), що зацікавила багатьох молодих чесь-
ких учених, письменників. Такий інтерес до життя людей і вивчен-
ня їх матеріальної культури, традицій і звичаїв вимагав створення 
спеціального журналу. З початку заснування «Чеський народ» мав 
підзаголовок «Збірник, присвячений вивченню чеського народу, що 
проживає на чеській, моравській, силезькій та словацькій територі-
ях». За початковим задумом у журналі планувалося репрезентувати 
вивчення способу життя і культури чехів за допомогою нових на-
укових методів, а також роботи провідних іноземних учених з євро-
пейських та інших країн. Спершу журнал складався з двох частин: 
антропологічно-археологічної, якою керував Л. Нідерле, й історико-
етнографічної, якою займався Ч. Зібрт. Однак залишити журнал суто 
фаховим виявилося неможливим, бо бракувало текстів, тому його 
почали урізноманітнювати статтями науково-популярного характе-
ру, що переважно стосувалися другої частини. 
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Ч. Зібрт відразу намагався (і це йому вдавалося) друкувати в 
«Чеському народі» етнографічні матеріали збирачів-аматорів, але це 
призвело до нещадної критики його провідними науковцями (В. Тіл-
ле, Ю. Полівкою, Т. Масариком) і спричинило конфлікт з Л. Нідерле, 
який вийшов з редколегії часопису. Позиція Ч. Зібрта у формуванні 
журналу була настільки важливою, що цей етап розвитку часопису 
(до 1932 р.) прийнято називати «зібртовським», а сам журнал «Зібр-
товським чеським народом».

Ч. Зібрт був справжнім ученим, мав енциклопедичні знання, які 
застосовував при підготовці журналу й у вихованні молодих фахів-
ців. Він склав кілька питальників для читачів «Чеського народу» 
та у відповідях на них знаходив цікаву інформацію про різні галузі 
матеріальної і духовної культури Чехії і Моравії. Хоча журнал отри-
мав назву «Чеський народ», у ньому від початку його заснування 
друкувалися статті зі словацької проблематики. Ч. Зібрт наголошу-
вав на важливості польових матеріалів словацьких збирачів, фоль-
клорних та етнографічних знань у формуванні національної свідо-
мості, надто в часи (кінець ХІХ ст.), коли чеські землі входили до 
складу багатонаціональної Габсбурзької монархії. Спершу журнал 
виходив у форматі А-5 з великою кількістю фотографій і малюнків 
(зокрема провідних художників того часу, таких, як М. Алше). Та-
кий формат і велика кількість ілюстрацій привертали увагу широ-
кої аудиторії.

Крім багатих на інформацію аматорських досліджень, переваж-
но описового характеру, у «Чеському народі» публікувалися ґрун-
товні статті на історичну, етнографічну, археологічну і антрополо-
гічну тематику провідних чеських вчених (наприклад, О. Гостин-
ського, В. Тіллего, О. Зіха). Журнал став джерелом вивчення усної 
народної творчості, народної архітектури, чеського національного 
одягу, способу життя, харчування, народних занять, промислів і ре-
месел, народного мистецтва, сільського господарства, соціальної 
культури, сім’ї та сімейного побуту, звичаїв, традицій і обрядів, 
свят календарного циклу, світоглядних уявлень і вірувань чеського 
народу.

З часом Ч. Зібрт почав приділяти увагу бібліографічним описам 
та рецензійним оцінкам. Разом з Фердинандом Патеком він упоряд-
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ковував бібліографію етнографічних розвідок, а також подавав ін-
формацію про міжнародні з’їзди і конференції етнографів, виставки 
та музейні експозиції, опублікував біографії та некрологи видатних 
етнографів і фольклористів з усього світу. Також у журналі подава-
лися огляди зарубіжних досліджень і короткий зміст іноземних пе-
ріодичних видань, саме на сторінках «Чеського народу» можна було 
дізнатися про розвиток етнографії в слов’янських країнах, а також 
про досягнення американської культурної антропології.

У 1914 році, з початком Першої світової війни, журнал пе-
рестав виходити і знову був відновлений Ч. Зібртом 1924 року. 
Ч. Зібрт продовжував активно працювати, незважаючи на пробле-
ми зі здоров’ям, але співпраця чеських етнографів з журналом 
слабшала. Колишні його дописувачі почали надавати перевагу 
публікаціям у регіональних часописах і збірниках. Його рівень у 
кінці 20-х років ХХ ст. знизився, а через рік після смерті Ченека 
Зібрта в 1932 році видання «Чеського народу» вдруге перервалося 
на п’ятнадцять років.

Після закінчення Другої світової війни, а саме в 1946 році, «Чесь-
кий народ» було відновлено, до назви додався підзаголовок «Щомі-
сячник з історії сіл та етнографії». Ініціатором відновлення журналу 
став етнограф Карел Хотек, який очолив журнал разом з Антоніном 
Волавком (редактором був Зденек Хлавачек), випуск 1950 року він 
готував з істориком Вацлавом Черним (редактор Франтішек Була-
нек). «Чеський народ» почав виходити у форматі A-4 шість разів 
на рік у подвійних випусках. Тематика журналу суттєво змінилася. 
Укладачі співпрацювали переважно з істориками і зосереджували 
увагу на дослідженні сільських районів і сільського господарства, 
чеського пограниччя. К. Хотек, як і раніше, звертався до дослідни-
ків-аматорів, проте до журналу поступово почали надходити мате-
ріали фахівців з університетською освітою. На початку 1950-х років 
журнал було переорієнтовано на актуальні проблеми чеського села і 
кожне з видань набуло вигляду монотематичного регіонально спря-
мованого збірника.

Згодом журнал став політично заангажований. Головним редак-
тором «Чеського народу» у 1953–1962 роках була О. Скалнікова, з 
1963 року – Я. Kрамаржік. Обсяг і зовнішній вигляд журналу в цей 
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період змінено не було, однак, окрім кольорової обкладинки, а також 
фотографій і ілюстрацій, додалися дві сторінки з кольоровими ре-
продукціями предметів традиційної культури (посуду, меблів, одягу, 
скульптури і т. д.).

Відтоді журнал почав готувати Кабінет етнографії Чехословаць-
кої академії наук, створений у 1952 році, а з 1954-го – Інститут етно-
графії і фольклористики, що утворився злиттям Кабінету етнографії 
та Кабінету народної пісні. У підготовці «Чеського народу» стали 
брати участь передусім співробітники Інституту етнографії і фоль-
клористики та інших інститутів ЧСАН, які в цей час активно фор-
мувалися. Інститут етнографії і фольклористики заснував власний 
журнал – «Чехословацька етнографія», який повинен був стати про-
відним виданням з етнографії, тому «Чеський народ» дещо відійшов 
на другий план. Ця ситуація, що вплинула і на зміст журналу, три-
вала до початку 60-х років ХХ ст., коли обидва видання були офі-
ційно об’єднані і «Чеський народ» став провідним етнографічним 
журналом у Чехії. (У Словаччині таку роль відігравав часопис «Сло-
венська етнографія» («Slovenský národopis»), що видавався з 1953 р. 
Словацькою академією наук). «Чеський народ» був зосереджений, 
в основному, на дослідженнях з чеської етнографії і фольклору, а 
також країн Центральної та Східної Європи. 

Багато уваги стали приділяти бібліографії етнографічних праць. 
У 6-му номері щороку почали публікувати огляд етнографічних ви-
дань, який упорядковував Людвіг Кунз. 

Поступово зникали дослідження, що охоплювали широкий ма-
теріал, статті почали набувати вузької спрямованості. На сторінках 
журналу разом зі статтями з’являлися публікації результатів соціо-
логічних опитувань. Змінилося керівництво журналу – протягом 
1963–1969 років ним керував Я. Kрамаржік, у 1969–1973 роках – 
В. Шеуфлер. З 1972 року «Чеський народ» почав виходити чотири 
рази на рік, що ми спостерігаємо й зараз.

З кінця 1972 року журнал редагувала А. Пітнерова, після неї, у 
1976 році, – В. Maресова, у 1977-му – А. Робек. Інститут етногра-
фії і фольклористики в цей час займався вивченням народу та на-
родного мистецтва періоду національного відродження, мистецтвом 
народних майстрів, етнічними проблемами новоствореного чеського 
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кордону, питаннями, пов’язаними із циганами, і проблемами з пра-
цевлаштуванням за кордоном. Усі ці питання обговорювалися і на 
сторінках «Чеського народу».

Порівняно з попереднім періодом, зі сторінок журналу майже 
зникли статті про досягнення в етнографії і фольклористиці зару-
біжних країн. Частково це було пов’язано з тим, що існували інші 
спеціалізовані журнали, зосереджені саме на цих питаннях. Крім 
того, в «Чеському народові» перестала публікуватися інформація 
про міжнародні конференції і рецензії на книги провідних світо-
вих етнографів і фольклористів. Змінилася його структура, він став 
виданням, у якому публікувалися тільки праці співробітників ін-
ституту. 

Ситуація дуже повільно починає змінюватися на краще при-
близно в середині 80-х років ХХ ст. У цей період у журналі було 
опубліковано багато цікавих статей, особливо з історії матеріальної 
культури (сільське господарство, ремесла, домашні вироби, сільська 
архітектура, інтер’єр, господарські та технічні будівлі). Підзаголо-
вок, який «Чеський народ» мав з 1970 року, – «Етнографічний жур-
нал» абсолютно відповідав його змістові. Зміна політичного устрою 
в 1989 році зумовила зміни в чеській етнології як науці і поставила 
під сумнів подальше існування часопису. 

Концепція нового головного редактора розходилася з концепцією 
журналу 1970–1980 років. В Інституті етнографії і фольклористики 
(з 1999 р. – Інституті етнології) було вирішено брати до друку статті 
не тільки співробітників установи, а й інших авторів. Сформували 
редакційну раду з 20 осіб, завданням якої стало змінити видавничу 
політику. 

Цей напрям, що зберігся і до сьогодні, можна охарактеризувати 
як поєднання етнографічно-історичної традиції минулого з постій-
но зростаючим спектром нових дисциплін, пов’язаних з етнологією, 
культурою, антропологією. Перехід на нову концепцію журналу не 
був легким.

Зміни, що, безперечно, мали символічне значення, розпочалися 
з зовнішнього вигляду журналу. Радикальний розрив з «соціаліс-
тичним» «Чеським народом» позначився новою графікою і новим 
форматом (В-5), в якому журнал почав виходити з 1992 року. На 
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поступовий перехід до сучаснішого формату досліджень з етно-
логії почав вказувати підзаголовок «Журнал з етнологічних до-
сліджень», який додали 1998 року. Нарешті в 1999 році директор 
Інституту ініціював обговорення радикальних змін в назві та ди-
зайні «Чеського народу». У результаті досить гострих суперечок 
вирішили залишити стару назву і дати новий підзаголовок – «Ет-
нологічний журнал». З новим підзаголовком і в новому графічно-
му оформленні журнал видається з 2001 року. Він відбиває сучас-
ний стан і розвиток етнології та суміжних дисциплін в Чеській 
Республіці. На сьогодні «Чеський народ» охоплює весь спектр 
гуманітарних дисциплін, відводячи основне місце етнографії, 
фольклористиці, етномузикології, історичній етнології, історичній 
антропології, археології, лінгвістиці та європейській етнології чи 
соціально-культурній антропології. У 90-х роках ХХ ст. перева-
жали дослідження, що базувалися на історичному методі. Це по-
яснюється не відсутністю інтересу до нових методів дослідження, 
а тим, що такий напрям досліджень у чеській етнографії на той час 
був дуже сильним. 

Зараз «Чеський народ» є, безсумнівно, основним етнологічним 
виданням у Чеській Республіці. На його сторінках публікують свої 
статті як чеські, так і іноземні науковці. Ці публікації високого про-
фесійного рівня. З 2005 року змінився формальний вигляд статей – 
обов’язковою є анотація англійською мовою, ключові слова та кон-
тактна інформація про автора. 

З вересня 2005 року журнал готує новий колектив (головний ре-
дактор Ї. Войтш і виконавчий редактор К. Сeдліцька). Своє бачення 
«Чеського народу» вони виклали в редакційній статті до першого 
випуску 2006 року, вважаючи основним завданням збільшення чис-
ла цінних теоретико-методологічних студій і текстів іноземними 
мовами. Якщо «Чеський народ» хоче конкурувати з міжнародними 
виданнями, необхідно, щоб до нього мали відкритий доступ і зару-
біжні дослідники. Крім того, бажано, щоб із сучасними чеськими 
дослідженнями чи історичними джерелами могли знайомитися фа-
хівці з інших країн. Це призведе до міжнародних дискусій та обміну 
думками тощо. У майбутньому планується більше уваги приділяти 
тематичним випускам. 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

Чеська етнологія і фольклористика початку ХХІ століття

107

Змінилися деякі технічні характеристики журналу. «Чеський на-
род» виходить чотири рази на рік накладом 500 примірників. Ви-
дання уміщує 450 сторінок формату B-5, статті можуть друкуватися 
будь-якою мовою. Основний зміст журналу становлять наукові стат-
ті, кожен випуск містить також матеріали з польових досліджень і 
архівні дані (рубрика Матеріали), звіти про конференції, семінари, 
виставки, ювілеї видатних учених і т. д. (рубрика Конференції та зві-
ти) та огляд нових видань (рубрика Література), час від часу друкує 
також інтерв’ю чи матеріали дискусій. Видавцем журналу є Інсти-
тут етнології Академії наук Чеської Республіки, до складу редколегії 
входять: Ф. Багенський, Л. Петранова, Я. Поспішілова, Д. Ставєло-
ва, Ї. Тракслер, Л. Tилнер і З. Угерек та ін. 

Тематика досліджень журналу впродовж останніх 10 років є дуже 
різноманітною. Тут можна ознайомитися з цікавими статтями на 
тему етнічної приналежності (Д. Кафанго – про корінних мешканців 
Північної Америки, М. Покорного – про мексиканців, М. Кржіжо-
вої – про етнічний склад населення в Мінесоті, Ц. Нечас – циган у 
Моравії і в Слезьку до 30–40-х років ХХ ст. та ін.). Є студії з усної на-
родної творчості (М. Тонцрової і Л. Углікової – про народні приказки 
і прислів’я у світлі етнічних стереотипів), традицій (В. Фролцової, 
М. Мікискової – про великодні дитячі традиції), занять, ремесел і 
промислів (З. Салзмана – про заняття індіанців Північної Америки), 
тваринництва (Ф. Багенського – про розведення оленів на Уралі за 
Полярним колом) тощо. 

Більшість співробітників Інституту поєднують наукову діяль-
ність з викладацькою.

Науковці Інституту регулярно організовують конференції, зокре-
ма, міжнародний семінар «Культура циган як частина європейського 
культурного простору» (Прага, 28–29 травня 2009 р.); «Фотографія 
як іконографічне джерело» (Стражніце, 15–16 вересня 2004 р.); кон-
ференція з нагоди 80-річчя заснування відділення антропології в 
Масариковому університеті «Антропологія в Брно: минуле-сучасне-
майбутнє» (25–26 листопада 2004 р.); VI Міжнародний симпозіум 
балканістів у Брно (Брно, 13–14 грудня 2004 р.); «Франтішек Бартош, 
діалектолог, педагог і народознавець» (Злін, 25–26 квітня 2006 р.); 
«Сільська архітектура в першій половині ХХ ст.: дослідження, до-
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кументування, збереження» (Оломоуц, 19–21 жовтня 2007 р.); «Ан-
тропологія в постсоціалістичному світі» (2–3 листопада 2007 р.); 
«Місто: (не)змінна приналежність» (Брно, 30 листопада – 1 грудня 
2007 р.) та ін.

Співробітники Інституту етнології є активними учасниками 
міжнародних конференцій, які проводяться у ближньому і даль-
ньому зарубіжжі. Серед них можна назвати такі: ХV Міжнарод-
ний конгрес з антропології і етнології (Флоренція, 5–12 червня 
2003 р.); «Майбутнє антропології в Європі: європейський антропо-
логічний саміт» (Лісабон, 27–29 квітня 2004 р.); «Основні харак-
теристики європейської етнології: час, простір і культура в проце-
сі європеїзації» (Відень, 13–15 квітня 2004 р.); ХХVI Міжнародна 
конференція «Перспективи в порівняльному дослідженні легенд» 
(Дублін, 7–9 червня 2008 р.); XXIII Симпозіум з етнохорео логії 
(Монгідоро, Італія, 11–18 червня 2004 р.); «Антропологія в Єв-
ропі» (Літомишль, 1–5 вересня 2004 р.); XXXVIII Міжнародна 
конференція «Музика і танець: нові дослідження з музикології і 
етнохореології» (Шеффілд, Великобританія, 3–10 серпня 2005 р.); 
«Міжкультурні зв’язки і циганська меншина з соціального і пе-
дагогічного погляду» (Нітре, Словенія, 25–26 вересня 2007 р.); 
«Європейська етнологія в новому тисячолітті» (12–13 листопада 
2001 р.); ХV Міжнародний конгрес з антропології і етнології (Фло-
ренція, 5–12 червня 2003 р.); «Майбутнє антропології в Європі: 
європейський антропологічний саміт» (27–29 квітня 2004 р.); «Єв-
ропейська етнологія: регіон, простір і культура у процесі європеї-
зації» (13–15 квітня 2004 р.) та ін. 

У Чехії є скансени, в яких зібрано багаті колекції експонатів, зо-
крема в Пржерові над Лабем (недалеко від Праги), Домажліце (Ет-
нографічний музей Індржіка), Ліберце (Північний богемістичний 
музей), Стражніце (у південно-західній частині Чехії, біля кордону 
зі Словаччиною), Угерскем градіштє (Великоморавський музей), 
Рожнові под Радгоштєм (музей під відкритим небом, східна частина 
країни, на південь від Острави).

Таким чином, Інститут етнології Чеської академії наук залиша-
ється провідним центром з дослідження історії та сучасного стану 
розвитку чеської фольклористики й етнології. 
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ВОЛОДИМИР ШАБЛІОВСЬКИЙ 

ДОСЛІДЖЕННЯ НАРОДНИХ КАЗОК 
У РУМУНІЇ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ, 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Складність і глибина проблем, пов’язаних із вивченням народної 
казки, неможливість обмеження лише національним матеріалом у 
багатьох аспектах її дослідження, широта побутування та наявність 
спільного сюжетного фонду у фольклорі більшості народів світу зу-
мовили необхідність об’єднання зусиль учених різних країн ще в 
XIX ст., надавши справді міжнародного характеру розвиткові казко-
знавства як науки вже на етапі його становлення. Так, ще на початку 
ХХ ст. фін К. Крон, швед К. Сидов та датчанин А. Ольрик заснували 
міжнародну федерацію фольклористів – Folklore Fellows, діяльність 
якої, безперечно, дала новий поштовх міжнародним дослідженням 
казкового епосу. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. спостерігається 
подальша активізація співробітництва учених з різних країн у галузі 
вивчення народних казок, помітне пожвавлення обміну науковою ін-
формацією. Дедалі очевиднішою стає необхідність появи, окрім но-
вих перекладів праць зарубіжних фольклористів чи рецензій на них, 
хоча б стислих оглядів стану та основних напрямків розвитку казкоз-
навства по окремих країнах. Це дозволить не лише якісно розширити 
базу фольклористичних досліджень, глибше й повніше висвітлити ряд 
питань вивчення народних казок, а й уникнути прикрих неточностей 
у наукових роботах. Так, навіть у праці В. Я. Проппа «Русская сказка» 
[1, с. 116] ідеться про валаські казки «по Шотту» (Schott. Walachische 
Marchen. S. L., 1845), хоча згадане видання підготували брати Артур 
та Альберт Шотт, тому точніше було б вказати «по братам Шотт».

Уже в першому збірнику румунських народних казок («Walachis-
che Maehrchen»), опублікованому Артуром (1814–1875) та Альбертом 
Шотт (1809–1847) у 1845 році, укладачі не обмежилися подачею тек-
стів, а й включили до видання науковий вступ, додаток про походжен-
ня казок та коментарі. Будучи прихильниками теорії братів Грімм, 
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Артур і Альберт Шотт спробували інтерпретувати румунські народ-
ні казки з позицій міфологічної школи. Була зроблена також перша 
спроба диференціювати поданий матеріал, поклавши в основу поділу 
критерій обсягу (на 27 «великих» і 16 «малих оповідань»), та система-
тизувати його за головним персонажем твору (чоловічим чи жіночим).

У 70-х роках XIX ст. з’являється ряд статей Атанасіє Марієнеску 
(1830–1915) під сенсаційним заголовком «Великі відкриття», у яких 
зроблено спробу на матеріалі вже опублікованих на той час збірок ру-
мунських казок (братів Шотт, П. Іспіреску, Й. Фундеску) та записів, 
одержаних від трансильванських збирачів, довести тісний зв’язок 
між класичною міфологією та народною казкою. Головне зав дання 
фольклористів автор статей вбачав у тому, щоб під фольк лорним по-
кровом знайти «справжнє», «древнє» ім’я кожного казкового персо-
нажу. Проте такі подекуди некритичні зближення класичної міфоло-
гії з казкою пригальмували подальші дослідження у цьому напрямку 
в румунській фольклористиці.

Нові горизонти у вивченні народних казок відкрив Богдан-Петрі-
чейку Хашдеу (1838–1907), один із найвизначніших діячів в історії 
румунської фольклористики, дослідницька діяльність якого охопи-
ла всі жанри народної творчості, об’єднавши їх єдиним науковим 
світоглядом. Уперше було здійснено видову та жанрову класифіка-
цію румунської народнопоетичної творчості, дано визначення про-
зових жанрів – казки, легенди, анекдоту. Дуже важливе теоретичне 
та практичне значення мало визначення анонімного, колективного і 
народного характеру, а також постановка та розробка проблеми ва-
ріативності фольклорного тексту. Б.-П. Хашдеу є автором першого 
монографічного дослідження казки («Povestea numerelor la români, 
la slavi, la francezi, la evrei etc.», 1879), у якому висунуто вимогу до-
сконалого знання і порівняльного вивчення всіх варіантів та націо-
нальних версій для виявленні «архетипу» (терміни «варіант», «тип», 
«прототип», «архетип» також ввів у науковий обіг у румунській 
фольклористиці Б.-П. Хашдеу). Фактично, у цій праці румунського 
дослідника вперше в історії європейської фольклористики викладе-
но основні засади історико-географічного методу вивчення казки, що 
згодом ліг в основу т. з. «фінської школи». Лише той факт, що пра-
ця Б.-П. Хашдеу була написана і надрукована румунською мовою, 
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менш поширеною в Європі, ніж німецька, якою виходили праці фін-
ських фольклористів Юліуса та Карла Крона, позбавив її належного 
резонансу серед дослідників народної казки. Історико-географічний 
метод вивчення фольклору був вироблений незалежно в кількох кра-
їнах. Через декілька років після виходу в світ монографії Б-.П. Хаш-
деу (1879) з’явилися дослідження аналогічного напряму, написані 
професором історії Казанського університету Л. З. Колмачевським 
(«Животный эпос на Западе и у славян», 1882) та фінським уче-
ним Юліусом Кроном (на матеріалі епосу «Калевала», 1883–1885). 
У жанрі казки цей метод був застосований сином Ю. Крона – Карлом 
у праці «Tutkimuksia suomalaisten kansansatujen alalta» (1887), що че-
рез два роки вийшла німецькою мовою.

Питання походження казок – одне з найгостріших і дискусійних у 
фольклористиці кінця XIX ст. – Б.-П. Хашдеу намагається розв’язати 
у розділі «Казка» свого монументального чотиритомного досліджен-
ня з історії та культури румунського народу («Etymologicum Magnum 
Romaniae»). Не будучи знайомим із працями Е. Клодда («Myths and 
Dreams», 1885) та Л. Лайстнера («Das Rathsel der Sphinx», 1889), він 
також приходить до висновку, що казки і міфи були створені людиною 
в особливому стані психіки, можливо, під час сну. Б.-П. Хашдеу роз-
глядає людське життя як маятник, що коливається «між реальністю 
віків і реальністю сну», вбачаючи ключ до пояснення казок та міфів 
саме в інтерпретації сновидінь. При аргументуванні своєї теорії до-
слідник виходить з порівняльної характеристики сновидінь і казки, де 
простежує ряд аналогій: гіперболізовані форми, розпливчатість про-
стору і часу, політ як засіб швидкого переміщення, контактування лю-
дини з богами і чарівниками, боротьба з чудовиськами, природність 
найдивовижніших перетворень тощо. Автор дійшов висновку, що «не 
можна знайти жодного елементу в казці, який не був би за своїм похо-
дженням пов’язаний зі сном». У цій самій праці Б.-П. Хашдеу вперше 
провів дослідження стилістики румунської народної казки, а також 
характеру прояву її стабільності та варіативності. 

Цілий ряд інших важливих здобутків румунського казкознавства 
також пов’язаний з ім’ям Б.-П. Хашдеу. Це і перша класифікація на-
родних казок, розроблена разом з його учнем К. Літзіка на базі ви-
робленої раніше австрійським ученим І. Ганом (але через непрактич-
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ність вона не була прийнята); і створення за його ініціативою націо-
нальних фольклорних архівів, що дало можливість значно розширити 
наукову базу фольклористики; і складені програми для польових ро-
біт етнографів та фольклористів (1878, 1884–1885) з формулюванням 
перших наукових норм вивчення народної творчості, зокрема вимоги 
максимального збереження автентичності текстів народної прози.

Серед наукових досліджень у галузі казкознавства кінця XIX ст. 
необхідно відзначити монументальну монографію Л. Шейняну 
(1859–1934) «Румунські казки» («Basmele române», 1895), що одер-
жала премію Академії Румунії, спеціально встановлену для цієї теми 
за ініціативою Б.-П. Хашдеу ще в 1889 році. Під впливом концепції 
свого учителя (а Б.-П. Хашдеу відіграв визначальну роль у формуван-
ні його як вченого) Л. Шейняну проводить дослідження за хашдеїв-
ською методикою: насамперед вивчаючи матеріал на національному 
ґрунті, встановлюючи при цьому, чим він відрізняється від аналогіч-
них сюжетів у інших народів (сусідніх чи віддалених), і якщо цього 
виявляється недостатньо, звертається до демонстрації паралелей «у 
часі і просторі». Дослідження цінне найперше тим, що представляє 
весь румунський казковий репертуар, зібраний до 1893 року (близь-
ко 500 варіантів), згрупованим у чотири розділи: міфо-фантастичні, 
міфо-етичні, релігійні та сатиричні казки. Кожен такий розділ скла-
дається, в свою чергу, з циклів, що репрезентують основні ідеї міфо-
логічного, етичного та психологічного порядку. А цикли, до складу 
яких входять 2–3 типи, представлені кількома характерними казками 
з їх відповідними варіантами, взятими з румунського та зарубіжно-
го фольклору. Ця класифікація також подібна до відомої на той час 
в Румунії системи І. Гана, але з тією відмінністю, що австрійський 
учений бере за основу категорії зв’язку індивідуума з оточуючим сві-
том (виділяючи казки із сімейними стосунками, про боротьбу героя з 
демонічною силою та змішані), а Л. Шейняну ставить у центр систе-
ми характер фундаментальної ідеї, відбитої в казці, зберігаючи при 
цьому міфологічні назви типів, що стали вже традиційними. Якщо 
К. Літзіка, удосконалюючи класифікацію Гана, пішов шляхом скоро-
чення кількості типів казок з 38 до 28, то Л. Шейняну був змушений 
збільшити їх кількість до 46, чим ускладнив можливість застосуван-
ня його системи на практиці.
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Розглянувши в окремому розділі роботи всі відомі на той час 
теорії походження казок і проаналізувавши залучений матеріал, 
Л. Шейняну фактично стає на позиції антропологічної школи, зали-
шаючись, проте, дуже обережним у цьому питанні. Дуже корисним 
навіть для наступних поколінь дослідників усної народної творчості 
виявився фольклорний покажчик, оскільки він містить багато цінної 
і рідкісної інформації (у виданні 1895 р. він зайняв понад сто сторі-
нок) переважно бібліографічного характеру. У 1978 році спеціалізо-
ване видавництво «Мінерва», завдання якого полягало в популяриза-
ції кращих здобутків національної культури, здійснило перевидання 
цієї праці досить великим тиражем, зважаючи не тільки на історич-
ну, а у практичну її цінність для сучасних фольклористів.

Ще одна спроба, здійснена в кінці XIX ст., з’ясувати питання 
походження казки належить М. Гастеру (1856–1939), який у низці 
статей намагався довести, вдаючись до хронологізації та датування 
текстів як основного доказу, що джерелом виникнення казок були 
народні книги. Поділяючи при цьому погляд Т. Бенфея щодо похо-
дження казок з Індії (але вважаючи, на відміну від останнього, що 
прийшли вони не у вигляді казок як таких, а переробок з індійських 
повістей та оповідань), М. Гастер вбачав основне своє завдання в 
тому, щоб простежити їх розповсюдження із Сходу на Захід через 
спадкоємний зв’язок текстів і перекладів. І хоча йому справді вда-
лося показати на деяких прикладах еволюцію тексту від письмового 
джерела до народної казки, проте в цілому, на широкому матеріалі, 
ця гіпотеза, зрозуміло, не отримала підтвердження.

На початку ХХ ст. в історії румунської фольклористики почина-
ється новий етап, пов’язаний з проголошенням О. Денсушяну (1873–
1938) концепції сучасного фольклору, яка орієнтувала на зв’язок ма-
теріалу з життям і тим соціальним середовищем, де бере початок та 
побутує уснопоетична народна творчість. У галузі казкознавства це 
ініціювало появу принципово нових напрямів і об’єктів досліджен-
ня, що простежується в працях П. Папахаджі, К. Редулеску-Кодіна, 
А. Васіліу, І. Казана та ряду представників бухарестської соціоло-
гічної школи. У центрі уваги румунських фольклористів, поряд із 
продовженням текстуального вивчення матеріалу, постають такі 
проблеми, пов’язані з казкою, як виконавець і виконання (у тісно-
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му зв’язку з питанням про зміст, обсяг і характер репертуару), особа 
казкаря і його майстерність (спроба визначити основні типи каз-
карів), функції казки (естетична, розважальна, виробнича, виховна, 
оберегова), казкар і аудиторія (її реакція, коментарі, корективи), ме-
ханізм передачі тексту від учителя-оповідача до учня та ряд інших. 
Важливість цих досліджень для подальшого розвитку румунського 
казкознавства – безсумнівні.

Серед праць кінця 20-х років ХХ ст. у галузі казкознавства необ-
хідно відзначити спробу А. Шуллеруса (1864–1928) систематизувати 
румунський репертуар за класифікацією А. Аарне, що стала на той 
час вже міжнародною. Опрацювавши майже всю доступну бібліо-
графію до 1927 року, А. Шуллерус виконав надзвичайно складне за-
вдання, бо майже третина типів румунської народної казки не має 
відповідників у покажчику фінського дослідника, що свідчить про 
багатство, різноманітність і оригінальність румунського казкового 
епосу. Як і в А. Аарне, поділ здійснено на три групи: казки про тва-
рин, власне казки (чародійні, легендарні, новелістичні, про чорта) 
та анекдоти. Проте не завжди, особливо для суто румунських казко-
вих типів, ця робота виконана коректно. Неодноразово потім, у тому 
числі й сучасним дослідникам, доводилось уточнювати номер того 
чи іншого типу. Крім того, покажчик вимагає доопрацювання через 
надмірну лаконічність резюме кожного типу, особливо тих, що не ма-
ють відповідника у міжнародному репертуарі. Цікавим і оригіналь-
ним є ієрархічний поділ збірників румунських казок на три категорії 
(А,В,С), відповідно до автентичності їх текстів. Ідея, на нашу думку, 
плідна, оскільки дає можливість якісно і оперативно диференціюва-
ти не лише типи казок, а й точність записів, в яких вони подаються. 
Але це за умови об’єктивного поділу на вищезгадані категорії, чого 
А. Шуллерусу подекуди бракує. Так, збірки Н. Попеску (втручання 
якого в тест доведено) і Й. Славіча (що є, по суті, літературними) по-
трапили в категорію А, тоді як записи Д. Стенческу – у категорію В, 
хоча автентичність їх незаперечна. І все ж свою задачу опрацювання 
національного казкового фонду та залучення його до міжнародного 
наукового обігу покажчик А. Шуллеруса з успіхом виконав.

Після заснування у 1949 році Інституту фольклору дослідження 
народних казок було продовжено у таких головних напрямках, як 
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систематичне збирання матеріалу і вивчення процесу трансформації 
традиційного фольклору в сучасних умовах, публікація теоретичних 
робіт по казці, складання тематичних покажчиків, систематизація 
всього національного репертуару. При цьому було творчо викорис-
тано величезний фактичний матеріал та незаперечні досягнення 
фольклористики. Якісно змінився характер і масштаб збирацької 
діяльності. Були створені комплексні групи з фахівців, що вивчали 
фольклорні явища в їх синкретичній реальності, розроблені спеці-
альні програми для отримання найповніших даних як про твір, так і 
про характер його побутування, виконавця, аудиторію, – тобто про-
цес дослідження матеріалу органічно поєднався із записом текстів 
казок. Проблему збереження автентичності вирішила сучасна звуко- 
та кіноапаратура, яка дозволила залучити до збирацької діяльності 
численну армію студентів та викладачів вищих учбових закладів, 
фольклористів-аматорів. Наступним етапом став перепис та систе-
матизація зібраних матеріалів. В архіві Інституту фольклору, реор-
ганізованого у 1963 році в Інститут етнографії та фольклору, вони 
систематизуються за територіальним принципом і за жанрами, з 
окремою картотекою репертуару талановитих казкарів. Потім скла-
даються типологічні каталоги на основі міжнародної системи кла-
сифікації народної прози А. Аарне–Ст. Томпсона. Так були створе-
ні каталоги румунських казок про тварин (Т. Брилл), фантастичних 
казок (К. Бербулеску), сатиричних казок (С. Строєску). А це у свою 
чергу підготувало потужну базу для широких науково-теоретичних 
досліджень.

Одним із важливих принципів наукової методології фольклорис-
тів Румунії у повоєнні роки стало вивчення фольклорних явищ у їх 
історичному розвитку. Першою спробою такої цілісної характерис-
тики усної народної творчості стала колективна праця «Історія ру-
мунської літератури», у підготовці першого тому якої взяли участь 
Г. Келінеску, М. Поп, А. Амзулеску, Г. Врабіє, І. Кіцімія, О. Пападі-
ма, І. Мушля та інші відомі фольклористи. Серед основних жанрів 
румунської народнопоетичної творчості широко представлена і каз-
ка. Праця цікава тим, що вмістила й узагальнила результати нових 
досліджень у цій галузі в повоєнні роки. Аналіз казки у системі жан-
рів фольклору та питань, пов’язаних з нею, трапляється в багатьох 
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наступних фольклористичних виданнях, серед яких відзначимо під-
ручник для вузів, написаний Б. Теодореску та О. Пеун, монографію 
Г. Врабіє «Фольклор. Об’єкт, принципи, метод, категорії» та «Румун-
ський літературний фольклор» (автори М. Поп, П. Руксендою).

Монографічне вивчення жанру казки представлене низкою ґрун-
товних досліджень, авторами яких є Г. Келінеску, Г. Врабіє, І. Кіці-
мія, О. Бирля, Д. Каракостя, М. Поп, Н. Рошіяну. Особливе місце 
серед них належить праці академіка Г. Келінеску «Естетика казки», 
написаній з позицій літературознавця, а не фольклориста. Це перше 
в історії румунської фольклористики дослідження, у якому критерії 
та категорії естетики були залучені до аналізу фольклорного жанру. 
У цій праці немає звичного розгляду мотивів, варіантів, але такий 
нетрадиційний погляд на народну казку дозволив побачити і оцінити 
її як твір мистецтва. Проте загальний підхід Г. Келінеску до мето-
дів вивчення казки і народної творчості в цілому («таке дослідження 
фольклору, яке по своїй суті не є літературним аналізом.., не може 
бути задовільним») є досить полемічним.

Автор монографії звертається до глибоких літературних харак-
теристик образів румунської народної казки: позитивних героїв, їх 
помічників, ворогів. Надзвичайно цікаві та змістовні зауваження 
Г. Келінеску щодо тваринного, рослинного, мінерального казково-
го світу, функцій пейзажу, одягу, архітектури тощо з численними 
асоціативними екскурсами у міфологію, епос та світову літературу. 
Торкається автор і питання свободи творчості у казці на прикладі 
співвідношення між стереотипним і оригінальним. 

В узагальнюючих теоретичних роботах, а також у досліджен-
нях, присвячених вивченню окремих жанрів, відчутно виявляється 
прагнення румунських фольклористів по-новому підійти до вивчен-
ня усної народної творчості. Не всі ці пошуки дали позитивний ре-
зультат, не з усіма теоретичними положеннями румунських вчених 
можна погодитися, але ряд важливих спостережень над народною 
казкою, зокрема з використанням методів структуралізму, дав плід-
ні результати. Як відзначав академік М. Поп у статті «Нові методи 
у вивченні структури казок», це можна пояснити тим, що уснопое-
тичний народний твір, реалізований у властивій йому семіотичній 
системі, ближче до власне лінгвістичного повідомлення, ніж пись-
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мова художня література, і тому саме при вивченні фольклору ме-
тоди структурального аналізу дають вагомі результати. У зв’язку з 
цим згадаємо численні дослідження самого М. Попа, який на базі ру-
мунських народних казок значно збагатив вивчення структури цього 
жанру, а також уточнив деякі теоретичні аспекти застосування нових 
методів у казкознавстві, зокрема, на прикладі функцій початкових і 
фінальних формул.

Монографія Г. Врабіє «Поетична структура казки» («Structura po-
etică a basmului») також засвідчує тяжіння до структуралізму, методи 
якого, на думку автора, більш продуктивні при аналізі художнього 
змісту і фантастики казки, ніж «старі» фольклористичні. Відмовив-
шись від генетичної, географічної, етнографічної інтерпретації ма-
теріалу як формальних, обмежених фольклорним бібліографізмом і 
документалізмом, дослідник зупиняється на функціонально-морфо-
логічній, що дозволяє більш глибоко проаналізувати поетику казки та 
її закони. У праці розглядаються питання стилю і мови народної каз-
ки, техніки виконання, системи образів у зв’язку з тематикою твору. 
Особливий акцент зроблено на елементі фантастичного та з’ясуванні 
його ролі у формуванні художнього образу і особливостей конкретно-
го прояву (моноплановість, сценічність, панорамність). Казкар постає 
водночас у ролі режисера, сценариста, постановника, актора, який 
проявляє у межах традиційних кліше і формул оригінальність у пода-
чі мотивів. Своєрідним продовженням і певним підтвердженням (на 
конкретному фольклорному матеріалі) згаданого теоретичного дослі-
дження поетичної структури казки стали записи, зроблені у 1962–1968 
роках автором монографії разом з групою студентів. У передмові до 
цього видання Г. Врабіє розвинув свою концепцію поетики народної 
казки та динаміки її розвитку, широко використавши спостереження 
над сучасним побутуванням цього жанру в Румунії.

Дослідженню традиційних формул казки також із застосуван-
ням методів структурального аналізу присвячені роботи Н. Рошіяну. 
Його монографія «Традиционные формулы сказки» (М., 1974) була 
надрукована і румунською, і російською мовами. Відзначивши в пе-
редмові, що він продовжує за В. Проппом вивчати стереотипність 
казки (але не характер композиції, а ті форми, у які втілюються ком-
позиційні структури – т. з. loci communes), Н. Рошіяну на матеріалі 
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романських (переважно румунських), слов’янських і деяких східних 
казок простежує стабільні та варіативні елементи, виявляє співвід-
ношення між традицією і новаторством, висуває свої гіпотези щодо 
генезису та еволюції функцій певних типів формул. Розглядаючи 
структуру традиційних формул та ідентифікуючи функції їх мор-
фологічних елементів, автор встановлює моделі (як інваріанти), за 
якими здійснюються конкретні варіанти у фольклорі різних народів. 
Показуючи цінність цих варіантів як художніх образів, Н. Рошіяну 
більш широко розкриває національну специфіку і простежує при 
цьому роль традиції та новаторства у застосуванні казкових формул.

Структурно-типологічний метод вивчення народної казки лежить 
в основі низки праць румунських фольклористів: Д. Труце, Л. Биргу-
Джеорджеску – у галузі фантастичної казки, Г. Маркел та Г. Вао – на 
матеріалі сатиричних казок. Ніколета Манафі на основі комплексно-
го дослідження, у тому числі й структурної моделі казки, вирішує 
питання автентичності одного із фольклорних записів, зроблених 
М. Емінеску у минулому сторіччі, розширюючи тим самим можли-
вості та цілі застосування методів структурального аналізу в галузі 
казкознавства.

Для розвитку вивчення казок важливе значення мають роботи ві-
домого румунського фольклориста О. Бирлі, який в широкому плані 
поставив і глибоко розглянув актуальні задачі дослідження казкового 
епосу. Вивченню сучасної румунської народної казки та умов її побу-
тування присвячена робота О. Бирлі, що супроводжує тритомну «Ан-
тологію народної епічної прози» («Antologie de proză populară epică»). 
В основу праці покладено багатий фактичний матеріал, зібраний у 50–
60-х роках від більш ніж 50-и казкарів з усіх районів Румунії. Дослід-
ник детально розглядає основні типи казок, аналізує окремі сучасні 
тексти, простежує основні напрямки розвитку та характер побутуван-
ня епічної прози на сучасному етапі, своєрідність її структури, стильо-
ві особливості, дає наукову класифікацію народних казок. Торкається 
автор і питання варіативності та стабільності фольклорного тексту, 
вивчаючи записи, зроблені від одних і тих же виконавців з інтервалом 
у кілька років. У результаті проведеного дослідження О. Бирля по-
казав використання традиційного матеріалу казок у нових суспільних 
умовах, дійшовши висновку, що сучасна народна казка живе запасом 
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традиційних схем, сюжетів, мотивів, образів, які лише пристосову-
ються до нової дійсності, але не змінюються докорінно.

В останні десятиліття активно розробляються проблеми всебіч-
ного вивчення індивідуальної майстерності народного казкаря та 
з’ясування функцій оповідача і виконання казки. Особлива увага 
приділяється творчості окремих казкарів, їх манері виконання, осо-
бистому внеску в традиційну схему (роботи Г. Вао, Н. Константинес-
ку, Д. Труце), еволюції характеру оповідання в обмеженому просторі 
(Д. Труце – на прикладі порівняння записів 1938–1939 та 1964–1965 
років). У дослідженнях І. Кучеу та Л. Биргу-Джеорджеску ставлять-
ся питання соціальної, комунікативної, ритуальної функцій процесу 
оповідання; О. Нагі та Д. Поп розглядають мистецтво виконання у 
зв’язку з віком виконавця. Цікаві спостереження над механізмом пе-
редачі казки в контексті «відкритості» та «замкнутості» казкового 
тексту. Новим напрямком казкознавства є всебічне вивчення білінг-
візму народного оповідача та проникнення румунських казок у ре-
пертуар трансильванських угорців, саксів.

Фундаментальним дослідженням в галузі казкознавства є ще 
одна монографічна праця О. Бирлі [3] – «Мала енциклопедія румун-
ських казок», що є своєрідним підсумком багаторічного вивчення 
найважливіших аспектів цього фольклорного жанру. Поряд з огляда-
ми історії та методів вивчення народних казок (статті «Дослідження 
казок», «Класифікація казок», «Фольклорний експеримент», «Епічні 
закони») книга містить численні розділи, присвячені окремим пер-
сонажам народної прози (статті «Фет-Фрумос», «Іляна Косинзяна»), 
мотивам (статті «Змагання у силі», «Змагання у танці», «Випробо-
вування хоробрості», «Випробовування кмітливості» тощо), пред-
метам («Сорочка», «Сопілка», «Дзеркало»), представникам рослин-
ного, тваринного світу тощо, та їх зв’язку з питаннями походження, 
історії, структури, типології румунського казкового епосу. Навряд 
чи можливо зробити подібне однотомне монографічне видання ви-
черпним і за широтою аспектів, і за глибиною, але загальний огляд 
питань, пов’язаних із румунською народною казкою, праця О. Бирлі 
дає на належному науковому рівні, з залученням величезної кіль-
кості як фактичного, так і бібліографічного матеріалу. А оскільки 
бібліо графічний облік та систематизація опублікованих робіт також 
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є невід’ємною частиною кожної зрілої академічної науки, то вище-
згадана енциклопедія знаменувала якісно новий етап комплексного 
дослідження румунського казкового епосу.

Певний інтерес становить система класифікації казок Д. Каракос-
ті, в основі якої лежить характер провідного конфлікту твору. Спо-
чатку вона була запропонована лише для народних балад, але згодом 
почала використовуватися й для інших жанрів фольклору, у тому чис-
лі й казки. Тематичні групи за цією класифікацією розміщуються від-
повідно до зростаючого масштабу конфлікту: від родинних (1, 2, 3, 4), 
конфліктів з природою і природними істотами до професійних, соці-
альних і навіть космічних (12-а група). Думітру Каракостя намагався 
уникнути одностороннього підходу до фактів, прагнучи дати «син-
тез, свого роду фольклорну філософію», з відповідною ієрархією від 
простого до складного не тільки для уснопоетичного матеріалу, але й 
для всієї системи фольклорних жанрів. Крім того, ця система пропо-
нує перспективу потрійної типологічної класифікації: типології об-
разів, типології мотивів, типології сюжетів, – що може допомогти в 
розкритті глибинних зв’язків між окремими фольклорними жанрами. 
Сучасні румунські вчені вбачають у системі Д. Каракості ідеальний 
інструмент для досліджень, свого роду універсальний словник обра-
зів, мотивів і сюжетів румунської народної творчості.

Для розвитку сучасної фольклористики, і зокрема вивчення каз-
ки, велике значення мали компаративістські дослідження І. Кіцімії, 
який встановив індивідуальні особливості румунської уснопоетич-
ної народної творчості у зіставленні з фольклором інших народів 
Європи. Автор не обмежився реєстрацією споріднених мотивів та 
їх каталогізацією, а й проаналізував національну і соціальну функції 
фольклорних жанрів.

Методи компаративістики розвивають на широкому матеріалі й 
інші фольклористи: К. Бербулеску, А. Фоки, О. Нагі. Відзначимо се-
ред них монографію М. Константінеску «Перемога Фет-Фрумоса» 
(«Triumful lui Făt-Frumos»), в основі якої лежить докладний аналіз 
однієї з найпоетичніших румунських народних казок – «Молодість 
без старості і життя без смерті». Робота присвячена розгляду осно-
вних етапів розвитку сюжету (юнак шукає безсмертя), його худож-
нього змісту, з’ясуванню ролі фантастики в реалізації народних 
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ідеалів: моральних, етичних, соціальних. Дослідник звертається до 
історико-порівняльного зіставлення румунської казки з численними 
фольклорними та літературними творами інших народів світу, вста-
новлюючи важливі особливості їх взаємовідносин.

У плані з’ясування жанрової специфіки широко розробляються 
проблеми поетики народної казки. Переважна більшість вищезгада-
них монографій і статей тією чи іншою мірою досліджують принци-
пи зображення героя та його антагоністів, композицію, контамінацію, 
казкову формулу, мову і поетичний стиль народних творів. Серед спе-
ціальних робіт у галузі поетики відзначимо праці І. Кіцімії «Фауна у 
румунській казці», Г. Врабіє «Флора у румунській казці», А. Бистріця-
ну «Пейзаж у румунській казці», О. Нагі «Конкретизація часу і про-
стору в казках».

Окремо слід відзначити наукову діяльність Мірче Еліаде – румун-
ського письменника, історика, дослідника міфології, фольклориста, 
етнолога, який останні десятиліття жив і працював у США та Євро-
пі. Його ім’я відоме сьогодні не лише фахівцям, а й усім освіченим 
людям, оскільки своїми ідеями він формував, як і Карл-Густав Юнг, 
Мартін Хайдеггер, Жан-Поль Сартр, ментальний клімат епохи. Се-
ред найвизначніших наукових праць Мірче Еліаде – «Аспекти міфу», 
«Ритуали і символи ініціації», «Міф про вічне повернення», «Пара-
лельно існуючі міфи, символи та обряди», «Міфи. Сновидіння. Міс-
терії», «Шаманізм». М. Еліаде переконливо демонструє, яким чином 
міфологічне мислення утворює дуже важливі складові буття сучас-
ної людини. Його дослідження підкріплені вражаючою кількістю 
фактичного матеріалу. Наведено велику кількість прикладів з міфо-
логії різних культур, як первісних, так і сучасних.

Продовжують справу дослідження румунських казок і сучасні 
німецькі вчені. Так, доктор Хельга Штайн написала цікаву наукову 
розвідку про діяльність Людвіга Штауфе [5], який свого часу, як і 
Р. Вальдбург, Ф. Оберт, друкував румунські народні казки, перекла-
дені німецькою мовою [2].

На матеріалі дослідження символіки образів румунської казки про 
зачаровану принцесу-кішку всесвітнє визнання як серед фахівців-
фольклористів, так і широкого наукового загалу одержала Марія-Луї-
за фон Франц [4] – доктор філософії, учениця і колега К.-Г. Юнга. За-
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вдяки дотепній, аргументованій, масштабній інтерпретації казок, мі-
фів, сновидінь  дослідниця проаналізувала символічні лінії та мотиви 
казки. Вона розкрила дуже важливі теми визволення жіночого начала 
і об’єднання протилежностей у контексті індивідуальної та колектив-
ної психології. Матеріалом для написання цієї книги стали лекції, які 
читала Марія-Луїза фон Франц в Інституті К.-Г. Юнга в Цюріху. 

З позицій глибинної психології написані й інші надзвичайно ці-
каві наукові дослідження Марії-Луїзи фон Франц – «Звільнення від 
чар у фантастичних казках», «Психологічний зміст мотиву спокути 
у фантастичній казці», «Тлумачення фантастичних казок», «Архе-
типічні паттерни у фантастичних казках», «Феномени тіні та зла у 
фантастичних казках» та ін.

Сьогодні казкознавство висуває перед румунськими дослідниками 
ряд нових проблем і завдань. Дедалі гостріше відчувається необхід-
ність у широких комплексних дослідженнях із залученням відповідних 
історичних, археологічних, лінгвістичних та, передусім, етнографічних 
матеріалів, які дозволять глибше розглянути проблему взаємовідносин 
фольклорних сюжетів, мотивів, образів з дійсністю, вивчати механізми 
перетворення етнографічних субстратів у фольклорні явища, проаналі-
зувати закономірності їх еволюції у процесі історичного розвитку. По-
требують подальших досліджень поетика казки, питання генезису, ви-
значення жанру, поглиблена класифікація. Відчувається необхідність у 
підсумкових, узагальнюючих роботах. Принаймні науковий потенціал 
румунського казкознавства дає всі підстави чекати на них.
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«БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР»:
ЛАБОРАТОРІЯ НАРОДОЗНАВЧИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ

Журнал «Български фолклор» – авторитетне наукове видан-
ня, у якому друкуються статті, рецензії, огляди, польові матеріали, 
пов’язані з актуальними проблемами фольклористики, етнології, 
культурології та інших гуманітарних дисциплін. Він стоїть у ряді 
таких слов’янських періодичних видань, як «Literatura ludowa», 
«Český lid», «Народна творчість та етнографія», «Narodna umjetnost», 
«Slovensky narodopis» тощо і широко відомий у країнах Західної Єв-
ропи та Америки.

Заснований у 1975 році, він є органом Інституту фольклору Бол-
гарської Академії наук, організованого на три роки раніше (1972). 
Інститут у перші роки свого існування був невеликим (3 старших, 
3 наукових співробітників, 5 спеціалістів-фольклористів), поступо-
во його склад розширювався, а поява власного друкованого органу 
стала здійсненням довголітніх сподівань болгарських фольклорис-
тів, що працювали в установі та інших дослідницьких і навчальних 
закладах.

У Болгарії раніше вже існувало періодичне видання, в якому 
друкувалися фольклорні матеріали і наукові студії − «Сборник за 
народни умотворення, наука и книжнина», створений професором 
Ів. Д. Шишмановим (1889). Однак, як видно вже з назви, його зав-
дання були надто широкими, крім фольклористичних, тут друку-
валися також літературознавчі праці, критичні статті, рецензії, що 
мали сприяти розвиткові художньої літератури. «Сборник…» кілька 
разів змінював свій характер і періодичність виходу.

«Български фолклор» із самого початку був оформлений як жур-
нал, однак протягом перших п’яти років фактично виходив як пері-
одичний збірник. І лише з 1 січня 1980 року він офіційно стає жур-
налом, включається до абонементної системи болгарської періодики 
(тобто розповсюджується за передплатою в країні та за її межами).
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Першим головним редактором був академік Петр Динеков (1910–
1992) − видатний літературознавець і фольклорист, якого вважають 
знаковою постаттю болгарської та  світової славістики. До складу 
редколегії ввійшли й такі відомі вчені, як Николай Кауфман, Тодор 
Ів. Живков, Стефана Стойкова та ін.

Внесок П. Динекова в роботу новоствореного журналу високо 
цінували його колеги. Так, Ст. Бояджиєва у випуску, присвяченому 
80-річчю з дня народження вченого (№ 3, 1990), опублікувала стат-
тю «Проф. Петър Динеков и “Български фолклор”». «Легкою вияви-
лася його рука, якою він поведе неповнолітнього отрока болгарської 
фольклористики до неясного майбутнього». Як згадують співробіт-
ники Інституту фольклору, вчений вважав організацію журналу од-
ним з найважливіших завдань ще в 1970 році. Будучи вже головним 
редактором, він особисто працював з авторами, виявляючи надзви-
чайну толерантність і увагу. «Він умів бачити цікаве й цінне в не-
долугих аматорських спробах, не цурався труднощів при відділенні 
зернин від полови. І в той же час ніхто не міг з такою обережною 
категоричністю закривати шлях безнадійній посередності», − згаду-
вала Ст. Бояджиєва. П. Динеков залучив до співробітництва у видан-
ні таких відомих учених, як К. Горалек, Ю. Кшижановський (статтю 
останнього «Типові життєві ситуації в літературі та фольклорі» він 
особисто переклав з польської).

Перший номер журналу відкривається проблемною статтею 
П. Динекова «Българската фолклористика срещу новите задачи» 
(«Болгарська фольклористика перед новими завданнями»). Звичай-
но, учений мусив дотримуватися існуючих тоді правил і розпочав із 
твердження про широкі можливості фольклористичних досліджень, 
що відкрила соціалістична революція. Але, як правило, подібні «іде-
ологічні поступки» були майже не пов’язані зі змістом статей та те-
оретичними міркуваннями вчених.

Після короткого огляду історії фольклористичних досліджень 
у наукових інституціях Болгарії (Етнографічний інститут і музей, 
Інститут музики, нещодавно сформований Інститут фольклору), 
П. Динеков переходить до визначення завдань, що стоять перед 
цією наукою. Він підкреслив необхідність вивчення словесної на-
родної творчості у її співвідношенні з побутом, обрядами, віруван-
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нями і звичаями; розгортання теоретичних студій (зокрема з есте-
тики фольклору), а також аналізу сучасних фольклорних процесів. 
П. Динеков писав про важливість створення історії болгарської 
фольклористики, поширення регіональних досліджень, розгляду 
міжнаціональних фольклорних і фольклористичних зв’язків. Саме 
цим проблемам, що й досі не втратили своєї актуальності, присвя-
чено чимало матеріалів, надрукованих у перші два десятиліття іс-
нування журналу.

До співробітництва з виданням залучалися науковці різних уста-
нов − Етнографічного інституту, Софійського університету тощо. 
Від самого початку в ньому друкувалися праці зарубіжних учених. 
Зокрема, у № 1 за 1975 рік одразу після статті П. Динекова вміщена 
студія російського вченого В. Гусєва, присвячена методам вивчення 
фольклору, серед яких, згідно з тогочасними методологічними заса-
дами радянської науки, автор на перше місце ставить історико-соціо-
логічний підхід, однак визнає важливість використання історико-по-
рівняльного.

Згадаємо, що саме в той період (тобто у 1970-х роках) у гума-
нітарних галузях знання впроваджуються комплексний і системний 
підходи до вивчення явищ духовної культури, а також (після відомої 
дискусії початку 1960-х) широко розгортаються порівняльні студії. 
«Български фолклор» − яскраве свідчення того, що вчені Болгарії 
також долучилися до тогочасних теоретичних пошуків.

У журналі від самого початку усталилося кілька розділів: «Пре-
глед» («Огляд»), «Из историята на българската фолклористика» 
(«З історії болгарської фольклористики»), «Българският писател и 
фолклор» («Болгарський письменник і фольклор») «Българският 
композитор и фолклор» («Болгарський композитор і фольклор»). 
Щороку друкується вичерпна бібліографія болгарських фольклорис-
тичних праць. Обов’язково публікуються повідомлення про події на-
укового життя − конгреси, симпозіуми, сесії, фольклорні фестивалі, 
захисти дисертацій тощо.

Значне місце у виданні посідають рецензії на книги вітчизняних 
і зарубіжних учених. Так, у № 2 за 1978 рік опубліковані відгуки 
на збірники статей «Фольклор. Поэтическая система» (М., 1977), 
В. Я. Проппа «Фольклор и действительность. Избранные статьи» (М., 
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1976), а також повідомлення про «Многотомното издание на украин-
ския фолклор» («Багатотомне видання українського фольклору») − 
ідеться про вихід чергових книг багатотомника «Українська народна 
творчість», що створювався співробітниками ІМФЕ ім. М. Т. Риль-
ського НАНУ під керівництвом О. І. Дея. Публікувалися і огляди 
фахових періодичних видань. Наприклад, до 52-річниці виходу «На-
родної творчості та етнографії» Светла Петкова підготувала інфор-
мацію з проблематики журналу та найцікавіших публікацій (1978, 
№ 3). Друкуються регулярно також рецензії на румунські, грецькі, 
німецькі, італійські та інші зарубіжні книги. З українських фоль-
клорних видань був представлений збірник «Дитячий фольклор» з 
упорядкуванням та вступною статтею Г. Довженок (К., 1986). Таким 
чином, читачі отримують оперативну інформацію про події в науко-
вому світі, про вихід нових монографій і збірників фольклорних та 
етнографічних матеріалів − усе це, без сумніву, позитивно впливає 
на розвиток болгарської фольклористики і формування наступних 
поколінь дослідників.

У журналі друкувалися праці співробітників ІМФЕ ім. М. Т. Риль-
ського НАНУ, зокрема стаття С. Грици «Песенна парадигма» («Пісен-
на парадигма») [2], у якій дослідниця обстоює необхідність уведення 
до наукового обігу категорії «парадигма» як основи аналізу пісенних 
груп. Слід зазначити, що С. Грица вперше в українській етномузико-
логії зайнялася проблемою парадигматики традиційного пісенного 
фольклору, і ця публікація була своєрідною апробацією створеної 
нею концепції. До речі, не всі науковці-співвітчизники сприйняли 
нововведення − відбулося чимало дискусій, висловлювали і гострі 
заперечення, але з часом ідеї Софії Йосипівни були належним чином 
оцінені та знайшли послідовників. Друкувалися в часопису також 
студії та рецензії В. Курочкіна, Н. Шумади, К. Луганської, О. Рубан 
та ін. У рубриці «З історії болгарської фольклористики» знаходимо 
розвідки, присвячені діяльності як видатних, так і малознаних уче-
них-фольклористів і збирачів народної творчості. 

Книга друга за 1978 рік містить статтю П. Динекова «Проблеми-
те на историята на българската фолклористика» («Проблеми історії 
болгарської фольклористики»), у якій наголошується на необхіднос-
ті створення фундаментальної праці, подібної до таких видань,  як 
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«История фольклористики в Европе» («Історія фольклористики в 
Європі») Дж. Коккьяра та «История русской фольклористики» («Іс-
торія російської фольклористики») М. К. Азадовського, звичайно, 
з урахуванням нових підходів і вимог до історико-наукових дослі-
джень. Учений знову наголошує на зв’язку даної галузі з іншими сус-
пільними науками, з живою практичною діяльністю, на його думку, 
слід вивчати не лише окремі постаті, але й діяльність наукових осе-
редків, установ, форми дослідницької роботи, навчання, підготовку 
кадрів, взаємини із суспільними організаціями тощо. Нагадаю, що 
це був період, коли в ряді країн соціалістичного табору загострився 
інтерес до проблеми наукових шкіл, у яких формувалися творчі осо-
бистості, народжувалися оригінальні ідеї, відбувалися дискусії, що 
забезпечувало спадковість у науці, появу нових напрямів і відкрит-
тів. Школи − це одна з актуальних і сьогодні проблем історії науки, 
оскільки допомагає простежити шлях, яким проходить учений, щоб 
підготуватися до самостійної діяльності. Саме ці вимоги − вивчення 
середовища і форм наукової праці − ставить П. Динеков перед до-
слідниками історії фольклористики.

Назвемо кілька студій, що стали помітним внеском у розвиток іс-
торико-фольклористичного напряму. У № 1 за 1979 рік проф. Л. Ми-
ков публікує статтю «Наблюдения върху народоведческия принос на 
Петко Р. Славейков» («Спостереження над народознавчим внеском 
Петка Р. Славейкова»), у якій розглядає творчість цього відомого по-
ета, просвітителя та її зв’язок з болгарським фольклором, висвітлює 
його збирацьку і дослідницьку діяльність, зокрема підготовку най-
повнішого видання прислів’їв та приказок («Бъгарски притчи или 
пословици и характерни думи», ч. 1–2, 1889–1897).

Варто відзначити і статтю П. Бояджиєва «Фолклорът в “Български 
буквар” на Г. Бусими» («Фольклор у “Болгарському букварі” Г. Бу-
сими») − ідеться про напівзабутого письменника ХІХ ст., який у 
1844 році видав у Москві першу болгарську читанку, де вміщено 
кілька народних пісень, казок і байок.

П. Динеков, ініціатор цього напряму досліджень, також підготу-
вав кілька статей. Зокрема, № 1 за 1980 рік містить його розвідку 
«Един от големии майстри – Марко К. Цепенков» («Один з вели-
ких майстрів − Марко К. Цепенков»), у якій аналізується величезна 
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фольклорна спадщина видатного збирача і вченого (1829−1920) − за 
своє довге життя він записав тисячі творів (лише казок 681).

Якщо об’єднати всі публікації журналу з питань історії болгар-
ської фольклористики, вийшла б солідна книга про маловідомі або 
недостатньо вивчені епізоди та факти становлення й розвитку цієї 
наукової галузі.

«Български фолклор» − не лише дослідницьке поле для апробації 
нових ідей, концепцій, методик збирання фольклорних-етнографіч-
них матеріалів та їх опрацювання. Ознайомлюючись з його змістом 
за минулі 35 років, ми ніби гортаємо сторінки живої історії науки, 
спостерігаємо, як відбувається зміна поколінь, ідуть з життя видатні 
вчені, що до останніх своїх днів продовжували активно працювати, 
а на їхнє місце приходять нові, молоді дослідники, які з часом набу-
вають досвіду й авторитету.

У № 2 за 1976 рік опублікована стаття Юліана Кшижановсько-
го «Типові життєві ситуації в літературі та фольклорі» у перекладі 
П. Динекова, а у виданні наступного року (1977, № 1) повідомляєть-
ся про смерть (19.V.1977) цього вченого світового масштабу, істори-
ка літератури і фольклориста.

Кілька статей часопису (1978, № 3) присвячено пам’яті академіка 
Михаїла Арнаудова, адже його постать − це ціла епоха в розвитку 
болгарської гуманітарної науки. За своє довге життя (1878–1978) він 
створив низку праць з теорії та історії літератури, фольклористики, 
етнографії, культурології, історіографії (серед них: «Личност и проб-
леми. Литературни очерци» («Особистість і проблеми. Літературні 
нариси»), 1925; «Психология на литературното творчество» («Пси-
хологія літературної творчості»), 1931; «Български образи. Лите-
ратурни студии и портрети», 1944; «Из живота и поезията на Иван 
Вазов» («Життя і поетична творчість Івана Вазова»), 1958; «Студии 
върху българските обреди и легенди» («Студії з болгарської обрядо-
вості та легенди»), ч. 1–2, 1924; «Очерци по българския фольклор» 
(«Нариси з болгарського фольклору»), Софія, 1934 та ін.). П. Дине-
ков у статті «Михаил Арнаудов и българският фолклор» («Михаїл 
Арнаудов і болгарський фольклор») зауважив, що цей учений на-
лежав до найяскравіших представників другого (після Визволення) 
покоління болгарських філологів, а коло його інтересів було дуже 
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широким – від болгарської літератури Відродження до сучасної, від 
європейської до давньоіндійської. У випуску надруковано також 
бібліо графію праць М. Арнаудова.

Ще одна видатна постать в історії болгарської фольклористи-
ки − Тодор Ів. Живков (1938–2001). Він був одним із засновників 
Інституту фольклору, а у 1982–1992 роках − його директором, май-
же 20 років (1983–2001) очолював редколегію журналу «Български 
фолклор». З перших років існування часопису вчений друкував на 
його сторінках праці з проблем сучасного фольклору, взаємодії між 
фольклорною і «нефольклорною» культурами, сутності фолькло-
ру як універсального явища. Наукова біографія Тодора Ів. Живкова 
пов’язана також з Україною, коли 1972 року він спеціалізувався на 
фольклористиці Києва. Тодор Ів. Живков був дуже плідним ученим, 
адже попри завантаженість адміністративною роботою він видав 
вісім монографій і кількасот статей. Остання його праця «Локус 
и универсум» у співавторстві з дружиною В. Живковою, вийшла 
2001 року.

З часописом була тісно пов’язана і діяльність професора Любо-
мира Микова (1947 р. н.), який після смерті Т. Ів. Живкова обійняв 
посаду головного редактора. В Інститут фольклору Л. Миков прий-
шов у 1975 році на особисте запрошення П. Динекова і вже у 1979 
році став одним із засновників секції «Народни изкуства» (пізніше 
перейменована на «Балкански и славянски фолклор»). Цього само-
го року вийшла його перша в часопису публікація про народознавчі 
інтереси П. Р. Славейкова (1979, № 1).

Монографічні дослідження Л. Микова охоплюють широке коло 
проблем у галузі болгарського прикладного мистецтва, музичних 
форм фольклору, родинної та календарної обрядовості болгар і тур-
ків, порівняльних славістичних досліджень, а в останні роки − му-
сульманського мистецтва на болгарських землях. Докторська дисер-
тація вченого присвячена мистецтву мусульман Болгарії (ХVI−XX), 
на цю саму тему опубліковані монографія (2005) і низка статей у 
журналі «Български фолклор» та інших виданнях. Л. Миков аналізує 
обряди та вироби прикладного мистецтва (тканини, писанки, весіль-
ні знамена тощо), застосовуючи структурно-функціональний підхід 
(під впливом ідей семіотичної школи Ю. Лотмана). Останнім часом 
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його наукові інтереси зосереджені насамперед на культовій архітек-
турі та мистецтві турецьких спільнот − бекташів і кизилбашів − у 
Болгарії. Саме йому належить ідея видати тематичні випуски журна-
лу (1996, № 3–4; 2003, №  2–3; 2006, № 2), що мають назву «Ислям и 
народни традиции» («Іслам і народні традиції»). 

«Български фолклор» відбиває зміну дослідницьких поколінь, що 
відбувалася протягом трьох з половиною десятиліть. Можна просте-
жити за ростом молоді, яка, розпочавши у 1970-х роках свій науко-
вий шлях, друкувала в журналі свої перші праці − рецензії, бібліогра-
фічні покажчики, повідомлення про конференції та фестивалі тощо. 
І дехто з них з роками здобував широке визнання, ставав відомим 
фахівцем у галузі фольклористики, етнології, мистецтвознавства, 
а їхні праці − зрілими, сучасними за методологією, пов’язаними з 
актуальними проблемами традиційної культури та духовного життя 
сьогодення. Серед найактивніших авторів часопису відзначимо Мілу 
Сантову, Катю Михайлову, Светлу Петкову, Радост Іванову, Ірену Бо-
кову, Стоянку Бояджиєву, Радку Братанову, Галину Лозанову та ін-
ших, більшість з яких уже має докторський ступінь, а М. Сантова 
очолила Інститут фольклору після смерті Тодора Ів. Живкова.

Можна помітити, що тут названі переважно жінки, можливо тому, 
що саме вони виявляють у гуманітарних науках високу активність 
і сумлінність у роботі з архівами, терпіння при роботі з інформа-
торами. Журнал «Български фолклор» висвітлює коло наукових 
інтересів кожної з них та тематику, над якою вони працюють. На-
приклад, Катя Михайлова спеціалізується з польського фольклору, 
болгарсько-польських фольклорних зв’язків, займається вивченням 
спільних для культури слов’янських народів традицій, мотивів, об-
разів («Странстващият сляп певец просяк във фолклорната култура 
на славяне», 2006 («Мандрівний сліпий виконавець-прохач у фоль-
клорній культурі слов’ян»)). Інтереси Міли Сантової зосереджені на 
проблемах ідентичності, культурі маленьких міст і локальних спіль-
нот, їй належить низка монографій, серед яких «Чипровският дис-
кос» («Чипровський дискос») (1997), «Култура и традиции на мал-
кии град» («Культура і традиції маленького міста») (2001).

«Български фолклор» регулярно інформує про захист дисер-
тацій співробітниками Інституту фольклору. Наприклад, у розді-
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лі «Преглед» («Огляд») у № 1 за 1990 рік є повідомлення про за-
хист кандидатської дисертації С. Петкової на тему «От митическата 
представа към поетически образ (Чумата в българския фольклор)» 
(«Від міфічного уявлення до поетичного образу (Чума в болгар-
ському фольклорі)»). А в № 3 (1990) надрукована стаття дослідниці 
«Представи за чумата в българския фолклор» («Уявлення про чуму 
в болгарському фольклорі»), що ознайомлює читачів з основними 
положеннями дисертаційної роботи. Цей самий номер містить по-
відомлення про захист докторської дисертації ще однією авторитет-
ною дослідницею − Р. Івановою (тема − «Проблеми на реконструк-
цията на южнославянския юнашки епос» («Проблеми реконструкції 
південнослов’янського юнацького епосу»)).

Тим часом підростає наступне покоління вчених, чиї перші праці 
друкуються у розділах журналу «Из студенското научно творчество» 
(«Із студентської наукової творчості») і «Дебюти».

Таким чином, «Български фолклор» коментує події наукового 
життя Болгарії та зарубіжжя, дає уявлення про ті процеси, що відбу-
ваються в етнології та фольклористиці останньої чверті ХХ − почат-
ку ХХІ ст. Цікаві матеріали представлені в рубриках «Болгарський 
письменник і фольклор», «Болгарський композитор і фольклор». Це, 
зокрема, інтерв’ю з відомими митцями, які діляться своїми думка-
ми щодо взаємозв’язку фольклору з літературою, власним досвідом 
використання народних пісень, казок, інших жанрів у професійній 
творчості («Творчість Єлизавети Багряни і фольклор», 1977, кн. 2; 
Йорданка Холевич «Еміліан Станев и фольклор (Початок однієї роз-
мови)», 1978, кн. 2; «Джерело. Розмова з Йорданом Радичковим», 
1978, кн. 4; «Інтерв’ю з Филипом Кутевим» 1979, кн. 1; «Істинне і 
природне (Розмова з Благою Димитровою», 1980, кн. 2 та ін.).

Проблеми «фольклор і література», «фольклор і композиторська 
творчість», «фольклор і синтетичні мистецтва», що знайшли висвіт-
лення в ряді публікацій, уміщених у журналі, також могли б скласти 
солідний збірник. Започаткував цей напрям у виданні акад. П. Ди-
неков статтею «Між фольклором і літературою» (1976, кн. 1), від-
значивши, що вплив фольклору на творчість багатьох письменників 
уже достатньо вивчений, він зосередив увагу на перехідних явищах 
(«ланках») між народною словесністю і літературою − баладі, посад-
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ській літературі у росіян, шляхетському фольклорі у поляків, «народ-
ній книзі» тощо. Торкається вчений і питання про зв’язок фольклору 
із сучасною масовою культурою, підкреслюючи, що відмінність між 
цими типами культури виявляється найчіткіше у сфері сприйняття. 
Споживач масової культури − це анонімний колектив (саме «маса»), 
тоді як фольклор сприймається групою, що складає певну спільно-
ту, і це передбачає активність, співавторство виконавців і реципієн-
тів. Розрізнює учений «масову» і «популярну» літературу, вказуючи 
на важливість встановлення кордонів між ними. Отже, ще 35 років 
тому П. Динеков замислювався над питаннями, які й сьогодні цікав-
лять дослідників масової культури, кітчу, популярної літератури (на-
приклад, Т. Гундорову).

З легкої руки П. Динекова проблема «література і фольклор» по-
сіла помітне місце на сторінках журналу. Стефана Стойкова у № 3–4 
за 1976 рік публікує статтю «Ботевите песни в българския фолклор» 
(«Ботевські пісні в болгарському фольклорі») – ідеться про фолькло-
ризацію поезій Х. Ботева «Хайдутка» і «Хаджи Димитър». У 1977 
році тему продовжують чеський учений Карел Горалек («Български 
фолклор и световната литература» («Болгарський фольклор і світо-
ва література»), № 2), сербський учений Матея Матеїч («Фолклорни 
елементи в романа на Иво Андрич “Мостът на Дрина”» («Фольклор-
ні мотиви в романі Іво Андрича “Міст на Дрині”», № 3), П. Дине-
ков («Фолклорът и творчеството на Н. Хайтов и Йорд Радичков» 
(«Фольклор і творчість Н. Хайтова і Йорда Радичкова»), № 3), Донка 
Петканова-Тотева («От литературата към фолклора (Народни твор-
би за Соломон и Давид» («Від літератури до фольклору (Народні 
твори про Соломона і Давида)», № 4 − про казки, легенди, перекази 
слов’янських, азіатських, африканських народів, де згадуються ці 
біблійні імена). У наступних роках також з’являлися публікації про 
зв’язки між літературою і фольклором.

Своєрідним продовженням теоретичного осмислення взаємодії 
фольклору та літератури є стаття Тодора Ів. Живкова «Фольклорис-
тика и литературознание» (1980, № 3), присвячена 70-річчю з дня 
народження П. Динекова. Автор аналізує взаємозв’язки між наука-
ми, що вивчають два відмінні типи культури та їхні взаємні впливи. 
Т. Ів. Живков підкреслює необхідність осмислення загальних зако-
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нів і закономірностей дослідження слов’янського мистецтва, а та-
кож урахування особистісного аспекту болгарської фольклористики, 
представленої такими видатними вченими, як І. Шишманов, М. Ар-
наудов, П. Динеков та інші, що виявляли глибокий інтерес як до на-
родної творчості, так і літератури.

У цьому самому номері вміщена розвідка Елени Михайловської 
«Фолклор и българско филмово изкуство» («Фольклор і болгарський 
кінематограф»), яка продовжує тему зв’язків між народним і профе-
сійним мистецтвом. Тут розглядається вплив традицій та естетики 
фольклору на художній кінематограф. Яскравими прикладами такого 
впливу авторка вважає «Іконостас» (1968) Т. Динова і Хр. Христова 
(за мотивами роману Д. Талева «Залізний світильник») і «Козият рог» 
(«Козячий ріг», 1972) Н. Хайтова, в основі якого лежить легенда про 
жінку-гайдучку. Згадує вона і «Тіні забутих предків» С. Параджанова 
(в Україні на той час і цей надзвичайно талановитий режисер, і взага-
лі представники «поетичного кінематографу» були фактично викрес-
лені з історії кіно, а їхні фільми вилучалися з прокату).

В. Михайловська визнає, що її завданням був не лише аналіз фак-
тів міжвидової взаємодії мистецтв, але й віднайдення певних типо-
логічних рис болгарської культури, проявів своєрідності національ-
ного художнього мислення.

Власне, всі опубліковані в журналі «Български фолклор» праці із 
зазначеної проблематики підпорядковані меті − показати цілісність 
духовної культури народу, взаємозалежність усіх її ланок.

«Фольклор і професійне мистецтво» − одна з постійних тем, 
представлених у журналі. Значна кількість публікацій присвяче-
на загальнотеоретичним фольклористичним та етнологічним про-
блемам (наприклад, Герман Штробах (НДР) «Върху понятието и 
същността на народното творчество» («Про поняття і сутність на-
родної творчості»), 1978, № 4), і вужчим − приміром, пов’язаним 
зі специфікою жанрів, мотивами фольклорних творів, символікою 
тощо (І. Криза «Жанрови проблеми на баладата-легенда» («Жанрові 
проблеми балади-легенди»), 1979, № 2; Н. Симонова «Фантастич-
ното в българския юнашки епос» («Фантастичне в болгарському 
юнацькому епосі») 1979, № 2; Л. Парпулова «Чудесните дървета в 
българските вълшебни приказки» («Чудесні дерева в болгарських 
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фантастичних казках»), 1980, № 3; Радост Иванова «Символика на 
обрядната реч в предсватбените обреди» («Символіка обрядової 
мови у передвесільних обрядах») 1980, № 3 та ін.).

З перших років існування журналу в ньому регулярно друку-
ються етномузикознавчі розвідки, серед його авторів найвідомі-
шим є Николай Кауфман, композитор і музикознавець. Діапазон 
його наукових інтересів доволі широкий: традиційний (насамперед 
обрядовий) фольклор, міський фольклор («Песни от София и за 
София» («Пісні із Софії та про Софію»), 2001, № 1), революційні 
пісні, фольклор етнічних меншин («Еврейски песни на майка ми» 
(«Єврейські пісні моєї матері»), 1990, № 3), сучасні обробки на-
родних пісень. 

Зазначимо, що вчений, чия діяльність припала на соціалістичний 
період, не визнавав кон’юнктурних псевдофольклорних творів і від-
стоював істинні художні цінності, підтримуючи справжні таланти. 
У статті «Обработка на песни на народен хор» («Обробка пісень для 
народного хору», 1979, № 4), де йдеться про творчість композитора 
Ф. Кутева, він із задоволенням констатує: «Зі сцени сходять старі, 
дешеві за текстом і музикою, наївні пісні про комбайнерів і ланко-
вих, почали співати обробки і авторські пісні, просякнуті музикою 
і поезією».

Н. Кауфман − автор кількох монографій і упорядник фольклорних 
збірників («Народните песни от Смолянско и Маданско» («Народні 
пісні зі Смолянсько та Мадансько»), 1960; «Песните за българите 
мохамедани» («Пісні болгар-мусульман»), 1961; «Българската мно-
гогласна народна песен» («Болгарське народнопісенне багатоголос-
ся»), 1968; «Български градски песни» («Болгарські міські пісні»), 
1968; «Българска сватбена песен» («Болгарські весільні пісні»), 
1976; «Погребални и други оплаквания в България» («Поховальні та 
інші голосіння в Болгарії»), 1988 (останній збірник укладений разом 
з дружиною Димитриною Кауфман)).

Учений користується заслуженою пошаною в колі творчої інтелі-
генції, його ювілейні дати стають визначними подіями в науковому 
і мистецькому житті країни. До його 75-річчя, наприклад, вийшов 
спецвипуск «Български фолклор» (2001, № 2 − «In honorem»), в 
якому вміщена присвячена ювілярові стаття Лідії Литової. Авторка, 
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характеризуючи доробок Н. Кауфмана, особливо підкреслює внесок 
ученого у порівняльне дослідження музичного фольклору.

Димитрина Кауфман також є визнаним фахівцем у галузі етно-
музикознавства, вона досить часто друкується в журналі: статті, на-
писані у співавторстві з чоловіком, або індивідуальні («Женското и 
мъжското във фолклорно-музикалната ни култура» («Жіноче і чо-
ловіче у фольклорно-музичій нашій культурі»), 2008, № 2; «За му-
зиката по течението и срещу течението на Дунав» («Про музику за 
течією і проти течії Дунаю»), 2009, № 1 та ін.).

За останні десять років етномузикології були присвячені спецви-
пуски журналу: «Музикални езици във фолклора» («Музичні мови 
у фольклорі», 2003, № 1), «Dance folklore – юбилейно» («Dance 
folklore − ювілейне», 2008, № 2) – цей номер присвячений доктору 
мистецтвознавства Анні Ілієвій, статтю про неї написав Н. Кауфман. 
А також позачерговий випуск «Копривщица-2005» (2005, № 5), в 
якому представлені матеріали Національного огляду народної твор-
чості зі вступною статтею Н. Кауфмана.

У «музикознавчих» випусках аналізується не лише традиційний 
фольклор (пісенний, танцювальний), репертуар окремих співців, але 
й сучасна музична культура болгарських міст і сіл, а також болгар-
ської діаспори в європейських країнах (М. Бончева «Съвременни ин-
струментални практики с участие на български традиционни инстру-
менти» («Сучасні інструментальні практики з участю болгарських 
традиційних інструментів»), 2003, № 1; В. Тончева «Български етно-
джаз във Виена» («Болгарський етноджаз у Відні»), 2008, № 2 та ін.).

За роки свого існування журнал змінював тематику, теоретико-
методологічні засади, певною мірою спеціалізацію й оформлення. 
Зміни ці пов’язані були як із суспільно-політичними обставинами, 
так і з тенденціями розвитку самої науки, з переорієнтацією дослід-
ницьких інтересів, виникненням нових проблем у сфері культури, 
новими теоретичними розробками.

«Български фолклор» був створений у соціалістичний період, 
тому зрозуміло, що і редколегія, і автори мусили враховувати ідео-
логічні вимоги часу та обережно ставитися до досвіду науки капіта-
лістичних країн. Слід зауважити, що видання ніколи не було занадто 
заідеологізованим і рідко друкувало офіціозні статті, переобтяжені 
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цитатами з документів партійних з’їздів і праць класиків марксиз-
му. Хоча, звичайно, траплялися публікації тенденційного характеру. 
Наприклад, у № 3 за 1979 рік уміщена промова «другаря» Тодора 
Живкова (тодішнього генерального секретаря компартії Болгарії) під 
назвою «Български фольклор − наша национална гордост» («Бол-
гарський фольклор − наша національна гордість»). Автори деяких 
статей щедро цитують В. Леніна або Т. Живкова, так само, як в СРСР 
обов’язково посилалися на слова Л. Брежнєва, Ю. Андропова або 
інших державних і партійних діячів, навіть якщо цитати не були без-
посередньо пов’язаними зі змістом праць. Герман Штробах (НДР) 
у вже згаданій статті «Върху понятието и същността на народното 
творчество» («Про поняття і сутність народної творчості», 1978, 
№ 4) підкріплює власні судження щодо дефініції та ознак фольклору 
ленінськими словами, а далі пише про переваги «розвинутого со-
ціалістичного суспільства» для розбудови духовної культури й різко 
критикує «масову літературу» (що було «загальним явищем» у того-
часних пропагандистських текстах).

Проблематика журналу в зазначений період зазнавала певних об-
межень: майже не приділялася увага культурі трудових мігрантів, 
мусульманського населення Болгарії, окремих соціальних або про-
фесійних груп (тим паче − маргінальних), міської молоді. Із зару-
біжних авторів друкувалися переважно представники науки соціа-
лістичних країн.

Зі зміною суспільного ладу відбувалися зміни в науковому житті, 
у відносинах із зарубіжними колегами, у проблематиці та методоло-
гії досліджень. Звичайно, вони позначилися і на журналі «Български 
фолклор», що виходив навіть у найтяжчі для країни роки.

По-перше, видання репрезентує сьогодні не лише фольклористи-
ку, але й етнологію та антропологію (воно має підзаголовок «Списа-
ние за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания» 
(«Журнал фольклористичних, етнологічних та антропологічних до-
сліджень»). Щоправда, і раніше в ньому друкувалися не лише суто 
фольклористичні праці.

По-друге, більшість номерів присвячується тепер певній науко-
вій проблемі, зазначеній на обкладинці, а раніше, у 1970–1980-х ро-
ках, лише окремі випуски присвячувалися пам’ятним датам, до яких 
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прив’язувалася і тематика статей (наприклад, № 1 за 1978 − 100-річ-
чю визволення Болгарії від османського гніту). Кожен з тематичних 
номерів, як правило, містить праці не лише болгарських, але й зару-
біжних учених, нерідко представляючи різні підходи до висвітлення 
проблематики.

Коло зарубіжних авторів, що друкуються в журналі, значно роз-
ширилося, порівняно з 1970–1980-ми роками. Серед них − Є. Барт-
мінський (Польща), А. Хеймо (Фінляндія), Ж. Кюїзеньє, Ж.-Ф. Госіо 
(Франція), І. Коларска (Чехія), С. Толстая, Т. Цив’ян, О. Панченко 
(Росія), У. Риналді, М. Паванелло, Дж. Дел’Агата (Італія), К. Рот (Ні-
меччина) та ін.

По-третє, виходять номери, повністю присвячені зарубіжній нау-
ці, наприклад, «Етнология на Франция» («Етнологія Франції», 2002, 
№ 1), «България – Италия: Европейско културно пространство» 
(«Болгарія − Італія: Європейський культурний простір», 2003, № 4), 
«Фолклористика в Русия» («Фольклористика в Росії», 2006, № 3−4). 
Читачі отримують інформацію і про творчі інтереси зарубіжних ко-
лег, і про розроблені ними нові концепції. 

Нарешті, дуже відчутно змінилася проблематика журналу, деякі 
опубліковані в ньому студії мають інтердисциплінарний характер, 
поєднуючи методи фольклористики, етнолінгвістики, мистецтво-
знавства, культурології, соціології тощо. Значна увага приділяється 
міському населенню (культурні інтереси та запити, ментальність, 
асиміляція вихідців із села, питання збереження традицій тощо), 
трудовим мігрантам, болгарській діаспорі в різних країнах Європи 
та у США, міжнаціональним взаєминам, що значно поширилися і 
зміцніли в умовах глобалізації.

Проблеми, замовчувані в соціалістичний період, нарешті, посіли 
поважне місце в науці постсоціалістичної Болгарії й усебічно висвіт-
люються в журналі «Български фолклор». Це стосується, зокрема, 
вивчення релігійного начала у фольклорі, архітектурі, образотворчо-
му мистецтві (у часи насаджування «наукового атеїзму» увага зосе-
реджувалася переважно на антирелігійних мотивах у народній куль-
турі). Вийшло кілька випусків журналу, присвячених цій проблема-
тиці. Номер 1 за 2000 рік має назву «Светогляд, религия, фолклор» 
(«Світогляд, релігія, фольклор») і містить статті, в яких аналізуєть-
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ся роль християнських і мусульманських елементів − світоглядних 
уявлень, мотивів, образів у народній прозі та архітектурі (Й. Коцева 
«Религиозните разкази на селото край манастира» («Релігійні опо-
відання села біля монастиря»), Л. Миков «Гробницата (тюрбето) на 
Отман баба в с. Текето, Хасковско» («Гробниця (тюрбе) Отман баба 
в с. Текето, Хасковско»)). У випуску «Християнство и фолклор» 
(«Християнство і фольклор», 2000, № 3) розглянуто питання про 
зміст термінів «побутове» та «фольклорне» християнство (К. Ми-
хайлова), про «християнізацію фольклору» і «фольклоризацію хрис-
тиянства» − на прикладі польських колядок (Є. Бартмінський). Тут 
простежується «народне» сприйняття релігійних догматів та уяв-
лень про Бога і святих, а також взаємодія фольклору і православного 
християнства, відображена в народній космології (П. Іванов, В. Із-
мірлієва), у культурному просторі монастиря (Р. Малчев), в усних 
оповіданнях про диво (В. Баєва). Тематично пов’язаний із цим ви-
пуском і № 2 за 2002 рік під заголовком «Чудото» («Диво»), в якому 
розглядаються легенди і народні оповідання про святих, «знамен-
ня», гоніння пророків, чудесні покарання та зцілення, а також про 
«традиційні» та «модерні» дива в релігійних культах − на матеріалі 
православних, католицьких і мусульманських культур (статті Г. Мін-
чева, Б. Алексієва, Г. Лозанової, Г. Вилчинової, А. Георгієвої та ін.).

Уже зазначалося, що в останні два десятиліття зростає інтерес 
дослідників до життя, побуту, духовної культури мусульманських 
спільнот Болгарії. Уперше до цієї теми журнал звернувся в 1992 
році (№ 2). Номер відкривається дуже цікавою статтею Цветани 
Георгієвої «Хлябът − ключ, който разделя и събира човешки свето-
ве» («Хліб − ключ, що розділяє і об’єднує людські світи»). Авторка 
розпочинає з історії входження Болгарії до складу Османської ім-
перії (кінець ХІV ст.) і утворення внаслідок цього контактної зони 
двох основних цивілізацій – християнської та ісламської. Посила-
ючись на французького вченого Ф. Бродела, вона визначає іслам-
ський світ як «цивілізацію молока», а християнський − як «цивілі-
зацію хліба».

На болгарських землях у повсякденному житті постійно три-
вав контакт-конфлікт між цими двома цивілізаціями, що виявлявся 
у різних формах. Ц. Георгієва поставила за мету простежити цей 
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контакт-конфлікт через хліб як «глобальний феномен» і основний 
знак європейської цивілізації, звернувшись до джерел, що стосують-
ся історії харчування в епоху Середньовіччя і сакрального значен-
ня хліба. Вона доходить висновку, що болгарська культура даного 
періоду належить до «цивілізації хліба», про це особливо виразно 
свідчать відомості про харчування жителів міст. Мусульмани, хоч і 
належали до «цивілізації молока», також вживали хліб як повсякден-
ний продукт, але в обрядах і ритуалах вони, на відміну від християн, 
не сприймали хліб як сакральну їжу. Авторка підсумовує, що хліб є 
медіатором, який єднає цивілізації християнства та ісламу у повсяк-
денному житті, а також бар’єром, який розділяє їх у сакральному.

У цьому самому номері надруковано ще ряд статей, присвячених 
мусульманській культурі: «Култът към огъня у алианите от Северо-
източна България» («Культ вогню у аліан Південносхідної Болга-
рії») Л. Микова, «Карачанската номадска община» («Карачанська 
номадська громада») Ж. Пимпиревої, «Из фолклора на българските 
мохамедани: разкази и легенди за Хъзър» («З фольклору болгар-ма-
гамедан: оповідання і легенди про Хизир») Ст. Бояджиєвої. Є кілька 
статей, близьких за змістом до основної теми − «культура етнічних 
меншин»: дві з них присвячені звичаям і обрядам циган, ще одна − 
«При некрасовците в България» («У некрасівців у Болгарії») Є. Ата-
насової – розповідає про життя та звичаї стабільних і нечисленних 
груп старовірів-некрасівців, що вирізняються консерватизмом і 
замк неністю.

Темі ісламської культури присвячені два номери журналу, що ви-
йшли вже в новому тисячолітті під назвою «Ислям и народни тра-
диции» («Іслам і народні традиції»). Тематика їх дуже різноманітна: 
так, у № 2–3 за 2003 рік автори звертаються до проблем вивчення 
ісламського мистецтва (Т. Стародуб), мусульманських святих і са-
кральних місць (Л. Стародуб), мусульманських святих і сакральних 
місць (Л. Миков, С. Бояджиєва, С. Петкова), до питання про ставлен-
ня до свійських тварин в ісламській традиції (Г. Благоєв), до весіль-
ного обряду болгар-мусульман (В. Тончева) тощо.

У випуску «Ислям и народни традиции» («Іслам і народні тра-
диції», № 3) аналізуються традиційні знання, уявлення і практики 
мусульман Болгарії (про засоби протидії злу, уособленому, зокре-
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ма, в образі шайтана та понятті гріха). Відкриває цей номер стаття 
Л. Микова «Турски народен мистицизъм в България (По материали 
за четири тюрбета и техните патрони)» («Турецький народний міс-
тицизм в Болгарії (За матеріалами чотирьох тюрбе та їх патронів)». 
Л. Миков − один з найавторитетніших дослідників мусульманської 
культури (і, як уже зазначалося, ініціатор створення «ісламських» 
спецвипусків журналу). У № 3 спецвипуску вміщено, крім уже на-
званої статті, його наукове повідомлення «Архитектурни особености 
на Куршунлу джамия и Ялъ джамия в Карлово» («Архітектурні осо-
бливості мечеті Куршунлу і мечеті Яли в Карлово»), а також інфор-
мацію про VI Міжнародний конгрес з турецької культури.

Мусульманська тема звучить у журналі не лише у спеціальних 
«ісламських» номерах. Так, у № 1 за 2009 рік «Югоизточна Европа: 
културни трансформации и перспективи» («Південно-Східна Євро-
па: культурні трансформації та перспективи») у рубриці «Истори-
ческа етнология» («Історична етнологія») опублікована стаття Лю-
бомира Микова «Типологично сходство между културните традиции 
на ахиите от Анадола и на хетеродоксните мюсюлмани в България 
(бекташи и къзълбаши)» («Типологічна подібність між культурними 
традиціями ахіїв з Анатолії та гетеродоксних мусульман у Болгарії 
(бекташі та кизилбаші)»). Тут на великому ілюстративному матеріа-
лі розглядаються старовинні мусульманські пам’ятники і надгробки 
та виявляються риси подібності в традиційних культурах турецьких і 
болгарських мусульман. Проблематика цієї статті пов’язана з однією 
з головних тем наукової творчості вченого, що розроблена якнайпов-
ніше в його монографії «Хетеродоксните мюсюльмани в България 
(ХVI–XX в.). Бекташи и къзълбаши/алеви» («Гетородоксні мусуль-
мани в Болгарії (XVI–XX ст.). Бекташі і кизилбаші/алеві») (2005).

Редколегія журналу завжди намагається представити на його 
сторінках нові дослідницькі напрями і підходи, а також теми, що 
розробляються в сучасних гуманітарних науках. Один з випусків 
«Български фолклор» присвячений ґендерній проблематиці і має на-
зву «Жената и фолклорът» («Жінка і фольклор», 2001, №  4, упоряд-
ник − Албена Георгієва). Зауважимо, що літературознавство вже до-
сить давно вивчає своєрідність художньої творчості жінок (у даному 
разі в галузі літератури), що випливає зі специфіки жіночого погляду 
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на світ, її соціальної ролі. В Україні, наприклад, до цієї проблемати-
ки звертався ще О. І. Білецький, а в останні десятиліття з’явилися 
фундаментальні праці С. Павличко, Т. Гундорової, В. Погрібної 
та ін. Активізація дослідницької уваги до гендерних проблем відбу-
вається і у фольклористиці, про що свідчить, зокрема, вищезгаданий 
його випуск. У ньому виділені дві основні рубрики: «Женски роли 
във фолклора» («Жіночі ролі у фольклорі») та «Жената и музиката» 
(«Жінка і музика»). Першу з них відкриває стаття Светли Петкової 
«Женски роли в историте от живота» («Жіночі ролі в житейських 
історіях»), в якій на основі аналізу наративного матеріалу − «жит-
тєвих історій», записаних у середовищі болгар-мусульман с. Галата 
в Балканах, – авторка визначає суспільні ролі жінок у мусульман-
ському середовищі. С. Петкова показує, як оповідання відтворюють 
ключові переходи на життєвому шляху та пов’язані з ними зміни ро-
лей (наречена − дружина − мати тощо). Авторка оперує поняттями 
соціальної психології − «соціальна роль», «рольова поведінка» та ін. 
Наративний матеріал не лише окреслює основні події в житті жінок, 
але й створює цілісний образ жінки як носія традиційних моральних 
і культурних норм, притаманних замкненим спільнотам.

Відзначимо і цікаву розвідку Николая Вукова (єдиного, до речі, 
чоловіка в авторському складі цього номеру) «Невястата като ме-
диатор и дар: аспекти на “женското” родство в българския юнашки 
епос» («Наречена як медіатор і дар: “жіноча” покревність у болгар-
ському юнацькому епосі»). Аналізуючи юнацькі пісні, дослідник ви-
окремлює в них нечисленні жіночі образи; цей матеріал дає підстави 
для інтерпретації місця і функцій жінки в родинній системі епохи 
створення і активного існування цього жанру. Зупиняється він і на 
мотиві «наречена як дар юнакові» (за його славні подвиги й пере-
могу над ворогом), досить розповсюдженому в болгарському епосі.

У розділі «Жената и музиката» («Жінка і музика») розглядається 
роль жіночої гри на музичних інструментах у фольклорній куль-
турі (Н. Рашкова), відмінності між жіночим і чоловічим музично-
фольклорним стилем (Р. Братанова); тут також представлений ре-
пертуар народної співачки Райни Пантовської із с. Дерманці, від 
якої записувала пісні одна з перших болгарських етномузикологів 
Райна Кацарова.
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Серед «Наукових повідомлень і матеріалів» заслуговує на увагу 
стаття Р. Нейкової «Последната нестинарка в Каланджа» («Остан-
ня нестинарка в Каланджа»), де йдеться про Ірину М. Радойнову 
(1886–1970), представницю вже занепадаючого обряду − танцю на 
розпеченому вугіллі. Нестинарству присвячений був пізніше і окре-
мий випуск журналу («Нестинарството», 2005, № 4), упорядником 
якого є авторка згаданої праці Р. Нейкова.

У гуманітарних науках особливої актуальності набувають проб-
леми ідентичності (етнічної, субетнічної, культурної). Це пов’язано 
зі світовими глобалізаційними процесами, унаслідок яких, з одного 
боку, виникає відчуття спільності економічного і культурного прос-
тору, у даному разі європейського, оскільки Болгарія, як і ряд інших 
постсоціалістичних країн, приєдналася до ЄС, і на її теперішньому 
стані позначаються як переваги, так і труднощі нового статусу. З ін-
шого боку − і народи в цілому, і окремі особистості занепокоєні за-
грозою традиційним формам життя і духовної культури. Природно, 
що наука прагне всебічно аналізувати процеси, які відбуваються в 
соціальній та індивідуальній свідомості, у культурі під впливом змін 
у суспільно-політичній та економічній ситуації.

У журналі «Български фолклор» ця проблематика знайшла 
всебічне висвітлення. Так, культурі міського населення присвя-
чений № 1–2 за 2004 рік «Град и наследства» («Місто і спадщи-
на»). Матеріали, розглянуті в номері, зафіксовані в різних містах 
Болгарії (Асеновград, Русе, Пловдив, Перник − з їхньою непо-
вторною специфікою, історичними пам’ятниками, характером 
взаємин між мешканцями, що представляють різні етноси та соці-
альні групи). У статтях ставляться питання ідентичності, оскіль-
ки міське населення, як правило, поліетнічне (В. Ганева-Райче-
ва «Асеновград: споделено различие и диалогични отношения» 
(«Асеновград: розділені відмінності та діалогічні відносини»); 
С. Антонова «Идентичност и диалогичност (По примера на три 
житейски разказа от Пловдив)» («Ідентичність і діалогічність (На 
прикладі трьох життєвих оповідань з Пловдива)»); міського прос-
тору та його конструювання, ставлення до культурної спадщини; 
музейних експозицій (статті І. Бокової, Н. Ненової, Д. Серкле, 
З. Стоянової-Лечевої) та ін.
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Якщо у випуску «Град и наследства» лише кілька авторів зверта-
ються до проблеми ідентичності, то пізніше ідентичність стає темою 
більш глибоких і різносторонніх досліджень. Зазначимо, що журнал 
«Български фолклор» ще з 1992 року публікує дослідження культу-
ри, традицій етнічних і релігійних спільнот. З роками ця проблема-
тика дедалі більше цікавить учених, акцент переноситься на людину, 
її відчуття належності до певного етносу, культури, конфесії, роду, 
сім’ї. У випуску «Идентичност − идентичности» («Ідентичність − 
ідентичності», 2005, № 1) розглядаються різні типи ідентичності та 
критерії визначення її, а також відображення цього самовідчуття у 
творах традиційного фольклору. Так, М. Сантова на прикладі Бан-
ско аналізує прояви православної та протестантської ідентичності. 
Ідентичність болгарських мусульман в її виявленні через музичний 
фольклор − тема студії В. Тончевої. Андрій Тимотін у статті «Ес-
хатология и колективна идентичност» («Есхатологія і колективна 
ідентичність») простежує, як через вірування та есхатологічні ідеї 
у болгарському і румунському фольклорі виявляється самоідентифі-
кація людини.

У журналі обговорюються питання, пов’язані з формуванням но-
вого типу ідентичності, − європейської (як ідеї та процесу). У 2003 
році (18–19 вересня) у Софії відбувся науковий семінар під назвою 
«Європейський політичний і культурний простір − місце наук про 
людину в конструюванні європейського і політичного простору». 
Керували підготовкою семінару проф. М. Сантова і проф. М. Пава-
нелло (Італія). Основною метою форуму було визначення засобів, за 
допомогою яких Болгарія та Італія можуть зберігати свою культурну 
ідентичність на тлі дедалі різноманітнішої за етнічним складом Єв-
ропи. У семінарі взяли участь представники різних галузей науки 
(історія, філософія, політика, антропологія); у ході засідань зістав-
лявся болгарський та італійський досвід у вирішенні проблем, що 
належать до п’яти основних блоків: «Ідентичність, етнічність, на-
лежність; партикуляризм, універсалізм; меншини, інтеграція, муль-
тикультурність; локальне, національне, глобальне; культурна спад-
щина, інтелектуальні традиції».

Таким чином, організатори визначили коло найактуальніших 
(і нерідко − найболючіших) питань, пов’язаних з реаліями і тенден-
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ціями сьогоднішнього суспільно-політичного і культурного життя 
європейських країн і запропонували інтердисциплінарну модель для 
їх вирішення.

Матеріали семінару були надруковані в № 4 журналу «Български 
фолклор» за 2003 рік («България − Италия. Европейско културно 
пространство») Відкривається випуск спільною статтею організато-
рів семінару − Міли Сантової і Маріано Паванелло «Европейско по-
литическо и културно пространство – мястото на науките за човека 
в конструиране на европейското политическо и културно простран-
ство» (власне, це назва семінару). Автори розпочинають із визначен-
ня змісту терміна «культура» та різних його аспектів (онтологічний, 
феноменологічний, процесуальний, суб’єктивний); підкреслюється 
діяльнісний характер культури (вона є водночас діяльністю людей 
і наслідком цієї діяльності). Далі аналізуються поняття «культурна 
спадщина», «культурні механізми», «культурологічні універсалії». 
Ці суто теоретичні міркування логічно ведуть до постановки пи-
тання про управління культурою й актуальну культурну політику, 
спрямовану на підтримку багатоманітності культур, відповідно до 
концепції, запропонованої Радою Європи (що базується на чоти-
рьох принципах − ідентичність, багатоманітність, творчість, участь 
громадян). В інших публікаціях розглядається європейська ідентич-
ність крізь призму болгарської ідентичності (А. Кристева), проти-
ставляються Європа і «балканський світ» в історичному плані через 
вирішення мовного питання (Дж. Дел’Агата), дається оцінка різним 
антропологічним підходам і методам (М. Паванелло), аналізуються 
тенденції співіснування та контактів локальних культур у Болгарії 
(І. Бокова) та ін. Особливо важливою для учасників семінару, як 
видно з матеріалів, виявилася проблема ідентичності. М. Сантова 
(«Още няколко думи за идентичността. За йерархията на идентич-
ности и на взаимоотношенията между маркери и функции» («Ще 
декілька думок про ідентичність. Про ієрархію ідентичностей та вза-
ємовідношення між маркерами і функціями»)) окреслює різні спо-
соби моделювання ідентичності й використовує Пізанську вежу та 
її образ як конкретний матеріальний культурний маркер. У допові-
дях постають питання зв’язку «нація − громадянство − національна 
ідентичність» та конструювання ідентичності як етнічного проти-
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стояння тощо. Болгарсько-італійський форум, без сумніву, сприяв 
виробленню методів вивчення європейського політичного і культур-
ного простору. А також це була успішна спроба поновлення обміну 
науковим досвідом між дослідниками різних країн, адже довгий час 
вони підтримували тільки випадкові зв’язки.

Проблематика, розглянута у випуску «Болгарія − Італія...», зна-
йшла подальше висвітлення на сторінках видання. Поряд із питан-
нями збереження культурної ідентичності (індивідуальної, колек-
тивної), аналізуються різноманітні явища і процеси соціального й 
культурного плану, породжені міграцією (насамперед болгар) у рам-
ках ЄС.

«Бреговете на Дунав − култури, традиции, идентичности» («Бе-
реги Дунаю − культури, традиції, ідентичності») − так названо № 1 
журналу за 2008 рік. У вступі «На тихия сив Дунав» («На тихому си-
вому Дунаї») Є. Анастасова зазначає, що «Структура цього номеру 
журналу “Български фолклор” базується на діаді − консерватизм − 
мобільність. Консерватизм пов’язаний із традиційною народною 
культурою (етнічною і релігійною) та її маніфестаціями в період 
модерності; мобільність − із сучасними міграційними процесами» 
[1, с. 5]. 

Поряд з дослідженням «динамічних і своєрідних ідентифікацій-
них процесів» актуалізувалася і проблема діаспори, насамперед у 
законодавстві багатьох країн, а отже, і в науці. І це природно, адже 
порівняно скромні масштаби політичної еміграції (у соціалістичний 
період) змінилися з 1990-х років широкомасштабною трудовою мі-
грацією, зумовленою майже виключно економічними причинами.

Що відбувається з емігрантами за кордоном, як вони живуть і 
адаптуються в новому середовищі? Якою мірою вдається їм збері-
гати свою культуру, традиції? У першому розділі номеру («История 
и религия» («Історія і релігія»)) даються відповіді на ці питання. 
Олександр Прігарін (стаття «Пътищата на спасението в историчес-
ката памет на липованите край Дунав» («Шляхи спасіння в історич-
ній пам’яті липован біля Дунаю»)) пише про свої спостереження 
за життям цієї самобутньої етнічно-релігійної групи (росіян-старо-
обрядців), специфічною рисою якої є традиціоналізм світогляду і 
відповідних повсякденних практик − у поєднанні з дивовижним ін-
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новаційним досвідом [4, с. 11]. Зовні ці люди начебто успішно адап-
туються, вписуючись до різних історичних обставин і соціокультур-
них середовищ, але інновації не охоплюють іманентних основ їхньої 
свідомості. Уявлення про особливості історичної свідомості липо-
ван автор отримав з усних оповідань, що фіксувалися ще в середини 
ХІХ ст., а також з матеріалів, зібраних в експедиціях у рамках про-
екту історико-етнографічного дослідження цієї групи у пограничних 
районах України, Румунії та Болгарії (1999–2005).

І. Сєдакова у статті «Родството при руските старообрядци в 
България и Румъния: Фолклорни манифестации» («Спорідненість у 
російських старообрядців у Болгарії та Румунії: Фольклорні мані-
фестації») досліджує специфіку родинної мережі та сімейних сто-
сунків у старообрядців. Авторка також використовує усні наративи 
про історію міграції предків, взаємини старших і молодих родичів, 
засади конфесійного виховання в родинах. Дослідниця розповідає 
про своєрідні «метаморфози» у стосунках старих і молодих: молодь, 
як і раніше, сприймає від старшого покоління знання про патріар-
хальні звичаї, конфесію, історію роду і навчає в свою чергу старих 
поводженню з технічними приладами, комп’ютерами та новим фор-
мам спілкування.

Дунай розглядається вченими як «мост и граница между култу-
ри» («міст і кордон між культурами») − так він названий у розвідці 
В. Ганевої-Райчевої, де йдеться про інтеркультурні процеси на по-
граниччі і, зокрема, про сприйняття болгарами католицизму внаслі-
док контактів з німцями, угорцями та румунами.

У цьому номері аналізуються також міграційні процеси (А. Пан-
чев (Одеса) «Българите от Украйна − студенти в България. Миграция 
или емиграция» («Болгари з України − студенти в Болгарії. Міграція 
чи еміграція»); М. Марков «Житейски истории и миграция − новите 
бъгарски емигранти в Австрия» («Життєві історії та міграція − нові 
болгарські емігранти в Австрії»); І. Тодорова-Пиргова «От Дунав 
до Делауеър. Миграционни процеси, етнокультурна идентичност и 
фолклор» («Від Дунаю до Делауера. Міграційні процеси, етнокуль-
турна ідентичність і фольклор»)).

Увага до проблем міграції пояснюється не лише зростанням ру-
хомості населення, але й тими соціальними і психологічними кон-
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фліктами, що виникають під час переселення та адаптації до нових 
умов. Взагалі міграція притаманна всім людським суспільствам, од-
нак у різні періоди і в різних регіонах вона відбувається з різною 
інтенсивністю, а її економічні, соціальні та демографічні наслідки 
також можуть істотно відрізнятися. З початком «перебудови», від-
криттям кордонів спочатку СРСР, а потім інших країн колишнього 
«соціалістичного табору» перед людиною відкрилися і можливості 
вибору місця проживання, що значно збільшило міграційні потоки. 
Болгарські вчені (як і вчені інших країн) дуже серйозно вивчають 
(методами анкетування, опитування тощо) причини і фактори, що 
спонукають людей залишати рідну землю і влаштовувати свою долю 
далеко від батьківщини або, навпаки, зважуватися на рееміграцію. 
Розробляються не лише методики дослідження, але й програми, по-
кликані полегшувати адаптацію на чужині, забезпечувати і працев-
лаштування, і підтримку культури.

Значне місце в номері, присвяченому Дунаю, відведено терено-
вим дослідженням (А. Гуца, Р. Тоадер, В. Матеєва), подаються фоль-
клорно-етнографічні матеріали, зібрані в придунайському регіоні.

Проблематика, що обговорюється в «дунайському» випуску, зна-
йшла поглиблене висвітлення у номерах журналу, виданих у 2009 
році. Книга 1 за 2009 рік представляє матеріали болгарсько-румун-
ського круглого столу (15 жовтня 2007, Софія). Тема − «Югоизточна 
Европа: културни трансформации и перспективи» («Південно-Схід-
на Європа: культурні трансформації та перспективи»). Автори ста-
тей розглядають соціокультурні зрушення, що відбуваються нині у 
цьому регіоні, а також можливі майбутні зміни, що відбуватимуться 
на європейському просторі. Досліджуються конкретні болгарські 
місцевості − Видин, Варненська та Великотирнівська області, Зла-
тоград та інші; аналізується духовне життя болгарської діаспори у 
Відні. Відкривається номер працею М. Сантової «Памет и интерп-
ретация» («Пам’ять та інтерпретація»), в якій представлена ситуація 
в невеликому південно-західному місті Видин, і зокрема, сучасний 
стан архітектурних пам’ятників (Видинська фортеця та ін.), наво-
дяться пов’язані з ними легенди. У статті Николая Вукова «“Постсо-
циалистически” идентичности − трансформации и репрезентации: 
сравнителни паралели между България и Румъния» («“Постсоціа-
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лістичні” ідентичності − трансформації та репрезентації: порівняль-
ні паралелі між Болгарією та Румунією») аналізується ставлення до 
пам’ятників і музеїв як репрезентацій історії, що є актуальною про-
блемою для всіх постсоціалістичних країн, де недавнє минуле за-
лишило по собі велику кількість монументів, символів, пам’ятних 
знаків. Автор пише про зміни, які відбуваються з меморіальними 
свідченнями епохи соціалізму після 1989 року, щодо їхньої форми, 
смислів, коментування, суспільної оцінки тощо; про демонтування 
або перетворення пам’ятників, перегляд музейних експозицій.

Продовжує тему міграції та збереження ідентичності наступний 
номер журналу (№ 2, 2009) «Конструиране на Европа: Миграция, 
евроинтеграция и културна идентичност» («Конструювання Європи: 
Міграція, євроінтеграція та культурна ідентичність»). Тут знову піді-
ймаються питання, що постали у зв’язку з членством Болгарії в ЄС: 
причини міграцій, їхня дія на локальні спільноти і окремих людей, 
на родинно-шлюбні моделі; а також форми інтеграції у суспільство, 
що приймає, реконструювання культурної ідентичності в умовах 
еміграції, отримання громадянства і можливості життєвої реалізації. 
Звичайно, вплив міграції на особисті долі є найцікавішим аспектом 
даної проблематики. Автори статей звертаються до найрізноманітні-
ших матеріалів: документів, спогадів, інтерв’ю, усних оповідань для 
того, щоб показати, як умови життя в еміграції діють на свідомість, 
поведінку, самопочуття особистості.

Відкривається номер статтею Магдалени Елчинової (упорядник 
випуску) «Миграция и трансформиране на локална общност (Срав-
нение между две рурарни общности в България)» («Міграція і транс-
формування локальної спільноти (Порівняння між двома сільськими 
спільнотами в Болгарії)»). Авторка відзначає, що її праця − це «спро-
ба сфокусувати увагу на одній проблемі, до якої часто звертаються 
дослідники, проте залишають її на периферії аналізу. Ідеться про 
дещо дуже популярне − спільноту і, конкретніше, локальну спільно-
ту, − щоби пошукати відповіді на такі питання: як змінюється струк-
тура спільноти під впливом міграційних процесів, що торкаються 
її, як змінюється уявлення про власну локальну спільноту серед її 
членів і, нарешті, чи трансформується і яким чином їхнє розуміння 
спільноти» [3, с. 7−8]. М. Елчинова аналізує ситуацію у двох селах, 
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одне з яких «виробляє» емігрантів, друге − приваблює їх. Вона пише, 
що в селах Болгарії спостерігаються процеси деградації − старіння 
населення, «вмирання» або занепад частини сіл (зазначимо, що те 
саме відбувається і в багатьох інших країнах, зокрема в Україні). 
Села залежать від міст, нерідко поглинаються мегаполісом, стають 
курортними або туристичними центрами, лише окремі з них збері-
гають своє аграрне обличчя. М. Елчинова розглядає дві контраст-
ні спільноти. Перша з них − селище Завет, оголошене в 1974 році 
містом, має складну етнічну структуру (турки, болгари, роми); тут 
спостерігається значне старіння мешканців, бо молодь налаштована 
переважно на еміграцію. Хотница, що недалеко від Велико Тирново, 
ще недавно маленьке село з етнічно й релігійно однорідним насе-
ленням. На початку ХХІ ст. воно активно заселяється громадянами 
з розвинутих західноєвропейських країн (шотландцями, англійцями 
та ін.), які купують тут будинки. Спільне в цих селах − це їхня те-
перішня «відкритість», що стала передумовою збереження їх як со-
ціальних і адміністративних одиниць.

Інші статті присвячені внутрішнім або трансграничним мі-
граціям болгарського й турецького населення (Н. Денева, К. Ті-
мерман, А. Парла та ін.), переселенню македонців у Болгарію 
(М. Бирзинська).

У розділі «Миграцията: индивидуални траектории и съдби» 
(«Міграція: індивідуальні траєкторії та долі») є дві цікавих пу-
блікації: про болгарського акордеоніста Ангела Вангелова, що 
емігрував до Відня (В. Тончева), і про словацьких реемігрантів з 
Болгарії, колишнє їхнє співжиття з болгарами та переселення на 
історичну батьківщину (на матеріалі спогадів та усних оповідань 
переселенців).

Звичайно, розгляд питань, пов’язаних з міграцією та її дією на 
локальні спільноти й особистості, на сторінках журналу «Български 
фолклор» не вичерпує все розмаїття аспектів цієї глобальної теми. 
Однак дана проблематика, порівняно нова для болгарської науки (як 
і для науки інших постсоціалістичних країн), успішно досліджуєть-
ся. І, можливо, це допоможе розробляти широкі перспективні про-
грами, які дадуть можливість вирішувати гострі питання адаптації 
людей та збереження етнокультурної ідентичності.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

«Български фолклор: лабораторія народознавчих досліджень»

157

У тематичних випусках журналу розглядаються явища та проце-
си сучасного життя, традиційний фольклор (жанри, цикли, образи, 
символіка, етнолінгвістичні компоненти − вербальні формули, арха-
їчні слова та вирази), а також архітектурні пам’ятки, зразки народно-
го образотворчого і декоративного мистецтва, звичаї, вірування, об-
ряди тощо. Словом, проблематика надзвичайно різноманітна. Крім 
«наскрізних» тем, що об’єднують по кілька номерів, випущених у 
різні роки, − міграція, ідентичність, релігія і фольклор, обстеження 
локальних спільнот, наслідки євроінтеграції, етномузикологія − ви-
дання представляє і розробки окремих більш вузьких тематичних 
блоків. Наприклад, № 4 за 2000 рік названо «Маскарадът» («Маска-
рад»), у ньому представлені матеріали ІІІ Міжнародного фестивалю 
маскарадних ігор в м. Перник (січень 2000 р.), в якому взяли участь 
78 болгарських і 9 іноземних груп, що демонстрували регіональні 
традиції маскараду. Крім журналу «Български фолклор», матеріали, 
пов’язані з феноменом маскараду, раніше склали видання «Маска-
радните игри − минало и съвременност» (Перник, 1995), «Маска 
и ритуал» (НБУ, София, 1999). Статті, що ввійшли до тематичного 
випуску журналу, присвячені як теоретичному осмисленню цього 
явища (самоінтерпретація людини у фольклорі та ритуалі, персо-
нажність в обрядовій культурі, ігри з простором, соціологічна ін-
терпретація зміни масок), так і конкретним проявам маскування в 
традиційних суспільствах (стаття І. Морозова − доктора мистецтво-
знавства, спеціаліста з фракійської та індоєвропейської міфології). 
Аналізуються і спроби «відновлення» традиції маскараду в сучас-
ній міській культурі (Ірина Бокова). У цьому номері надрукована і 
розвідка нашого колеги − доктора історичних наук О. Курочкіна 
«Украинските Маланкари − източния клон на Карпато-Балканската 
карнавална традиция» («Українські Маланкарі − східний клон кар-
пато-балканської карнавальної традиції»).

Кілька номерів журналу містять статті про різноманітні прозо-
ві жанри фольклору: 1992, № 3 – «Езикът на вълшебните приказ-
ки» («Мова фантастичних казок»); 2002, № 3–4 – «От приказката до 
вища» («Від казки до анекдоту»), які торкаються питання філософ-
ських і психологічних аспектів казки (Л. Денкова, Фр. Флао, К. Бай-
чинська), їх семантики, класифікації та каталогізації; 2007, № 2 – 
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«Разказването − устни и писмени практики» («Оповідання − усні та 
писемні практики»).

Є випуски, присвячені міській культурі. Крім уже згаданого 
«Град и наследства» (2007), вийшов номер «Град и култури» («Місто 
і культури», № 1–2), у якому знову порушується питання ідентич-
ності (І. Бокова «Градски култури, градски идентичности» («Міські 
культури, міські ідентичності»)), локальної культурної специфіки 
(Н. Рашкова), меморіального міського простору (Н. Вуков).

Результатом спільних проектів з болгарськими науковцями ста-
ло видання болгарського спецвипуску журналу «Народна творчість 
та етнографія» в Києві та відповідного розділу «Болгарська етно-
логія» у двотомному виданні «Сучасна зарубіжна етнологія. Ан-
тологія» (К., 2011, т. І; науковий координатор від болгарської сто-
рони – С. Петкова). У 2011 році вийшов український спецвипуск 
журналу «Български фолклор» (№ 3−4), під назвою «Фолклористи-
ка в Украйна» («Фольклористика в Україні», упорядники – С. Пет-
кова та Л. Вахніна). Номер відкривається статтею директора ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАНУ, академіка Г. Скрипник, у ньому вперше 
в Болгарії представлено доробок етнологів, фольклористів та мисте-
цтвознавців інституту.

Звичайно, немає можливості подати навіть коротку характерис-
тику змісту всіх номерів журналу (за 35 років їх вийшло більше со-
тні). Тому довелося зупинитися лише на певних проблемних блоках, 
яким присвячені окремі номери (а іноді й по кілька номерів).

Після ознайомлення з тематикою і змістом журнальних публіка-
цій можна зробити ряд висновків: 

− «Български фолклор» є сучасним багатопрофільним виданням, 
що представляє болгарську та зарубіжну фольклористику, етноло-
гію, антропологію та мистецтвознавство; 

− у журналі відбувається апробація нових наукових ідей, концеп-
цій, теоретичних підходів; 

− опубліковані в ньому праці свідчать про багатоманітність на-
укових інтересів болгарських дослідників, їхню причетність до роз-
робки актуальних у світовій етнології та антропології напрямів; 

− «Български фолклор» − віддзеркалення процесів, що відбува-
лися в науці постсоціалістичних країн за останні два з половиною 
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десятиліття; журнал містить важливий фактичний матеріал для іс-
торії фольклористики останньої третини ХХ − початку ХХІ ст.; 

− видання відкрите для тих, хто робить лише перші кроки в науці, 
його огляд за весь період існування дає уявлення про те, як розгор-
тався творчий шлях відомих сьогодні вчених, що прийшли на зміну 
своїм незабутнім учителям − корифеям болгарської фольклористи-
ки, етномузикознавства, етнології; 

− журнал містить чимало праць видатних зарубіжних дослідни-
ків; а в останні десять років вийшло кілька випусків, що складаються 
виключно зі статей італійських, російських, французьких та інших 
учених; «Български фолклор» регулярно інформує про вихід нових 
книжок, дає огляди іноземної фахової періодики; 

− уже давно склалася традиція спілкування українських і болгар-
ських учених-гуманітаріїв (обмін досвідом на з’їздах і конференці-
ях, спільні наукові проекти, стажування, відрядження тощо) на сто-
рінках журналу через публікацію статей, рецензій та відгуків на ви-
дання співробітників ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ.

Зберігши свою назву та значно розширивши діапазон і географію 
наукових досліджень, журнал «Български фолклор» за час свого іс-
нування по праву зайняв одне з провідних місць серед слов’янських 
періодичних часописів, репрезентантів духовної культури.
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ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ В СУЧАСНИХ 
ФОЛЬКЛОРИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 
У БОЛГАРІЇ, МАКЕДОНІЇ ТА СЕРБІЇ

 

Народність у народі – те саме, що
розум у людини: у кожного своя…
                                           І. І. Срезневський

Відомий громадський та культурний діяч Японії Дайсаку Ікеда в 
інтерв’ю українському журналу «Всесвіт», відповідаючи на питання 
щодо перспектив нашої цивілізації, світової культури та духовних 
цінностей в епоху глобалізації, зазначив, що «ідея глобалізації в по-
вному розумінні цього слова повинна означати зближення та єднан-
ня різних культур і створення спільного дому для людства без кор-
донів і дискримінації». На його переконання, інтеграція в духовній 
сфері означає «не одноманітність, а гармонійне поєднання всього 
того, чим багатий світ» [14, с. 16]. 

Обговорення проблеми глобалізації триває вже не один рік. Що 
це – розчинення національного, специфічного, індивідуального або 
ж інтеграція як необхідне об’єднання елементів справедливої плане-
тарної системи? До якої міри можна пов’язати поняття «глобаліза-
ція» і «діалог культур», чи можна розуміти їх як систему мислення 
та існування? Науковці одностайні у тому, що глобалізація є явищем 
об’єктивним, яке висуває на передній план питання про збереження 
культури кожного народу в сучасному світі. Як загально цивіліза-
ційний процес, об’єктивність якого зумовлена насамперед досяг-
неннями інформаційних технологій, глобалізація відкриває перед 
людством величезні можливості, водночас несе й істотні загрози, 
зумовлюючи розшарування країн на «цивілізаційний центр» і «пе-
риферійну зону», поглиблюючи їх поділ в соціально-економічному 
розвитку, що, в свою чергу, висуває завдання «захисту самобутності 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

Проблема ідентичності в сучасних фольклористичних дослідженнях...

161

нації», збереження культурної, релігійної та іншої ідентичності на-
роду, його суверенітету [9, с. 647, 659]. Усвідомлення того, що збере-
ження та вивчення всього, що є втіленям національного духу – рід-
ної мови, національної спадщини, традиційної культури тощо, здат-
не бути чинником, який утверджує національну ідентичність, стає 
методологічним принципом сучасної, зокрема славістичної, етно-
логії. Особливої уваги проблема набуває впродовж останнього часу. 
Жваво обговорюється національна, культурна, етнічна, соціальна, 
індивідуальна, а також європейська ідентичність, що є наслідком 
тенденції ревіталізації етнічності та етнічних проблем в усьому світі 
[60, с. 308]. 

В еру глобалізації особливого значення набувають питання куль-
турної ідентичності, яка, в свою чергу, стає лейтмотивом сучасних 
соціо-культурних прагнень постіндустріального суспільства та нау-
кових пошуків. У період формування відкритого планетарного спів-
товариства надзвичайно важливо бачити в основі різних релігій та 
культур єдність базових елементів, які складають загальне надбання 
людства.

У 2008 році в Охриді (Македонія) відбувся ХІV Міжнародний 
з’їзд славістів. У зверненні Голови організаційного комітету акаде-
міка М. Гюрчинова, виголошеному на відкритті з’їзду, зокрема, за-
значалося, що «глобалізація розвинула планетарну інтеграцію, але 
з іншого боку, ми бачимо, що поглиблюються відмінності між ци-
вілізаціями, народами і державами. Світові дедалі частіше загрожу-
ють непередбачувані кризи, війни, конфлікти, руйнації» [50, с. 549]. 
Саме в цих умовах, ішлося далі, зростає значення славістики як на-
уки, предметом якої є слов’янство, що «посідає виключні автохтонні 
цінності», яких потребує сучасний світ. Ідентичність слов’янства є 
«діалогічною, багатошаровою, поліфонічною» складовою європей-
ської та світової ідентичності, і як така вимагає від дослідників «на-
близитися до нової ідентичності славістичної науки», яка здатна за-
вдяки своїй духовній енергії та творчому характеру перепинити рух 
сучасному моральному дефіциту. 

У культурному житті сучасної України, інших слов’янських кра-
їн, все відчутнішою є увага до етнокультурної історії та фольклору 
як до духовної основи етносвідомості та національного відроджен-
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ня. Це визначає актуальність різних аспектів народознавчої науки, 
вимагає глибокого вивчення проблем національної самобутності та 
ідентичності як на теоретико-методологічному, так і на практично-
му, суспільно-культурному рівні із залученням наукового європей-
ського досвіду, зокрема досвіду слов’янських країн. 

Сучасна цивілізація, що часто позначається «ерозією ідентичнос-
ті» та мульти-культурністю, виявляє начебто шанобливе ставлення 
до національних відмінностей, натомість підтримує зростання ав-
торитету загальних стандартів та вартостей, – як культурних, так і 
соціальних. Така реальність визначає необхідність раціоналізації та 
пошуку нових форм впливу на національні культури та духовні тра-
диції. 

Джерелом такої оригінальності, що живить культуру та є інди-
катором її життєдайності, є фольклор, ширше – народна культура, 
що разом із мовою становить чинник ідентичності – культурної, ет-
нічної, соціальної, кожна з яких визначається певними зв’язками – 
етнічними, персональними, релігійними. Як у теперішньому, так і 
майбутньому процесі «європеїзації» збереження фольклору означає 
збереження ідентичності, оскільки саме фольклор є одним із знако-
вих символів кожної нації, що живе доти, доки живою лишається її 
культура та мова, найяскравіше виражена у фольклорі. Тут доречно 
згадати слова видатного сербського письменника Милорада Пави-
ча, «першого письменника 3-го тисячоліття», «Хазарський словник» 
якого було видано у понад тридцяти країнах світу, зокрема в Україні, 
і який із трьох найбільших вартостей – держава, нація, культура – на 
перше місце поставив саме культуру, без якої не може бути ані нації, 
ані держави. 

Докорінні зміни в країнах Східної Європи, зокрема слов’янських, 
зростання економічної інтеграції, розширення Європейського союзу, 
посилення міграційних процесів тощо, висувають на перший план 
проблему національної самобутності. Дедалі частіше вона знаходить 
своє вираження через фольклор і етнографію, через різні прояви тра-
диційної культури. Ця тенденція не є новою, адже для дослідників та 
збирачів народних старожитностей кінця ХІХ – початку ХХ ст. саме 
звернення до традиційної культури як автентичної та самобутньої, 
було вихідним пунктом у процесі самовизначення та ідентифікації. 
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Тенденція ця у другій половині ХІХ ст. знайшла відповідне втілення, 
зокрема, в активізації музейницького руху, коли різні форми народ-
ної культури набували національного вираження, а деякі, включені 
в експозицію, губили регіональну специфіку і перетворювалися на 
національні символи [60, с. 307].

У період соціальних змін, в умовах технологічного та інформа-
ційного прогресу, нової віртуальної реальності поняття фольклору 
стає тотожним поняттю національної приналежності, національної 
ідентичності. Завдяки фольклору людина розуміє «інакшість» ін-
шого та будує з ним свій діалог. Багатоманітність форм та проявів 
фольклорної творчості стає одним із основних знарядь культурної 
ідентифікації та самоідентифікації індивіда у поліетнічній спіль-
ноті. Чинниками такої ідентифікації є традиційні художні образи, 
символи, поняття та стереотипи, які у сучасних умовах впливають 
на формування культурно-ідентифікаційних чинників нації на базі 
вартостей, традиційно притаманних суспільству. Сучасний творчий 
потенціал суспільно-культурного руху залучає парафразування тра-
диційних міфологічних бачень, метафоричних алегорій чи символіч-
них абстракцій фольклору. Водночас сьогодні набирають ваги функ-
ціональні зміни фольклору, а саме етно-інтегративні, соціалізуючі, 
побутово-утилітарні, комунікативні, навчально-стимулюючі, тому 
завдання полягає у шанобливому ставленні та всебічному й глибоко-
му вивченні різних проявів народної творчості.

Пошуки ідентичності в епоху глобалізації вимагають відповіді на 
ряд питань, а саме: 

– якими формами інтеркультурної комунікації має окреслюватися 
нова універсальна культурна модель, яка не була б позбавлена різно-
маніття окремих культурних традицій;

– якими мусять бути ті культурні риси, що гарантують динаміку 
та життєдайність кожного окремого культурного явища; 

– якими є основні характеристики включення відповідних істо-
рично та географічно обумовлених культурних відмінностей у су-
часний загальний контекст. 

По суті, автентичність та авторитет традиції, а тим самим і про-
стір її легітимізації у сучасних умовах, пов’язуються не з питанням 
існування якихось уявних традиційних спільнот або ревіталізацією 
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архаїчних рис культури, а з проблемою ментальності та тим спектром 
культурних значень, якими окреслюються події сучасного життя. Ці 
чинники обумовлюються певною культурною традицією, але вод-
ночас і самі впливають на сучасні соціо-культурні моделі. У такому 
контексті глобальні та локальні явища не суперечать, а доповнюють 
одне одне як взаємопов’язані сфери людської діяльності. Цікавим є 
порівняння взаємодоповнення понять «глобального» та «локально-
го» із технікою «бриколажу», яка включає імітацію, цитування та 
комбінування певних рис та елементів. Тим самим з’являється мож-
ливість поєднання, з одного боку, локального, етнічного або націо-
нального ентитету, виразником якого є певна фольклорна традиція, а 
з іншого, ідентичності глобальної культури як «транснаціональної» 
[35, с. 248]. На V Дриновських читаннях, які відбулися у Харкові 
2007 року, цю проблему порушив О. Пригарін у своїй доповіді «Бол-
гари України і постмодерн: нотатки на полях глобалізації», розгля-
нувши основні тенденції сучасного розвитку болгарської спільноти 
України. Зокрема, ним було поставлене питаня про розширення ва-
ріацій культурно-суспільних практик і, як наслідок, активне пара-
лельне включення українських болгар до загальних та локальних 
процесів – явище так званої «глокалізації». На тих самих читаннях 
В. Колесник за матеріалами багаторічних діалектологічних дослі-
джень продемонструвала процеси дебалканізації та трансформації 
болгарських говорів діаспори, що дало їй підставу звернутися до ет-
нологів і фольклористів із пропозицією зробити свої фахові комен-
тарі до зникнення з обігу або, навпаки, сталості балканських еле-
ментів-архетипів серед різних субетнічних та локальних груп болгар 
України [52, с. 464]. 

Цю тему продовжено в статті Е. Анастасової (Софія) «Пост-
радянський фольклор і ідентичність у Бессарабії», у якій порушу-
ється проблема локальної ідентичності в сучасних умовах транзи-
ції. У рамках проекту болгарського фонду з дослідження культурної 
взаємодії та експедиції кафедри археології та етнології Одеського 
державного університету автор, на матеріалі власних спостережень 
(1999–2005), аналізує проблему на прикладі с. Мирне Одеської об-
ласті, у якому проживають 70 % старовірів. Намагаючись дати від-
повідь на питання, яким чином «відбувається розвиток етнічного та 
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релігійного самоусвідомлення в мультиетнічних поселеннях Бесса-
рабії», як «співвідносяться традиційна культура, соціалістична спад-
щина та політика нової української держави в побуті та наративах 
місцевого населення», автор аналізує притаманні регіону процеси 
етнічної консолідації, які знаходять вираження в етнонімі бесараб-
ці та опозиції Бессарабія – не є Україна. Для вербальних наративів, 
які автор вважає «пост-радянським фольклором», характерна певна 
міфологізація минулого із домінуванням концептів «хазяїна» та «по-
рядку». Цікава і проблемна стаття водночас викликає певні засте-
реження, актуальні також з погляду існування подібних процесів в 
інших регіонах. З огляду на це, на нашу думку, навряд чи коректно 
стверджувати, що Україна «проводить агресивну національну кам-
панію», і не враховувати вплив інших чинників, зокрема російських 
ЗМІ на півдні України, на формування світоглядних стереотипів. 
Автор, можливо, умисно, оминув увагою досвід української науки з 
проблеми ідентичності, широко залучивши натомість сучасні євро-
пейські дослідження, загостривши тим самим проблему і предста-
вивши «погляд зі сторони» [1, с. 26]. 

Культурна інтеграція та етносоціальна диференціація – дві діа-
метрально протилежні тенденції, що знаходять втілення у славістич-
них етнофольклорних дослідженнях сьогодення. Поряд із програ-
мами, які звернені до транснаціональної природи ряду традиційних 
культур, постає проблема національної ідентичності – збереження 
змістовних ідей певного етнонаціонального ареалу. Фольклорна 
культура може вивчатися як міжперсональна, локальна, регіональна 
та загально-етнічна. Процес творення є фундаментальним для цієї 
системи, оскільки саме у ньому полягає прагнення збереження, акту-
алізації та передачі нагромадженого досвіду та художнього надбання 
нації [2, с. 155].

Беззаперечним є факт, що від початку ХХІ ст. світ дедалі більше 
стає мультиполярним та мультикультурним, і надалі вже сама запо-
рука його існування полягає у взаємоповазі до волі різних культур-
них та цивілізаційних традицій. Саме усвідомлення неповторності 
своєї культури гарантує існування культури іншої. Кожна інтеграція 
потребує живої відмінності вже на щаблі мови і культури, ідентич-
ність окремих культур і спільнот стає підгрунтям формування спіль-
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них духовних вартостей глобальної духовності, де немає «малих» 
або «великих» культур, де кожна з них несе свою власну оригіналь-
ність і неповторність.

Універсалізм як проблема, що виникає в період інтеграційних та 
глобалізаційних перетворень, несе чималі загрози кожній культурі – 
її індивідуальності, автохтонності, її праву вибору. Переважно такі 
загрози відчувають «малі» нації, зокрема південні слов’яни, і саме 
вони в першу чергу потребують параметрів фольклорної творчості, 
якими наголошується їхня національно-художня неповторність, для 
вибудови власної національної, соціальної та культурної ідентичнос-
ті. Завдяки фольклору, спільнота «малих» націй здатна само-іденти-
фікуватися та само-вирізнитися, використовуючи механізми тради-
ційної культури та враховуючи необхідність еволюції, коли нові куль-
турні явища відчувають безпосередній вплив традиції. Фольклор-
ною традицією у багатьох слов’янських країнах упродовж століть 
торувався не просто магістральний, але й взагалі єдино можливий 
шлях культурного розвитку. Саме у фольклорі відбилися характерні 
риси національних культур. Водночас фольклорна традиція була і 
залишається тим творчим процесом, на рівні якого у різні часи не 
припинявся плідний творчий діалог. Сучасний митець у Македонії, 
Сербії чи в іншій країні, сьогодні залучатиме і відтворюватиме влас-
ний креативний досвід за допомогою традиційних художніх моде-
лей не просто тому, що без власного виразу його ніхто не помітить 
у загальній культурній мозаїці Європи, але й тому, що такий вираз є 
синонімом його самобутньої культурної традиції.

На європейському континенті, де існують три основні центри 
культури – німецький, романський і слов’янський, кожний з яких 
позначається ідентичністю власної культурної традиції, разом із тим 
останній є найчисельніший, взаємоповага до культурної «інакшос-
ті» є надзвичайно важливою. У різні часи ідея слов’янської спіль-
ноти ставала предметом політичних спекуляцій. Зокрема, з кінця 
ХХ – початку ХХІ ст. офіційний домінуючий наратив подає Балка-
ни як світ «периферійний» та «маргінальний», з усіма негативними 
атрибутами, що випливають із такого визначення. Особливу увагу 
привертають дослідження «балканського менталітету», які вводять 
термін «Homo Balcanicus» на позначення певного, відмінного від 
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європейського, психоментального типу. Гетероморфність, що зна-
ходить втілення на рівні етнічному, культурному, релігійному, ес-
тетичному, мовному тощо, вважається «диференціальною ознакою 
Балкан» [Ќулавкова 2006, с. 33, 36]. Натомість саме ідея європей-
ського співробітництва сьогодні здатна об’єднати країни континен-
ту, і саме тому в етно-культурному сенсі ідея слов’янської спільно-
ти має широкі перспективи. Тут варто навести проблему, особливо 
важливу для Південно-Східної Європи, винесену пару років тому 
для обговорення на міжнародній науковій конференції в Інституті 
історії Македонської академії наук і мистецтв – «Балкани у цивілі-
заційному концепті Європи», а також міжнародний культурологіч-
ний проект «Інтерпретації», за результатами якого у 2009 році було 
видано збірник «Чорний Араб як фігура пам’яті» («The Black Arab 
as a Figure of Memory»). Проект, підтриманий ЮНЕСКО, мав євро-
пейське значення і був присвячений аналізу універсального архети-
пу Чорного Араба як фігури міфологічної, історичної, обрядової, 
епічної тощо з позицій етнопоетики, теорії літератури, герменевти-
ки та культурології. Аналіз показав, що образ Чорного Араба пред-
ставлений у різних шарах культурної спадщини слов’янських та 
неслов’янських народів, головним чином регіону Балкан та басейну 
Середземного моря, а історично сягає неолітичного та елліністич-
ного періодів розвитку цивілізації. Сьогодні такі «фігури пам’яті», 
підкреслила у вступній статті керівник проекту і упорядник збір-
ника академік К. Кулавкова, зберігають «семантичний субстрат» і 
представляють синтез поперед нього дискурсу, передусім у плані 
протиставлення свій/чужий, тим самим висувають питання універ-
сальності та локальності певної традиції [26, с. 26], а в кінцевому 
рахунку підтримують ідею цивілізаційного діалогу та можливостей 
міжкультурного обміну. 

Вагоме значення мають також Міжнародні симпозіуми з балкан-
ського фольклору, які починаючи з 1969 року кожні два роки про-
водить Інститут фольклору ім. Марка Цепенкова (Скоп’є), визнані 
одним із найважливіших європейських наукових заходів не лише се-
ред славістів, але й фольклористів та етнологів інших балканських 
народів; матеріали симпозіумів подаються у збірнику «Македонски 
фолклор». 
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Зокрема, на останньому ХVІІ Міжнародному симпозіумі з бал-
канського фольклору у 2008 році, який проходив під патронатом 
прем’єр-міністра Македонії Н. Груєвського, високий статус міжна-
родного наукового зібрання був зумовлений тим, що той рік було 
визначено «роком македонської мови», і під цим гаслом відбували-
ся численні наукові, в тому числі славістичні заходи. Симпозіум мав 
дві основні теми для обговорення, важливі з погляду дослідження 
національної ідентичності, – «Македонська мова емігрантів (вихід-
ців) з Македонії у європейських та заокеанських країнах» і «Фоль-
клор та спільні культурні цінності Балкан». Понад вісімдесят учас-
ників з Болгарії, Македонії, Росії, Сербії, України, Хорватії, а також 
Австрії, Албанії, Німеччини, Іраку та Туреччини, у чотирьох сек-
ціях з народної літератури, етнології, матеріальної культури та ет-
номузикознавства, висвітлили проблеми соціолінгвістичної транс-
формації у фольклорі переселенців, мовно-культурних зв’язків з 
македонськими емігрантами у США, Канаді та Австралії, присвя-
тили увагу питанням організації навчання рідною мовою македон-
ців-переселенців. Цю діяльність досить давно і плідно проводять 
чимало державних і навчальних інституцій Македонії за підтримки 
урядової «Агенції з переселення Р. Македонії». Фольклористична 
тематика також була надзвичайно різноплановою, представленою 
на широкому порівняльному матеріалі, зокрема, фольклор як куль-
турна спадщина, фольклор і національне будівництво, генетична 
метафора у фольклорі, проблеми збирання фольклору (традиція, 
стан, перспективи), албансько-турецькі фольклорні інтеркомуні-
кації, традиційні свята в різних етнічних середовищах Македонії 
(серед македонців, албанців, турків, влахів, ромів), македонсько-
грецькі контакти у локальних традиціях Егейської Македонії (на 
прикладі обрядового календаря), або питання гагаузького фоль-
клору та фольклору етно-конфесійних спільнот тощо. Нерідко те-
матика і матеріал представлених доповідей стають ширшими за 
визначені секціями проблеми. Так, традиційні для македонського 
народознавства дослідження з народної хореографії зазвичай обго-
ворюються в секції з етномузикознавства, там же виголошуються 
доповіді з ужиткового мистецтва, наприклад, про символіку народ-
них танців (ора) у текстильній орнаментиці, в секції з народної лі-
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тератури було представлено різні аспекти включення фольклору в 
театральну діяльність. 

Така широка і водночас конкретна проблематика загалом є при-
таманною для македонської етнології і фольклористики. Наймолод-
ша серед інших слов’янських народознавчих гілок – македонська – є 
надзвичайно потужною й плідною, зокрема щодо вивчення націо-
нальної ідентичності. Основними завданнями наукових досліджень 
Інституту фольклору ім. Марка Цепенкова (Скоп’є), який було ство-
рено у 1950 році, Інституту старослов’янської культури (Прилеп) та 
Інституту літератури (Скоп’є), визначено було збирання, публікацію 
та вивчення македонського фольклору й фольклору інших етнічних 
спільнот у Македонії, а також фольклору македонців, які прожива-
ють на території Греції, переселенців у США, Канаду, Туреччину 
[10, с. 17, 23]. Такі дослідження, зокрема й польові, тривають і те-
пер, але зараз науковці роблять висновок про те, що в репертуарі 
переселенців продовжує зберігатися македонська народна пісенна та 
оповідна традиція, яка водночас збагачується новими мотивами, які 
пов’язані із подіями життя в новому середовищі. Варто наголоси-
ти, що постать виконавця – носія традиції, зокрема в поліетнічному 
середовищі, є однією з важливих проблем, до якої традиційно була 
прикута увага македонських науковців. Актуальна тема фольклор-
них оповідачів-білінгвів – македонців-арумунів – свого часу стала 
предметом ґрунтовного дослідження А. Попвасилевої «Двојазичното 
раскажување на народни приказни (влашко-македонски и македон-
ко-влашки релации)» (1987), яке не втратило свого значеня до тепер. 
Як у репертуарі народного співця, родом з Егейської Македонії, який 
згодом став мешкати в Торонто, зберігаються македонські пісні, до-
сліджувала Т. Каличанин у монографії «Народниот пејач Ефтим 
Мановски – Мано» (1996), тоді як Т. Вражиновски присвятив свою 
увагу проблемі збереження фольклорної оповіді в репертуарі народ-
ного оповідача в Канаді: «Народни приказни на Македонците – исе-
леници во Канада» (1990); його ж: «Македонски народни приказни 
од брегот на Преспанското Езеро раскажани од Славе Јанкуловски – 
Грпчевски» (2003). 

У межах спільних міжнародних проектів македонські фолькло-
ристи також піднімали проблеми локального та універсального, 
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зокрема стосовно слов’янської фольклорної традиції. Цій пробле-
мі була присвячена співпраця македонських і польських фолькло-
ристів, яка об’єднала науковців Інституту фольклору ім. Марка 
Цепенкова (Скоп’є) та кафедри етнології й культурної антрополо-
гії Варшавського університету, до якої долучилися й інші наукові 
установи обох країн, у тому числі Інститут слов’янської філології 
Варшавського університету та Етнографічний музей (Варшава), з 
македонської сторони – Етнологічний музей (Скоп’є). Результатом 
цієї співпраці стала низка публікацій, зокрема компаративна фоль-
клористично-етнологічна спільна монографія К. Вроцлавського та 
Т. Вражиновського, присвячена локальній міфологічній оповідній 
традиції у Македонії та Польщі – «Споредбена монографија на ма-
кедонското село Јабланица и полското село Пјентки – Грензки: мит-
ски преданија» (1992). Польською мовою ця праця стала складовою 
видання «Ludowe obrzedy i podania» (2002). Не так давно Т. Вра-
жиновський, перебуваючи у Києві з нагоди проведення Днів науки 
Республіки Македонія в Україні (Київ, 2004), виступив на Вченій 
раді ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України з науковою доповіддю 
«Етнічна ідентифікація македонського населення», яка «засвідчила 
чимало спільних аспектів етноідентифікаційних процесів на постра-
дянському просторі, в Україні і Македонії зокрема» [49, с. 7].

Дослідження ідентичності мали на меті спільні проекти Інститу-
ту фольклору ім. Марка Цепенкова та Інституту фольклору з Анкари 
(Туреччина), а також українсько-македонський проект «Етно-куль-
турні процеси в Україні і Македонії: основні тенденції сучасного роз-
витку». Результатом цієї роботи став спецвипуск журналу «Народна 
творчість та етнографія» (2009, № 3) (головний редактор академік 
НАН України Г. Скрипник), присвячений македонській фольклорис-
тиці, презентація якого відбулася в Києві в 2010 році. Цей номер за-
свідчив піввікову співпрацю українських і македонських славістів, 
фольклористів, етнографів і мистецтвознавців, дав можливість озна-
йомитися з етнокультурною традицією та науковими здобутками 
Македонії, розкрив нові перспективні напрями наукового співробіт-
ництва у галузі народознавства. Серед авторів номеру були як відо-
мі, так і молоді науковці, серед яких співробітники Інституту фоль-
клору ім. Марка Цепенкова (Скоп’є), Інституту старослов’янської 
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культури (Прилеп), Інституту македонської літератури та Інституту 
історії мистецтва і археології при Університеті Св. Кирила і Мефо-
дія (Скоп’є). Акцентуючи увагу на актуальності вивчення македон-
ської національної ідентичності – на рівні мови, народної культури, 
міжетнічних стосунків, автори привернули увагу до етнічної багато-
манітності і оригінальності традиційної культури Македонії, наго-
лосивши, що ентитет народної традиції засвідчений присутністю її 
різних – македонського, албанського, турецького, волоського, ром-
ського тощо варіантів, які визначають її самобутність та вводять на-
родну культуру в широкий балканський та європейський контекст. 
Координатором цього видання виступили О. Микитенко з україн-
ської сторони та Б. Ристовський і Л. Стоянович з македонської. Ака-
демік Македонської академії наук і мистецтв, доктор філологічних 
наук, професор Б. Ристовський взяв участь у презентації видання. 
Він упродовж багатьох років успішно проводить наукове співробіт-
ництво між МАНМ та НАН України, є редактором численних збір-
ників за результатами македонсько-українських наукових зустрічей. 
Б. Ристовський – автор понад 900 наукових фахових праць, виданих 
у Македонії та в інших країнах, а 2010 року його було обрано почес-
ним членом НАН України. Дослідження національної ідентичнос-
ті – провідна тема усієї наукової діяльності вченого-славіста. У його 
статті «Сто років книзі “За македонцките работи”», надрукованій з 
нагоди відзначення сторіччя від виходу в світ праці Крсте Мисир-
кова, сфера наукових зацікавлень якого – етнічна ідентичність ма-
кедонців та формування сучасної македонської літературної мови 
як чинника незалежності народу, ще раз було наголошено, що ця 
книга «становить не тільки історичний, теоретичний і практичний 
щабель у процесі остаточної македонської культурно-національної 
і державно-політичної афірмації, вона впродовж століття є основою 
національної наукової історіографії, яка визначила століття сучасної 
македонської мови та правопису» [42, с. 16]. 

Особлива увага македонської фольклористики традиційно приді-
ляється фольклору національних спільнот на території Македонії. Цій 
проблемі присвячені численні збірки фольклору та наукові праці, які 
досліджують різні аспекти турецького, албанського, арумунського, ром-
ського фольклору. Більша частина емпіричного матеріалу подається в 
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перекладі македонською мовою, що має неабияке компаративне значен-
ня. Серед праць останнього часу назвемо монографічні видання: С. Пи-
личкової «Турски волшебни народни приказни од Македонија» (2000), 
її ж «Функцијата на формулите во турските народни приказни» (2005); 
К. Леаку-Ановської «Социјално-фолклорни интеракции во влашкото 
семејство» (2000); М. Ізаїм «Турцизмите во албанската и македонската 
народни поезија» (2000); Т. Петровського «Етнички и културни карак-
теристики на Ромите во Македонија» (2000) та ін. 

Проблема регіонального вивчення балканослов’янської фоль-
клорної традиції зумовлена специфікою побутування народної 
культури як єдиного, а водночас етнічно, культурно-лінгвістично, 
конфесійно мультиваріантного середовища, позначеного стабіль-
ністю основи традиційної культури, що зберігає цілісність та інте-
гральність етнофольклорної сфери, пов’язаної із синкретизмом та 
багатошаровістю народної традиції взагалі. Одержавши останнім 
часом новий імпульс, етнокультурні дослідження, зокрема в Маке-
донії, мають на меті компаративний та інтердисциплінарний під-
хід у вивченні звичаїв народного життя, міфології і релігії, мови 
і діалектів, археології і етномузикознавства, народної творчості й 
історії. 

Етнокультурна традиція сучасної Республіки Македонії, вхо-
дячи в загальний балканослов’янський контекст, серед інших 
балканослов’янських культурно-мовних традицій демонструє й певні 
відмінності. Так, за сучасними спостереженнями, низка рис об’єднує 
македонську культурно-мовну зону зі східнобалканослов’янським 
(болгарським) ареалом; простежується зв’язок з південно-східносерб-
ськими та західно-болгарськими етнокультурними традиціями; відпо-
відно до ряду культурно-мовних характеристик виділяється так звана 
«південна смуга» балканослов’янського культурно-мовного ареалу 
(Македонія, Пирин, Родопи, Странджа); фіксуються окремі ізоглоси 
(ізодокси), такі, як чорногорсько-македонські (ширше – динарсько-
македонські); існують, нарешті, специфічні культурно-мовні риси, 
характерні тільки для цієї балканослов’янської зони, інакше кажучи, 
такі риси македонської народної культури, які практично не зустріча-
ються в інших регіонах, хоч і мають там деякі паралелі чи варіанти 
того чи іншого культурного тексту [38, с. 330].
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Поняттям локального історичного типу культури, як відомо, 
окреслюється система культури (у тому числі й духовної) певного 
етнічного середовища у визначеному часово-просторовому визна-
ченні, що передбачає відповідний розгляд локальної фольклорної 
традиції. Дослідження традиційної культури Македонії за регіона-
ми проводить ряд наукових установ, серед них Інститут фольклору 
ім. М. Цепенкова (Скоп’є) та Інститут давньослов’янської культури 
(Прилеп). Так, науковцями Інституту фольклору ім. М. Цепенкова 
недавно за результатами широкого анкетування було завершено ґрун-
товний аналіз сучасного стану традиційної культури македонців, зо-
крема поховальної обрядовості, у багатоетнічній Брегалницькій об-
ласті у східній частині країни [27]. Проведені не так давно співробіт-
никами Інституту давньослов’янської культури (Прилеп) етнофоль-
клорні дослідження у рамках науково-дослідного проекту «Народна 
міфологія македонців» (керівник – Т. Вражиновський) в інтеркуль-
турно та етнічно неоднорідному середовищі регіону Мариово, стали 
продовженням проведених тут раніше (у 60-х роках ХХ ст.) зусилля-
ми фольклориста-ентузіаста Мілана Ристеського спостережень над 
календарною традицією регіону. Більша частина зібраних ним ма-
теріалів зберігається в архіві Інституту фольклору ім. М. Цепенкова 
у Скоп’є. Зроблені останніми роками обстеження в регіоні Мариово 
засвідчили активне побутування та специфіку традиційної культури, 
позначеної багатьма рудиментарними нашаруваннями, але й пара-
лельним включенням чималої кількості інновацій, що вдало функці-
онують у контексті традиційних структур. Проведені комплексні та 
систематичні спостереження над різними явищами традиційної сфе-
ри були покликані з’ясувати динаміку обряду та актуальність тра-
диційної обрядової моделі в умовах сучасної культурної реальності, 
поповнити існуючу неповноту та фрагментарність фіксацій новими 
автентичними записами, а також встановити актуальну комунікатив-
но-прагматичну спрямованість та семіологічну інформаційність тра-
диційного обрядового тексту цієї локальної зони. 

Етнокультурна область Мариово традиційно розглядається як 
специфічний регіон півдня Македонії, природна та культурно-істо-
рична замкненість якого сприяли консервації традиційної культури. 
Займаючи південну частину Республіки Македонії, безпосередньо 
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біля державного кордону з Грецією, за етнічними межами область, 
проте, належить до центральної частини країни й займає терито-
рію приблизно 1 390 км2 у середній течії річки Црна. Область, що 
розташована у високогірній улоговині (середня висота над рівнем 
моря близько 1090 м.), з усіх боків оточують високі гірські масиви: 
з півдня – гори Нидже та Кожув, на сході – Коз’як та відроги Кожу-
ва, з північного боку підступає гора Дрен, а на заході – Селечка. Як 
свідчить запис 1913 року, у верхів’ї річки Црна Мариово має назву 
Нижнє, а в нижній течії – Верхнє Мариово. Крім цих назв, перше 
відоме ще як Мале, або Битольське, Мариово, оскільки розташоване 
недалеко від Битоли, а друге – як Велике, або Прилепське, Мариово, 
яке розташоване поблизу Прилепа. На сьогодні за адміністративно-
територіальним поділом виокремлюються тиквиська, битольська та 
прилепська частини Мариово, а також близько тридцяти сіл, що фік-
суються ще з ХV–ХVІ ст., кількість та значущість яких змінювались 
упродовж століть залежно від соціально-історичних, культурних, 
економічних та інших умов. До 50-х років минулого століття область 
характеризувалася замкнутим соціально-економічним розвит ком, де 
переважали традиційні господарські сфери – землеробство й скотар-
ство, що визначили соціально-виробничу, біорепродуктивну та куль-
турну роль сімейної задруги, зумовивши, таким чином, стабільність 
традиційної обрядової сфери. Масові міграції населення в міста у 
другій половині ХХ ст. не внесли якихось помітних змін у традицій-
ну культуру села, що пояснюється як слабкістю економічної інфра-
структури області, так і стабільністю традиційних культурно-цінніс-
них орієнтацій мешканців. 

Планову експедиційну діяльність із вивчення традиційної обря-
довості в області Мариово було розпочато 1995 року. Підготовці та 
проведенню проблемно-тематичних польових досліджень передува-
ла робота із складання питальника. На підставі детальної обробки 
існуючих з цієї проблеми досліджень, проведених в інших місцевос-
тях Македонії, для анкетування інформаторів було складено макси-
мально детальний перелік запитань, що враховував повністю всю 
обрядову сферу (дії, предмети, атрибути), вербальні тексти, а також 
комплекс традиційних уявлень та вірувань, крім цього – пояснення 
виконуваних учасниками традиційного обряду дій, обрядові регла-
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ментації та заборони, тобто весь широкий різножанровий спектр 
фольклорного матеріалу. Як результат, загальний тематичний пере-
лік питальника нараховував 23 позиції, кожна з яких мала по кілька 
підпитань. Детальна тематична градація сприяла практичному про-
веденню польових досліджень і допомагала при подальшій обробці 
та класифікації зібраного матеріалу. Методологічно виправданим для 
уточнення включених до питальника пунктів виявилося проведення 
пробних польових спостережень, що підтвердили загальну концеп-
цію та дозволили уточнити ряд деталей, а також залучення пробних 
інтерв’ю, методика опитування кількох інформантів з тієї самої про-
блеми (загалом було опитано 33 особи). Таким чином було конкре-
тизовано завдання спостережень – не лише дати загальну картину 
обрядового комплексу з урахуванням його багаторівневої фіксації, 
а й провести «умисне, систематичне, свідоме й планомірне селек-
тивне вивчення з виявленням глибинних семантико-прагматичних 
характеристик, що їх зберігає пам’ять респондентів» [41, с. 17], за-
глиблюючись при цьому в дедалі віддаленіші епохи, що дало б змогу 
реконструювати певні архетипічні уявлення, актуальні й наприкінці 
ХХ ст. Поряд з етнографічними фактами, як релевантний етноло-
гічний документ ураховувалися також спогади учасників опитуван-
ня, інших очевидців, розповіді про раніше почуте і т.ін., при цьому 
встановлювалася функція побутування, зникнення чи трансформації 
обрядового компонента. Найчастіше такій інформації передували 
слова: «Ми кажа дедо ми/баба ми…»; «Се случи во таа куќа, jас бев 
дете…» і т. ін. Тим самим ураховувалася роль традиційної наратив-
ної традиції в архаїчній народній пам’яті, особлива увага приділяла-
ся традиційним віруванням, тлумаченням снів як явищам народної 
духовної культури, що найглибше відображають синкретизм тради-
ційного фольклорно-міфологічного сприйняття. 

Особливо варто наголосити на надзвичайно точній паспортизації 
наведених текстів, серед яких ураховувалися також неповні й «оскол-
кові» тексти, беручи до уваги те, що парціальність фактичного мате-
ріалу має безперечну цінність свідчення, допомагає при вирішенні 
багатьох спірних питань. У результаті проведеного структурно-ти-
пологічного та історико-генетичного аналізу було дано максимальну 
характеристику традиційної обрядовості, зокрема поховально-поми-
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нальної, локальної зони Мариово, яка засвідчила процесуальність та 
наступність традиційної культури в цілому, в межах якої існує рух як 
окремої особи, так і відповідних суспільно-історичних та культурно-
релігійних моделей. Ці моделі трансформуються, зникають чи знову 
народжуються, маючи ті або інші смисли та символи, що часом не 
усвідомлюються самими носіями, проте «перекладаються» на су-
часну поняттєву мову чи сприймаються як неусвідомлене, сприяючи 
збереженню національної культурної ідентичності. 

Неабияке значення проведених регіональних досліджень, зокре-
ма в зазначеному регіоні, полягає в тому, що за станом традиційної 
культури Мариово без перебільшення можна віднести до архаїчних 
зон, таких як Полісся, Російська Північ, західна частина Болгарії, 
Центральна та Північно-Східна Сербія, Кашубія, Карпати та деякі 
інші. Характеризуючи архаїчну зону, М. Толстой відзначав існуван-
ня певної усталеної системи духовної культури традиційного типу, 
умов функціонування цієї культури і ряду особливостей, елементів 
та атрибутів, притаманних іншим, відносно ізольованим зонам того 
самого типу в межах сучасної Славії [57, с. 14]. Детальна опрацьова-
ність усіх етапів традиційного обрядового комплексу, розвиток вер-
бального тексту виразної обрядово-комунікативної спрямованості, 
глибина сконцентрованих обрядовим текстом традиційних уявлень 
дозволяють твердити як про архаїчний багатошаровий потенціал да-
ної традиції, так і виділяти деякі риси змістової типології обрядово-
го тексту в межах балканослов’янського регіону.

З огляду на те, що кожна етнічна культура є діалектною за сво-
єю природою, такою, що представлена низкою «культурних діалек-
тів», особливої ваги набувають регіональні дослідження, зосередже-
ні на етнокультурному вивченні певних локальних традицій. «Для 
слов’янського світу подібний напрям у вивченні народних обрядів, 
календаря, вірувань тощо є надзвичайно актуальним, – підкреслює 
О. Бєлова, – оскільки у різних етнокультурних традиціях Славії до 
нашого часу добре збереглися елементи, які свідчать про побуту-
вання архаїчних фольклорно-міфологічних уявлень, про існування 
спадкоємності між «слов’янськими старожитностями» та інновацій-
ними тенденціями, що розвиваються на їхній основі» [4, с. 55]. До-
слідження локальних традицій різних регіонів країни – один із прі-
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оритетних напрямів болгарської етнології, починаючи з 80-х років 
ХХ ст., коли з’явилася серія видань, присвячених вивченню народної 
духовної і матеріальної культури Болгарії в регіональному та ареало-
гічному аспектах. Зокрема, вийшли друком томи, в яких було пред-
ставлено такі області Болгарії, як Родопи, Ловецький край, Сакар, 
Странджу, Пиринський край тощо. Регіональні дослідження були і 
залишаються частиною довгострокової програми теперішнього Ін-
ституту етнології та фольклористики з Етнографічним музеєм Бол-
гарської академії наук (нова назва з липня 2010 р.) після об’єднання 
Інституту фольклору та Етнографічного інституту з музеєм), які, по-
ряд із традиційними завданнями, мають на меті й нові. Серед най-
важливіших завдань – дослідження «культурної ідентичності та 
інтеркультурних взаємин у болгарському та європейському контек-
стах, сучасна культурна політика, теоретичні та прикладні аспекти 
збереження нематеріальної культурної спадщини», що передбачає 
залучення інтердисциплінарних методів дослідження – фолькло-
ристики, культурної антропології, етнології, етномузикознавства, 
соціології тощо [13, с. 38]. Філологічний напрям болгарської фоль-
клористики, яка здобула високе визнання «лідируючого напряму 
національної гуманітаристики впродовж трьох останніх десятиліть 
ХХ ст.» [13, с. 36], було розширено значною мірою завдяки працям 
і активній діяльності Т. Живкова, зокрема започаткованому ним на 
початку 1990-х років в Інституті семінару з антропології фолькло-
ру. Т. Живков заклав підвалини болгарської етнологічної парадигми, 
представивши на початку 90-х років ХХ ст. концепцію етнології як 
окремої дисципліни, яка ґрунтується на глибокому пізнанні болгар-
ської традиції та досягненнях зарубіжної етнології й антропології. 
Така етнологія, на його думку, є синтезом сучасних знань про етнос 
та його культуру, відкриваючи перспективу, в якій інтерес дослідни-
ка скерований не стільки на минуле та історію, скільки на розкриття 
сучасних подій і процесів, що відбуваються у різних спільнотах, зо-
крема етнічних. Тим самим етнологічне знання включає три виміри 
існування особи: семіотичний погляд, нормативний та технологіч-
ний. Після 1989 року, коли науковці відмовились від попередньої 
політичної догми «етноцентризму болгарського народознавства», 
стало можливим звернення до різних етнічних і конфесійних груп 
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населення. Якщо раніше увага приділялася переважно вивченню 
«свого», а на «чуже» дивилися зверхньо, то останнім часом, як за-
значає Р. Іванова, саме інтерес до «чужого» визначає надзвичайно 
велику кількість друкованих праць, зокрема монографічних видань 
[18, с. 37]. У цьому напрямі можна виокремити вивчення культурної 
ідентичності болгарських спільнот за кордоном (в Угорщині, Словач-
чині, Чехії, Польщі, Молдові, Румунії, Сербії, Австрії, Македонії), із 
аналізом як особистісної, так і групової ідентифікації, збереженням 
та поширенням у новому середовищі власних культурних моделей, 
явищем культурного білінгвізму, міжкультурними взаємозв’язками, 
формами культурного обміну між країнами тощо. В умовах сучасних 
інтеграційних процесів в Європі під загрозою опиняються держа-
ви – нові члени Європейської спільноти, зокрема слов’янські краї-
ни, культурна традиція яких, належачи кожній окремій європейській 
державі, духовно, емоційно, мовно, ментально закорінена у велико-
му слов’янському світі і такою своєю «двоприналежністю» збагачує 
загальносвітову культурну традицію. Сучасні дослідження зверта-
ють увагу на «бі-ідентичність» низки етносів, зокрема слов’янських. 
«Синдром ре-визнання» фіксується серед ре-емігрантської спільно-
ти після її повернення на батьківщину. Так, у 1990 році у Братиславі 
було засновано Асоціацію словаків з Болгарії. Сам факт заснуван-
ня такої організації після сорока років (1945–1949) повернення на 
батьківщину промовистий і свідчить про складний процес мовної, 
культурної та суспільної адаптації людей, яких материнський етнос 
прийняв як «іноземців», як «словаків з Болгарії», які «співають сло-
вацькі народні пісні, які вони пам’ятають з Болгарії», весільні звичаї 
яких – звичаї «словаків з Болгарії» [34, с. 132].

З іншого боку, велика увага приділяється вивченню культурної 
специфіки етнічних та релігійних спільнот і в самій Болгарії. Як ві-
домо, цілий ряд етнічних груп – вірмени, євреї, роми, турки, вла-
хи, гагаузи, є частиною болгарського суспільства, які також зробили 
свій внесок у формування болгарської етнічної території, так само, 
як і релігійні меншини католиків, мусульман та старовірів. Зазна-
ченим проблемам присвячено низку праць болгарських фольклорис-
тів, зокрема колективні монографії: «Българи в Словакия. Етнокул-
турни характеристики и взаимодействия» (София, 2005); «Градиво 
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за етнология на миграциите» (София, 2006); В. Ганевої-Райчевої 
«Българите в Унгария – проблеми на културната идентичност» (Со-
фия, 2004); Е. Анастасової «Старообредците в България: Мит – ис-
тория – идентичност» (София, 1998) та «Етничност, традиция, власт. 
Етюди за приход» (София, 2006); Є. Мицевої і С. Папазян-Танієлян 
«Арменците разказват за себе си…» (София, 2007); С. Антової «“Тук 
живеем, тукаш хляб ядем”. Етнокултурна идентичност на българите 
в Словакия» (София, 2007); Є. Іванової та В. Крстева «Ромската 
жена. – Пространства и граници в живота й» (Стара Загора); В. Ма-
теєвої «Гагаузите – още един поглед» (София, 2006); Ж. Стаменової, 
С. Средкової, Ж. Пампиревої та ін. «Гагаузите в България. Записки 
от терена» (София, 2007); Л. Микова «Изкуството на хетеродоксните 
мюсюлмани в България (ХVІ–ХХ век). Бекташи и къзълбаши / але-
вии» (София, 2005) та ін. Різним аспектам етнічної та культурної іден-
тичності в умовах трансформаційних процесів Південної та Східної 
Європи присвячено ряд номерів журналу Інституту фольклору БАН 
«Български фолклор» (зокрема, кн. 1 і 3, 2005; кн.1 і 2, 2007; кн. 1, 
2008; кн. 1, 2009 та ін.), де також було представлено результати між-
народних дослідницьких проектів, яких, зокрема, у 2004–2009 роках 
було понад сорок [13, с. 39]. Важливим став спільний болгарсько-
італійський проект «Культурні та політичні ідеї стосовно Західної 
Європи та Балкан: історичний та антропологічний дискурс», у якому 
науковці обох країн представили своє бачення фольклору, культур-
ної спадщини, стратегії наукового дискурсу, результути якого було 
висвітлено у двомовному випуску журналу «Български фолклор» 
(№ 4, 2003). Цей напрям доповнює спільний болгарсько-словен-
ський проект «Фольклористичні дослідження в Болгарії та Словенії 
в історичній та сучасній перспективі», за результатами якого було 
видано англомовний спецвипуск журналу «Български фолклор»: 
«Bulgaria – Slovenia Research», презентація якого відбулася у 2011 
році в Інституті словенської етнології Науково-дослідного центру 
Словенської академії наук і мистецтв. 

Водночас болгарські науковці наголошують, що проблема іден-
тичності та акцент на дослідженні спільнот – етнічних та конфесій-
них, поставили завдання міждисциплінарного розширення науко-
вого аналізу, залучення даних таких суміжних областей знання, як 
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соціологія, психологія, філософія, завдяки чому поглиблюється поле 
наукового вивчення, відповідно ряд проектів має прикладне спряму-
вання, залучаючи до сучасних процесів розвитку країни культурний 
досвід нації та її нематеріальну культурну спадщину: «Місто: про-
цеси ідентифікації та соціальної трансформації», ряд міжнародних 
конференцій – як фольклорного спрямування, так і етнологічного – 
було присвячено саме проблемі урбаністичного вивчення; «Доку-
ментація та збереження фольклору: культурне життя інвалідів у Бол-
гарії»; «Нові альтернативи заробітку в областях Гармен (Болгарія) та 
Босилово (Македонія) завдяки транскордонному співробітництву з 
метою розвитку постійного туризму», який фінансується з боку Єв-
ропейського Союзу, надаючи можливість поєднати науковий досвід 
та діяльність окремих територіальних громад задля розвитку куль-
турного туризму. 

У рамках спільних проектів між Інститутом фольклору БАН та 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – «Фольклор у сучасному 
культурному контексті (болгаро-українські паралелі)» та «Етнокуль-
турна спадщина та ідентичність у контексті сучасних соціокультур-
них процесів у Болгарії та Україні», опубліковано спецвипуск жур-
налу «Народна творчість та етнографія» (№ 2, 2008), присвячений 
болгарській фольклористиці, який надав можливість ознайомитися 
з актуальними проблемами болгарського народознавства. Різні на-
прями наукового дослідження та широкий спектр проблем вміщено 
у відповідних рубриках випуску – «Фольклорний ентитет народної 
культури», «Історіографія – архіви», «Світ болгарського фолькло-
ру», «Сучасний стан фольклорної традиції». Незабаром також має 
вийти спецвипуск журналу «Български фолклор», присвячений 
українській етнології та фольклористиці. 

Працюючи над проектом, ми мали нагоду неодноразово зустрі-
чатися з болгарськими учасниками – С. Петковою, Р. Братановою, 
М. Івановою, К. Панайотовим, іншими колегами як в Україні – Ки-
єві, Одесі, Симферополі, так і в Болгарії – Софії, Поморіє, Благо-
євграді. Робота за спільною програмою доповнювалася участю 
у міжнародних конференціях, зокрема у Міжнародній науковій 
конференції «Берег – море – Європа. Моделі інтеркультурної кому-
нікації» (Поморіє, 2005 р.), ІХ Міжнародній науковій Кирило-Ме-
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фодіївській конференції (Одеса, 2006 р.), VІІ Міжнародній науковій 
конференції «Крим в історії та культурі України» (Сімферополь, 
2008 р.) та ін. В університеті ім. К. Охридського в Софії О. Мики-
тенко була присутня та мала нагоду виступити на презентації видань 
Товариства ім. Паісія Хілендарського з Сімферополя, яка проходила 
надзвичайно урочисто, в якій брали участь студенти, науковці, а та-
кож представники болгарської спільноти Криму. На ній було пред-
ставлено каталог експозиції етнографічного музею Сімферополя, 
підготовленого за участі товариства та низку видань, що представля-
ють співочу культуру болгар Криму.

Відомо, яку велику роль у межах дослідження національної та 
етнокультурної ідентичності відіграють тематичні виставки етно-
графічних музеїв Болгарії. Пригадую, як на час мого перебування в 
Софії 2008 року в Етнографічному музеї БАН демонструвалася ви-
ставка з матеріалів фондів регіональних історичних та етнографіч-
них музеїв, присвячена самобутній культурі і традиціям торлаків – 
етнографічній групі у Північно-Західній Болгарії. Виставка була 
присвячена 160-річчю від дня народження видатного дослідника 
болгарських старожитностей Д. Маринова. Інша виставка, яка тоді 
ж проходила в Етнографічному музеї, мала назву «Просфора. Хліб 
і літургія» і представляла церковні печатки для хліба з усієї болгар-
ської етнічної території.

У рамках спільного проекту відбулася також моя поїздка на Між-
народний фестиваль «Македонія Фолк» (Благоєвград, 2007), який 
декілька років підряд проходив у регіоні Пиринської Македонії. 
Ідеологічне підґрунтя цього фестивалю – у гаслі популярної музич-
но-культурної передачі «Усі болгари разом», за матеріалами якої ви-
йшло шість компакт-дисків серії «Улюблені македонські пісні», де 
було представлено пісні з регіонів Тракії, Мізії та Македонії. У про-
грамі фестивалю відбувся конкурс дитячих і молодіжних ансамблів, 
конкурс «Міська македонська пісня» (серед виконавців та аранжу-
вальників); конкурс виконавців автентичного фольклору «Чеверме 
фест» у природному заповіднику Бачиново (участь брали понад сім-
десят колективів та індивідуальних виконавців); конкурс композито-
рів-аматорів, поетів та аранжувальників «Авторська пісня на маке-
донській основі»; концерт на центральній площі міста «Балканські 
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перлини» за участю колективів із Болгарії, Сербії, Македонії, Греції, 
Туреччини. Зокрема, це були такі відомі гурти, як «Коло» (Белград), 
«Пирин» (Благоєвград), «Танец» (Скоп’є). Фестиваль, почесним го-
ловою авторитетного жюрі якого був академік Н. Кауфман, проходив 
під патронатом мера міста і перетворився у всенародне свято. 

Плідною була і наша робота в бібліотеці, архіві Інституту фоль-
клору БАН, а також у Національній бібліотеці ім. Св.Кирила і Ме-
фодія та в Центральній бібліотеці й архіві БАН, консультації зі спів-
робітниками відділу словесного фольклору (антропології слова) 
С. Петковою, Й. Коцевою, К. Михайловою, Г. Лозановою, К. Анаста-
совою, С. Бояджиєвою, Д. Добревою, а також з М. Івановою, Р. Бра-
тановою та ін. Про спільну співпрацю розмовляли з професором 
М. Сантовою. Болгарські вчені були зацікавлені в проведенні укра-
їнсько-болгарської конференції, продовженні вивчення болгарської 
етнокультури в Україні, висували пропозиції щодо розширення як 
географії вивчення болгарської меншини в Україні, так і щодо до-
слідження етнокультурних контактів (в першу чергу українських та 
російських, але також польських, грецьких, кримсько-татарських, 
єврейських тощо). Мені довелося також брати участь у роботі вче-
ної ради Інституту фольклору БАН. Зокрема, запам’яталася допо-
відь д-ра В. Тончевої, присвячена дослідженню албанської тради-
ційної культури регіону Голо Брдо на кордоні Македонії і Албанії. 
Виступ супроводжувався демонстрацією відеофільму. Загалом, кож-
ний експедиційний виїзд співробітників, також і в українські села, 
обов’язково включає і відеофіксацію матеріалу. Так, за матеріалами 
експедиційного обстеження сіл Голиця, Кубей, Залізничне Болград-
ського району Одеської області Р. Братановою та М. Івановою також 
було підготовлено відеоматеріал. Засідання проходять в актовій залі, 
але досить камерно, там стоїть довгий стіл, з одного боку стіни – 
диван і крісла, з іншого – щось на зразок парт, хтось сідає у крісло, 
хтось занотовує сидячи за столом. Вчена рада відбувалася у формі 
проведення «круглого столу», слухачі ставили запитання, жваво об-
говорювали матеріал, доповідач сидів за комп’ютером і представляв 
відеоматеріал, кафедри взагалі немає.

Варто зазначити, що демонстрація відеофільмів культурно-антро-
пологічного змісту – і не лише болгарської тематики – поширена в 
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Інституті. Так, мені довелося бути присутньою на показі коротких 
документальних фільмів – «Китайський театр тіней», «Японське 
мистецтво приготування суші», «Реконструкція давнього грецького 
корабля Арго» та ін. За цими фільмами проглядаються й напрям-
ки відряджень на той час директора Інституту фольклору доктора, 
проф. М. Сантової, яка очолює Національну болгарську комісію з 
фольклору при Міністерстві культури та є представником Болгарії 
при Міжурядовому комітеті із захисту нематеріальної культурної 
спадщини при ЮНЕСКО. 

Як відомо, 17 жовтня 2003 року Генеральною конференцією 
ЮНЕСКО було прийнято відповідну Конвенцію, і Болгарія була од-
нією з перших країн, яка її ратифікувала. До сьогодні цей міжна-
родний документ ратифікували близько дев’яноста країн, серед яких 
і Україна. Тоді ж було утворено Загальну асамблею країн-членів, а 
також Міжурядовий комітет із захисту нематеріальної культурної 
спадщини. Особливо важливим в плані визнання міжнародної ді-
яльності Інституту фольклору став 2008 рік, коли під патронатом 
Президента Республіки Болгарії в Софії відбулося засідання Комі-
тету, в якому взяли участь делегати з понад сімдесяти країн, а на 
порядок денний було винесено питання участі у тематиці Конвенції 
окремих спільнот, груп і колективів, дослідницьких центрів, інсти-
тутів та експертів від країн-учасниць. Напрацьовані в ході зустрі-
чі документи були прийняті на Асамблеї ЮНЕСКО в червні того ж 
року [19, с. 5–6]. Визнанню ролі Інституту фольклору у даній про-
блематиці сприяло офіційне затвердження у національному реєстрі 
дослідницького проекту «Живі людські скарби – Болгарія», який є 
частиною програми ЮНЕСКО [44, с. 9], а також висока оцінка ро-
боти експертів Інституту у розробці методології внесення елементів 
нематеріальної культурної спадщини до регіональних та національ-
них реєстрів. Було ухвалено створити під егідою ЮНЕСКО на базі 
Інституту фольклору Регіональний центр з нематеріальної культур-
ної спадщини, відповідно залучивши науковий досвід Інституту. 
У цьому плані Інститут тісно співпрацює з Міністерством культури 
Болгарії та Національною комісією ЮНЕСКО при Міністерстві за-
кордонних справ, проводить національні та регіональні семінари за 
програмою «Живі людські скарби – Болгарія». 
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На думку болгарських учених, кінець ХХ – початок ХХІ ст. – 
«гарна нагода, аби підбити підсумки болгарської фольклористики», 
яку не оминули тенденції, притаманні соціально-політичному й 
культурному розвиткові країни [18, с. 34]. Серед інноваційних тен-
денцій сучасного наукового пошуку є відхід від попереднього ро-
зуміння фольклору як «усної народної творчості», що зумовлюва-
ло виключно філологічний напрям досліджень. На час створення в 
1973 році Інституту фольклору головним завданням фольклористи-
ки було «вивчення сучасного стану класичної фольклорної спадщи-
ни за жанрами, відповідно до тематичного поділу: юнацький епос, 
гайдуцькі пісні, балади, проза тощо». Безперечна заслуга очолюва-
ної П. Динековим філологічної школи болгарської фольклористики 
полягала у всебічному дослідженні художнього боку фольклорного 
тексту – його поетики, його ролі у формуванні болгарської худож-
ньої літератури та мистецтва. Водночас відчутною був брак аналізу 
фольклорного тексту в умовах його живого побутування, що створи-
ло умови для методологічного розширення наукових досліджень, а 
саме залучення методів структурного аналізу, системного підходу до 
розгляду фольклорної творчості, зокрема семіотики. Структурні змі-
ни в Інституті фольклору, коли у 1980-х роках в установі було ство-
рено нові сектори – музичного фольклору та народного мистецтва, 
а також нові суспільно-політичні умови, пов’язані з демократизаці-
єю суспільства, призвели до помітних зрушень у фольклористиці, 
пов’язаних у першу чергу з новим баченням фольклорної творчості. 
Соціальні виміри сучасного розуміння фольклору визначили новий 
контекст його побутування, зумовили активне залучення фолькло-
ристів та етнологів до фестивальної культури як форми презентації 
фольклорної творчості, поставили проблему «фолка» та «чалги». 

У структурі культурної практики різних європейських країн фоль-
клорна творчість (folk art) посідає значне місце, при усіх відміннос-
тях ставлення до неї, на рівні визначення самого поняття фольклору, 
коли часто просто йдеться про локальні традиційні культури. У не-
відповідності терміну «фольклор» у західній і східній культурних 
та наукових традиціях полягає, можливо, одне з основних непоро-
зумінь, а, можливо, й один із забобонів, що випливає із ставлення 
до традиційної культури відповідно у західній чи східній традиції. 
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Недостатня обізнаність стає підґрунтям формування стереотипів, 
коли одні залучають традиційну культуру лише до сфери культурної 
спадщини (а також історичного минулого, тобто, до моменту утво-
рення нації) й загалом орієнтуються на майбутнє, яке визначатимуть 
могутні технологічні цивілізації, а інші все ще перебувають у тісних 
рамках архаїки та міфотворчості, що у свою чергу веде до інфан-
тильності та зубожіння. Такі твердження є тим дисонансом, на якому 
вибудовується думка, що, якщо для Заходу фольклор є анахронічною 
прикрасою та музейним експонатом, то для Сходу – його постійною 
примітивною в’язницею [35, с. 249].

Толерантність у ставленні до іншої культури, коли вона збері-
гається в умовах неавтентичного середовища і художньої обробки 
традиції, тобто – говорячи про загальні тенденції – у вигляді фоль-
клоризму, є, як відомо, необхідним і важливим чинником існування 
народної культури. Специфіка побутування фольклорної культури, 
властива сучасності взагалі, полягає в тому, що «фольклор, вклю-
чаючись у систему сучасної духовної культури, в якій домінують 
нефольклорні форми, дістає вторинних ознак (так званий фолькло-
ризм)» [61, с. 69], що, в свою чергу, пов’язано із соціально-політич-
ними, економічними, культурно-інформаційними змінами у суспіль-
стві. У сучасних умовах, коли, за висловом Т. Живкова, «традиційна 
культура тьмяніє, проте фольклор лишається» [22, с. 321], чинник 
фольклоризму набуває особливого значення. Він надає творам пев-
них особливостей – вони втрачають локальні відмінності, варіюван-
ня, набувають нефольклорного контексту. Немає сумніву, що фоль-
клоризм обумовлений об’єктивно і суб’єктивно існуючими у сучас-
ній Європі цивілізаційними процесами і охоплює не лише народну 
культуру, але й усю світову культурну спадщину. 

Дедалі вагомішого комунікативного значення набуває саме ху-
дожня складова фольклорної творчості, що визначає особливості 
побутування фольклору. Якщо у класичному значенні слова під на-
родною культурою розуміється «складна система художньої культу-
ри, що безпосередньо пов’язана із традиційним календарем та ро-
динно-побутовим життям людини у минулому, має своє власне вну-
трішнє значення, свої символи, якими передаються думки і поняття 
людського буття» [20, с. 288], то народжений у середо вищі місь-
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кої культури фольклоризм – перш за все як неавтентична художня 
творчість – пропонує найкращі умови для реалізації та презентації 
фольклору. На думку Т. Живкова, «чим більше фольклор визнача-
ється саме як художнє надбання, виходячи за межі обрядово-побуто-
вих ситуацій життя, тим більше художня творчість залучає його до 
свого репертуару» [22, с. 315], виконуючи роль, за вдалим висловом 
Р. Іванової, його «рятівника». Гублячи позиції базового знаряддя ху-
дожнього відтворення людського життя, фольклор надалі стає все 
важливішим засобом забезпечення художніх потреб. Цей аспект ви-
магає все більш нагального залучення фольклорної політики з ме-
тою його правового захисту та забезпечення існування фольклорної 
творчості, оскільки втрата її означатиме, що фольклор перестав бути 
тим індикатором, який визначає соціальну поведінку людей як при-
належних до певної спільноти – народу, регіону або держави. У цьо-
му розумінні фольклор існує не лише як пам’ять, але й створює базу 
для співжиття «тут» і «зараз», надаючи можливості для інтеграції та 
реінтеграції різних спільнот. Народна творчість усвідомлюється як 
шлях до набуття «свого виразу» у світовій культурі, продовжуючи 
існувати не як релікт, а як фактор розвитку духовності та задоволен-
ня естетичних потреб. Відповідаючи в сучасних умовах переважно 
естетичним потребам, традиційні форми культури усвідомлюються 
як джерело автентичності та широко взаємодіють із сучасною про-
фесійною творчістю, засвідчуючи прагнення суспільства до усві-
домлення витоків національної культури.

Сучасні зміни у парадигмі фольклористики, зокрема й ті, що сто-
суються художньо-естетичної функції фольклору, пов’язані переваж-
но з поглядом на фольклорний текст та на постать виконавця. Фоль-
клорно-етнографічний текст розглядається як системна, із складною 
організацією, самостійна одиниця у полі культурної традиції. Саме 
в межах фольклорно-етнографічного тексту як фрагменті тради-
ційної культури, що позначається певною завершеністю у змістов-
ному, композиційному та функціональному відношенні, на основі 
комплексу мовних засобів реалізується той чи інший вид художньої 
форми [28, с. 362]. Постструктуралістська та деконструктивістська 
критика переакцентували дослідницьку увагу з об’єкта вивчення 
на суб’єкт дослідження. Останнім часом все частіше звучать доко-
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ри в бік фольклористики з вимогою методологічної модернізації, 
що пов’язано переважно зі змінами в потрактуванні фольклорного 
тексту, а саме – перенесенням центру ваги з тексту-твору на текст-
поведінку, текст-процес, розширенням поняття фольклорного тексту 
до масштабів комунікативного акту й тексту культури. Немає нічого 
дивного, зазначає К. Богданов, що погляд на фольклорний текст як 
на такий, що перебуває у режимі його гетерогенної рецепції (і тим 
самим такий, що залежить також від ставлення до нього дослідника), 
поступово приходить на зміну абсолютизації фольклорного об’єкту 
в ньому самому. Дослідження фольклору дедалі частіше претендує 
послуговуватися також вивченням нормативно формалізуючих ме-
ханізмів життя і акультури, практик повсякденної поведінки людини 
[5, с. 7]. Відповідно мета сучасного вивчення фольклору полягає у 
визначенні, які науково-теоретичні аспекти спроможні інтегруватися 
до етнологічної інтеркультурної комунікації та – vice versa – які саме 
підходи та успіхи інтеркультурної комунікації можуть бути залучені 
до дослідження фольклорного наративу як тексту [43, с. 126]. 

Конкретним підтвердженням цього завдання можуть бути прове-
дені наприкінці 90-х років ХХ ст. групою науковців Інституту фоль-
клору БАН в рамках проекту «Розповідь і культура (фольклорис-
тичні аспекти)» етно-фольклорні дослідження у с. Галата поблизу 
м. Тетевен, які були спрямовані на виявлення наративних знань та 
колективного й індивідуального досвіду серед болгаромусульман-
ського населення. 

Як показали спостереження, колективний досвід спільноти, 
представлений, зокрема, системою релігійних образів і наративів, 
увібрав у себе різні за походженням, проте інтегровані у місцеву 
культуру міфи, оповідання, перекази, анекдоти, сни тощо, де тема 
смерті виступає як центральна, тематично структуруючи відповід-
ні знання та досвід [6, с. 52]. Тема смерті не була єдиною чи осно-
вною проблемою дослідження, проте вже сам зібраний матеріал не 
міг не поставити цієї проблеми, оскільки містив розповіді, сни, спо-
гади, що виникають у зв’язку зі смертю близьких, а також факти, 
емоції, власні оцінки, характерні для побутової комунікації та зви-
чаєвої поведінки, які виявляються в ритуальній практиці, зокрема 
при оплакуванні покійних, і пов’язані з пошануванням померлих. 
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Регламентований обрядом плач належить до унормованої поведін-
ки й узвичаєної практики та є обов’язковим під час похорон і від-
значання поминальних дат (седмини, мевлид), зокрема на турско 
Четирийсет – локальний варіант календарно-поминальних свят із 
символікою смерті і відродження. На відміну від българско Чети-
рийсет – Дня Сорока Севастійських мучеників (22 березня), який 
за традиційними уявленнями пов’язується зі зміями, градом, пробу-
дженням природи, турско Четирийсет відбувається щороку до обі-
ду 27 березня на кладовищі, коли прибирають могили, поливають їх 
водою, роздають солодощі та лишають їх разом з квітами – штучни-
ми чи свіжими – на могилах. Оплакують жінки різного віку – старі, 
середнього віку, досить молоді. Плачі можуть тривати близько го-
дини і стають загальним звуковим фоном, який доповнює масовість 
свята. Правил чи обмежень щодо того, чи був покійний близькою 
або далекою ріднею, коли – недавно чи давно – помер, немає. Плаче 
кожний «на който си му идва отвътре». Одна й та сама жінка може 
плакати над кількома могилами, звичайно, найвразливішими є плачі 
над свіжими могилами, при цьому присутність чужих людей з фото-
апаратом і кінокамерою не викликала заперечень і навіть зумовлю-
вала більш артистичне виконання. Проведені спостереження й запи-
си (аудіо та відео) засвідчили живу традицію побутування поховаль-
ного оплакування, показавши, що попри етнокультурну та релігійну 
багатошаровість локальної обрядової традиції воно залишається 
«знаковим обрядовим дійством» та є частиною звичаєвої культури 
певної етнічної групи [8]. 

До цієї проблеми – аналізу іноетнічних традицій різножанро-
вого фольклорного тексту, зокрема поховального плачу, – постій-
но привернуто увагу відомих болгарських етномузикознавців Д. і 
Н. Кауфманів. Через п’ятнадцять років після виходу в світ ґрунтов-
ної праці «Погребални и други оплаквания в България» (1988), на-
уковці знову звертаються до цієї теми у праці «Оплакванията на по-
койници у някои другоезични групи в България» [23]. Надрукована 
в часописі «Български фолклор» Інституту фольклору БАН стаття 
стала публікацією раніше підготовленого матеріалу, який авторам не 
дозволили свого часу включити в академічне видання 1988 року. Не 
раз висловлювана Н. Кауфманом у попередніх працях теза, що му-
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зичний фольклор може вважатися переконливим доказом генетичної 
й мовної спільності, тут знову знаходить своє підтвердження. На 
матеріалі власних спостережень над поховальними плачами у валахів 
Північно-Західної Болгарії, куцовалахів (арумунів) у підгір’ї Родопів, 
нащадків грецьких колоністів на Чорноморському узбережжі, серед 
болгарських турків у Північно-Східній Болгарії, гагаузів у містах 
Варні та Добричі, а також серед євреїв і ромів, автори роблять вис-
новок, що надзвичайно тісні зв’язки, які існують між поховальни-
ми звичаями і плачами титульного етносу та інших етнічних груп, 
свідчать про єдність фольклорної культури. Публікація цієї статті 
не лише доповнила академічне видання 1988 року новим важливим 
матеріалом (9 нотованих текстів), але й надала нового імпульсу по-
глибленому вивченню традиційної обрядовості, зокрема поховаль-
них плачів як чинника етнічної ідентичності та збереження певної 
локальної традиції. 

Проблема «ідентичність та звичаєвість» для болгарської науки є 
так само актуальною, як і для української, яка визначає ідентичність 
як феномен соціокультурного життя і результат самовизначення, 
звичаєвість у цьому контексті виступає як процес, що скеровує емо-
ції, почування і формує «ми – образ» спільноти [47, с. 33]. Оскіль-
ки, наголошують дослідники, «нервом ритуалу є звертання членів 
спільноти до так званих “своїх” цінностей, можливість емоційно 
пережити і, зрештою, сповна осмислити екзистенційну значущість 
і вищовартість цих цінностей», саме ритуал (як знакова система) 
створює модель ідентичності групи [11, с. 7, 10]. 

Позаобрядовий фольклорний текст у певних випадках так само 
стає маркером ідентичності групи. Маючи передусім просторовий 
аспект, почуття особистісної та колективної (етнічної, національної) 
ідентичності сформувало у болгарській культурі яскравий образ 
за родното място, що знайшов особливо виразне втілення у бол-
гарському фольклорі – піснях і плачах – переселенців та найманих 
працівників (гурбетчии), які змушені були в пошуках роботи залиша-
ти рідні домівки. Масові переселення з економічних чи політичних 
причин, що так часто траплялися в історії Балкан, для кожного окре-
мого села були унікальною і часто трагічною подією, довічною роз-
лукою з батьківщиною. «Надзвичайно мало зроблено для вивчення, 
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запису й публікації власних свідчень задля нагромадження “малих 
історій” незалежно від фактів та документів офіційної історії, у яких 
були б зафіксовані добровільні, вимушені чи примусові міграції на-
селення у наших землях», – зазначає С. Бояджиєва у статті «Плач и 
песен за родното място» [7, с. 8]. Нерідко такі пісні-плачі знаходимо 
саме в репертуарі визнаних у народі плакальниць. Плачі за гурбет, 
наемен труд і преселване (изселване), образи і мотиви яких часто 
стають прямими «цитатами» обрядового оплакування, дослідники 
переконливо пов’язують із позаобрядовими плачами на жив човек с 
тежка съдба або на тежка участ на жив човек. Серед стереотипів, 
якими, відповідно до місцевої традиції, у тексті подається образ 
рідного краю, антиномічний образу тая турска земя, – елементи 
«свого» ландшафту, (...останаа синити сливи и жълтите присаде), 
одночасно ідеалізовані й конкретні, які наразі стають клішованими 
виразами і спонтанно виявляються також у сучасному наративному 
фольклорі.

Надзвичайно актуальними і перспективними для сучасної ет-
нології та культурної антропології видаються роботи слов’янських 
вчених, у яких порівняльний аналіз художньої культури проводить-
ся у контексті національної, соціальної та локальної ідентичностї. 
Зокрема, М. Сантова в праці «Култура и традиция на малкия град» 
(«Культура і традиція малого міста») (София, 2001) розглядає істо-
ричні, соціальні, релігійні та культурні особливості двох малих євро-
пейських міст – міста Банско у Болгарії та міста Бенш у Бельгії. Ав-
тор подає типологію культурно-ідентифікаційних чинників малого 
міста, що моделюють ідентичність європейської спільноти завдяки 
культурі та традиції, вводить культуру цих міст не лише в загальний 
європейський та національний контекст, але й у контекст локальної 
культурної ідентичності, що знаходить яскраві прояви на різних рів-
нях соціокультурного вияву. 

Проблематика культури малого міста, як вже зазначалося, є за-
галом актуальною для сучасної болгарської етнології і фольклорис-
тики. Наукова програма Інституту фольклору передбачала, зокрема, 
й дослідження причорноморського узбережжя, зокрема міста По-
моріє, відомого як своїми культурно-історичними пам’ятками, так і 
традиціями, зокрема щорічними фестивалями вина й виноробства. 
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У цьому місті впродовж декількох років тривала експедиційна робота 
Інституту, органічним підсумком якої і результатом кількарічної на-
полегливої праці групи етнологів та фольклористів стало проведення 
в 2005 році міжнародної конференції «Узбережжя – море – Європа. 
Моделі інтеркультурної комунікації», яка засвідчила не лише тяглість 
етнокультурної традиції регіону, але й його стрімкий сучасний розви-
ток. Організатором конференції виступив Інститут фольклору БАН, 
який разом із муніципалітетом міста та при підтримці Міністерства 
освіти і науки, а також при сприянні історичного музею, бібліотеки та 
культурного осередку «Просвіта» у м. Поморіє, провів цей важливий 
і резонансний міжнародний науковий захід. Проходила конференція в 
одному з кращих готелів міста, оригінальне архітектурне вирішення 
якого давало повну уяву перебування на борту великого корабля, що 
лише на мить застиг на березі моря перед тим, як вирушити у далекі 
морські мандри, а шум морських хвиль, що долинав у відкриті ві-
кна конференційної зали, акомпанував роботі конференції. Учасники 
міжнародної наукової конференції були також гостями фольклорного 
фестивалю, що, як і кожного року, відбувався на центральній площі 
міста, мали можливість ознайомитися з творчістю яскравих фоль-
клорних колективів, професійних та самодіяльних митців регіону. 

Про завдання й роботу інститутської команди, яка досліджувала 
регіон Поморія, розповіла відкриваючи конференцію М. Сантова, 
наголосивши, що саме конкретний матеріал безпосередніх обсте-
жень локальної традиції дає сьогодні можливість для більш широ-
ких узагальнень щодо культурної ідентичності. Сердечно привітали 
учасників мер міста Поморіє П. Златанов та виконавчий директор 
Фестивалю вина І. Брайков. Увазі учасників конференції було за-
пропоновано ретроспективну фотовиставку «Поморіє між 1918 та 
1946 рр.» (автори: В. Калачев та Д. Карабашев). Робота конференції, 
в якій взяли участь близько сорока науковців з Болгарії, Іспанії, Ма-
кедонії, Латвії, Польщі, Туреччини, Угорщини та України, проходила 
в секціях: «Поморіє і Європа»; «Культури моря»; «Життя біля моря»; 
«Інтеркультурна комунікація»; «Зустрічі з іншими. Туризм»; «Вино. 
Культурні практики та уявлення»; «Вірування та символи»; «Спіль-
ноти і море». Така широта тематики та інтердисциплінарний аспект 
проблем народознавчих дисциплін визначили багатопрофільність до-
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повідей, які звучали болгарською та англійською мовами. Варто хоча 
б коротко окреслити коло проблем, що розглядалися. Це, зокрема, 
археологічні пам’ятки і антична спадщина регіону, концепти моря з 
погляду етнокультури та культурної антропології, семантичний ана-
ліз вербального та обрядового тексту у різних етнічних та конфесій-
них традиціях чорноморського узбережжя, власна етнічна традиція 
у свідченнях іноземців та уявленнях болгар про Європу. Традиційна 
для болгарської етнології увага до вивчення етнічних меншин була 
ще раз засвідчена доповідями, які на широкому документальному 
матеріалі та з різних поглядів, зокрема у гендерному аспекті, про-
демонстрували, що традиційна культура певної етнічної спільноти, 
наприклад, прибережних гагаузів або циган, є незаперечним кодом 
їх власної самобутності. Нарешті, окремим блоком було представле-
но доповіді з тематики вина та виноробства у традиційній народній 
культурі. Широкий спектр народних уявлень та яскравих народних 
звичаїв, пов’язаних з концептом вина та обрядовою практикою ви-
норобства у різних регіонах Центральної та Південно-Східної Єв-
ропи, образи святих-покровителів виноробства та виноробів, вино у 
різних жанрах фольклору тощо, стали предметом уваги ряду допові-
дей, окремі з яких супроводжувалися й відеоматеріалами. Крім того, 
варто згадати й проблематику доповідей, що прозвучали на секції, 
присвяченій туризму, на якій піднімалися актуальні для Болгарії пи-
тання залучення фольклорно-культурної спадщини до потреб турис-
тичної індустрії. Цій проблематиці, пов’язаній з питаннями сучасно-
го фольклорного процесу, формами його побутування та презентації, 
проблемою фольклоризму у сучасній культурі, постійно приділяєть-
ся увага як з боку науковців, так і з боку туристичного менеджменту, 
визначаючи роль фольклору у громадському та економічному житті 
країни. Як теоретичні питання, так і практичні завдання поєднання 
народної творчості й туризму, визначення фольклору як екосисте-
ми, можливості нетрадиційної медицини, пов’язаної з морем, залу-
чення фольклору в рекламний менеджмент, досвід окремих регіонів 
у використанні фольклору для розвитку туристичної галузі тощо, 
ще раз підкреслили необхідність наукового аналізу цієї проблеми. 
Отже, наукова конференція засвідчила широкий міжнародний ін-
терес як до проблем національної культурної спадщини, так і су-
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часних моделей, що визначають європейську культурну інтеграцію, 
а крім того, підтвердила, що одним із важливих напрямів аналізу 
трансформаційних змін традиційної культури в сучасних умовах є 
вивчення комунікативно-функціональних особливостей обрядового 
тексту в урбаністичному середовищі. Характерні зміни, яких зазнає 
в міському культурному контексті традиційний фольклорний текст, 
набувають особливої актуальності саме в аспекті ідентифікаційного 
процесу культури. Проведені дослідження, зокрема на матеріалі ма-
лих міст, показали, що традиційна культура сільського типу (із прита-
манними їй художніми формами) у сучасному міському середовищі 
здатна створювати й підтримувати ідентифікаційні процеси, зав-
дяки чому відповідний культурний феномен набуває характерної 
емблематичності. 

Дослідження ідентичності, зокрема ролі фольклору як чинника 
регіональної та локальної культурної традиції, сьогодні, як ми пе-
ресвідчуємося, набуває особливого значення в південослов’янській 
етнології і фольклористиці, де останнім часом особливо домінує 
широкий культурологічний аспект. Роблячи наголос на розумінні 
фольклору як певного дискурсу модерності, автори пропонують від-
мовитися від погляду на фольклор як «традиційний» і «сучасний», 
оскільки вже самий фольклор є певним «проектом модерності», яка, 
у свою чергу, визначається не за часовими принципами, а як позиція, 
певне відношення до актуальних завдань, що знаходять свій вияв у 
сфері суспільних відносин, як фактор раціоналізації людського існу-
вання всередині традиції та як вербалізація картини світу відповідно 
до законів фольклорної поетики [59, с. 22]. 

Таким чином, визначаючи межі семантичного поля поняття 
«фольклор» у сучасному глобалізованому європейському куль-
турному просторі, де він є синонімічним до понять «історія» (осо-
биста, сімейна), «культурна історія» і співвідноситься з рівнем 
конкретної спільноти, яка формує незмінні культурні цінності, що 
сприймаються як «фольклор», культурологічні параметри фолькло-
ру окреслюються як визначальні. Такі притаманні фольклору риси, 
як стабільність, незмінність та повторюваність, завдяки чому він 
утверджується як культурно-історична та художньо-естетична тра-
диція, водночас зумовлюють побутування фольклорної творчості як 
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живої реалії, що підлягає розвитку, і є складовою частиною сучас-
ної культури, «місцевого життя» або «нашого побуту». Набуваючи 
форм активної самоідентифікації носіїв фольклору, він сьогодні стає 
культурою, яка переконливо доводить свої власні деференцювальні 
та відокремлювальні функції. По суті, зазначають дослідники, мова 
йде про усвідомлене розуміння культурної ідентичності через фоль-
клор [45, с. 31].

Про актуальність славістичних досліджень для європейського та 
світового наукового досвіду йшлося, зокрема, на ІV Міжнародному 
конгресі Міжнародної організації з народної творчості (IOV) «Куль-
турний діалог в контексті глобалізації», що відбувся 2007 року в Гре-
ції, і в якому брали участь представники з шістдесяти п’яти країн світу.

Сучасні інтегративні процеси висувають до компаративних 
досліджень, зокрема славістичних, вимоги послідовно дотримуватися 
засад як національного, так і міжнаціонального підходу. Проте в умо-
вах світової глобалізації і дезінтеграції слов’янської спільноти виникає 
цілком реальна небезпека самого існування славістики як комплексу 
наукових дисциплін, що вивчають життя слов’янських народів, і до 
якого, як відомо, відносяться лінгвістика, літературознавство, фоль-
клористика і етнологія, історія мистецтва, історія і культурологія 
слов’янських народів, – тобто ті сфери знання, у яких знайшли 
«найглибше вираження традиційні зв’язки слов’янських народів 
та етнонаціональні риси їх розвитку» [39, с. 39]. На противагу по-
передньому політичному та ідеологічному догматизмові, переваж-
на увага зосереджувалася на окремих дисциплінах, а також внеску 
національних шкіл у розвиток славістичних досліджень, що дало 
значний імпульс для разгортання таких напрямів, як україністика, 
полоністика, богемістика і т. д., а також дозволило презентувати зна-
чення для славістичних досліджень таких наукових центрів Європи, 
як Відень, Грац, Будапешт тощо. Водночас певне перенесення ува-
ги на національні особливості без урахування загальних тенденцій 
стало причиною того, що, наприклад, свого часу міжнародний про-
ект «Історії славістики», над яким працював у 80-х роках ХХ ст. 
югославський комітет славістів, не був реалізований. Теза, що ви-
ключно національний підхід може блокувати славістичні наукові 
розробки, які мають загальне значення для всіх слов’янських куль-
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тур, не відкидає, зрозуміло, необхідність всебічного розгляду явища 
у кожній окремій етнічній традиції та національній культурі, що є 
основою наукового порівняльного аналізу. Подібні явища, треба за-
значити, спостерігаються не лише в славістиці. Цілком виправданою 
видається паралель із монографією естонського автора У. Валка «Чор-
ний джентльмен: маніфестації диявола в естонській народній релігії» 
(Ü. Valk. «The Black Gentleman, Manifestations of the Devil in Esto-
nian Folk Religion», Helsinki 2001), у якій автор, за визначенням кри-
тики, «акцентує політичну ауру» матеріалу, намагаючись пов’язати 
Естонію із Західною Європою, розглядаючи фольклорний образ і 
візуальні маніфестації чорта у західноєвропейському та християнсь-
ко-культурному контексті, залишаючи поза увагою угро-фінську та 
слов’янську традицію, – саме ті, які відкривають «міфічний кон-
текст» персонажа наративів [32, s. 214–216].

У зв’язку з компаративним аспектом славістики та її актуальними 
завданнями, зокрема щодо південнослов’янської фольклористики, 
цікавими, проте не однозначними, є пропозиції, висунуті не так давно 
відомим словацьким компаративістом Д. Джуришиним. Вважаючи, 
що славістика перебуває зараз у серйозній кризі саме через брак су-
часного матеріалу і літературознавчих напрямків, дослідник вводить 
поняття «інтерлітерарного центризму» [16, с. 179], пов’язаного з 
«євроцентризмом», наголошуючи на значенні географічного чин-
ника у сучасних диференційно-інтегративних процесах на про-
тивагу етнічному. У своїх методологічних зауваженнях Д. Джури-
шин зазначає, що «інтерлітерарний центризм» несе на собі широке 
інтегруюче значення, надаючи можливість аналізу інтерлітерарності 
в світовому контексті. Виокремлюючи інтерлітерарні центризми бал-
канських літератур, середньоєвропейських та східноєвропейських 
літератур, куди крім слов’янських відносяться й неслов’янські 
культурні традиції, його погляди натомість розмивають саме понят-
тя славістичної – слов’янської – спільноти. Намагання автора вве-
сти нові методологічні принципи пов’язується з тим, що, на його 
думку, славістика сьогодні стає все більше історичною, ніж сучас-
ною наукою, а це, в свою чергу, є наслідком «ослаблення співжиття 
слов’янських культур і, тим самим, їхніх літератур». Без сумніву, 
славістика, особливо після низки дискусій останніх років, вимагає 
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методологічного оновлення, але водночас засвідчує необхідність по-
силення саме «етнічних» досліджень. Як підкреслював М. Сибіно-
вич, будь-які факти національної культури можна об’єктивно опи-
сати та оцінити, лише співставивши їх із відповідними явищами в 
інших слов’янських культурах [46, с. 11]. 

На цьому, зокрема, було наголошено на двох останніх міжнарод-
них конференціях зі славістичної фольклористики (2006, 2011), іні-
ціатором яких був голова Комісії з фольклору при Міжнародному 
комітеті славістів д-р Л. Раденкович, а організатором Інститут балка-
нознавства Сербської академії наук і мистецтв. Метою міжнародного 
наукового симпозіуму, що відбувся у Белграді, Кралеві та Матаруш-
кой Бані 3–6 жовтня 2006 року, став «аналіз стану фольклористики 
у кожній слов’янській країні окремо та оцінка дотеперішніх основ-
них результатів щодо запису, збереження та вивчення національного 
фольклору» [40, с. 7], а також питання предмету та обсягу сучасної 
фольклористики, значення регіональних досліджень фольклору, ство-
рення електронних баз даних тощо. Нові методи дослідження сучас-
ного фольклору, пов’язані з антропологічним аспектом, здебільшого 
орієнтуються на соціальні параметри сучасної урбаністичної культу-
ри. Л. Раденкович підкреслив, що «нова фольклористика», відходячи 
від перспективи «народу» та «традиційної моделі світу», все більше 
наближається до соціології і вводить перспективу «людини як осо-
бистості у сучасному суспільстві». Попри нові напрями досліджень 
нагальним завданням, особливо в умовах глобалізації, залишається 
«захист фольклорної спадщини як важливого елемента національної 
ідентичності» [40, с. 10–11]. 

Місце і роль фольклористичних досліджень в умовах глобаль-
них соціокультурних змін є однією з основних проблем наступного 
ХV Міжнародного з’їзду славістів (Мінськ, Білорусь, 2013 р.) [55, 
с. 255]. Водночас роль традиційного та автентичного фольклору у ви-
рішенні проблем національної ідентичності має першочергове значен-
ня і залишається в центрі уваги дослідників. Про це йшлося на між-
народній конференції «Спільне у фольклорі слов’янських народів», 
яка у межах засідання Комісії з фольклору при Міжнародному комі-
теті славістів відбулася 2011 року в м. Аранджеловац (Сербія). Саме 
центральна тема «класичної» славістичної фольклористики ХІХ–
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ХХ ст., яка зосереджувалася на принципових питаннях щодо спіль-
них витоків, типологічних та історичних зв’язках фольклору різних 
слов’янських народів, а у ХХІ ст. має у своєму розпорядженні нові 
методи та підходи досліджень, була обрана як така, що надає можли-
вість вивчати генетичні збіги та ранні запозичення у слов’янському 
фольклорі. На противагу пізнішим фольклорним жанрам, особливо 
так званому «постфольклору», увага до яких, як наголосив Л. Раден-
кович, неминуче призводить до «маргіналізації фольклористики та 
дріб’язковості її проблематики», для з’ясування кардинальних питань 
славістичної фольклористики, а саме – спільних витоків, ареального 
поширення сюжетів та мотивів, вивчення генетичних та типологічних 
збігів тощо, стали народні балади, замовляння, загадки, інші жанри 
слов’янського фольклору. На таких засадах ґрунтується видання «Ет-
нолингвистичка проучавања српског и других словенских језика» (Бе-
оград, 2008), за редакцією П. Пипера та Л. Раденковича, підготовлене 
Відділенням мови і літератури Сербської академії наук і мистецтв з 
нагоди 70-річчя знаного славіста, лінгвіста, дослідника слов’янської 
народної культури і фольклору, члена-кореспондента РАН, почесного 
академіка Сербської академії наук і мистецтв С. Толстої, яка, разом 
з М. Толстим, є засновником школи російської етнолінгвістики – на-
пряму, що упродовж останніх десятиліть став одним з найпотужніших 
і плідних у сучасній науці, зокрема й у фольклористиці. Авторський 
колектив збірника склали славісти з різних країн, зокрема, Білорусі, 
Болгарії, Італії, Канади, Німеччини, Польщі, Росії, Сербії, Словенії, 
України, Франції, Чехії. Загалом представлено 35 наукових статей, які 
відбивають широкий спектр проблем сучасної етнолінгвістики, при 
цьому більша частина праць ґрунтується на сербському мовному та 
фольклорному матеріалі [29]. Сербська, зокрема белградська, етно-
лінгвістика є одним з «вогнищ» [56, с. 131] цього теоретико-методоло-
гічного напряму славістичних досліджень. Крім праць Л. Раденкови-
ча, Б. Сикимич, Д. Айдачича, інших науковців, варто назвати серійне 
видання «Коди слов’янських культур» (головний редактор Д. Айда-
чич) та часопис «Расковник» (головний редактор Л. Раденкович).

Те, що сербська фольклористика розвивається, в основному, на 
ґрунті всебічного філологічного аналізу, із серйозною складовою 
польового досвіду та широким залученням комплексного підходу, 
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вельми успішно вирішуючи в межах традиційного напряму акту-
альні питання сучасної європейської науки, засвідчують, зокрема, 
щорічні міжнародні славістичні конференції, які традиційно про-
водить в середині вересня, у «дні Вука Караджича», Міжнарод-
ний славістичний центр Белградського університету. Славістич-
на фольклористика, яка на цих зустрічах розглядається в одній із 
тематичних секцій, поряд із давньою сербською літературою, лі-
тературою ХХ ст., постмодернізмом тощо, залучає як іноземних 
науковців, так і представників різних наукових центрів та універ-
ситетів Сербії – Белграда, Нового Сада, Косовської Митровиці, 
Банялуки, Крагуєвця, Лепосавичів, Східного Сараєва тощо. Серед 
учасників завжди чимало молоді, аспірантів, молодих науковців, 
які зацікавлено і ґрунтовно продовжують традицію досвідчених 
фольклористів – Н. Милошевич-Джорджевич, В. Бована, З. Кара-
нович, Л. Раденковича, С. Самарджиї та багатьох інших. Так, на 
37-ій Міжнародній науковій конференції «У дні Вука Караджича» 
(Белград, 2007 р.) доц. В. Питулич (Косовська Митровиця), про-
довжуючи дослідження проф. В. Бована, виступила із доповіддю 
«Народна творчість Косова і Метохії у контексті сучасних історич-
них подій», яку супроводжували відеозаписи автора, ще раз під-
кресливши значення сербського традиційного фольклору регіону 
Косова. Культурно-історичні умови в Косові й Метохії «змушували 
сербське населення просто замкнутися у своєму етнічному середо-
вищі, щоб не втратити свої вірування, обряди й звичаї, свої патрі-
архальні відносини в суспільстві й родині, тим самим зберегти своє 
національне визначення, свою мову і своє ім’я» [3, с. 7]. Визна-
чною подією у справі збереження сербської фольклорної традиції 
Косова і Метохії стало видання в 2001 році збірника ліричних та 
епічних пісень цього регіону в записах студентів-філологів з При-
штини. Протягом 70–80-х років ХХ ст. студенти відділення серб-
ської мови й літератури філологічного факультету «виконали над-
звичайно важливу національну справу, подавши яскраву картину 
стану народної усної традиції, що вже ніколи не буде відновлена» 
[3, с. 5]. На семінарських заняттях з народної творчості професора 
Володимира Бована – великого ентузіаста, збирача й дослідника 
фольклорної спадщини цього регіону – було представлено великий 
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за обсягом різножанровий матеріал, загалом 7411 записів, зокрема 
обрядових текстів, побутування яких засвідчує тяглість народної 
традиції сербського етносу у Старій Сербії як чинник збереження 
власної ідентичності, що яскраво відбилося в народному вислові 
«Боље да нестане село, него обичај у селу» (Нехай би зникло й 
село, але не звичай у ньому). 

У кожній країні, зокрема і в Сербії, близько 20 % населення ста-
новлять представники інших національностей, зазначав відомий 
сербський етнолог академік Петар Влахович в інтерв’ю М. Євтичу 
[21, с. 90]. Ця констатація, актуальна наприкінці ХХ ст., сьогодні вже 
потребує уточнення. Про зростання албанської національної менши-
ни у регіоні Косова і Метохії промовисто свідчать цифри: якщо в 1948 
році кількість сербського населення становила 43 %, то в 1991-му їх 
було 10 %. Це, а також ряд інших внутрішніх та зовнішніх чинників, 
призвело до відомих, надзвичайно болісних для Сербії, суспільно-
політичних наслідків, водночас до певної міри зумовило консоліда-
цію суспільства в сучасних умовах. Дослідження етнічних спільнот 
на території Сербії залишається пріоритетним завданням сербської 
гуманітаристики, яка, часто при підтримці міжнародних наукових 
центрів, звертається до «білих плям», зокрема, в етнології. Таким 
став, наприклад, міжнародний проект «Приховані меншини на Бал-
канах», який підняв питання ідентичності малих етнічних груп, які 
через низку причин, нерідко і з власного небажання асимілюватися, 
формально не визнані як меншини в своїх країнах, відповідно не ма-
ють інституційної підтримки для навчання рідною мовою та інших 
видів культурної діяльності. Основною метою проекту, відповідно 
і збірника, опублікованого за цією ж назвою [48], став інтердисци-
плінарний розгляд багатьох аспектів мовної та етнічної ідентичності 
«прихованих меншин» у країнах сучасної Південно-Східної Євро-
пи, який прагнув дати відповідь на питання, яка етнічна належність 
мігрантів після 2–3-ої генерації, які чинники зумовлюють етнічну 
мімікрію, що визначає етнічні межі на Балканах і який досвід може 
надати Європі цей традиційно «етнічно комплексний» регіон. Ці пи-
тання розглядаються докладно на широкому конкретному матеріалі 
із перспективи соціолінгвістики та етнолінгвістики [37], етнології, 
історії та соціології, антропології та етномузикознавства. 
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Безумовно, найвиразнішим виявом ентитету сербської етнокуль-
турної традиції є героїчний епос, а народний співець усних епічних 
пісень є носієм колективної пам’яті у контексті розвитку національ-
ної самосвідомості. На значенні сербських народних пісень, перш 
за все епосу, на базі якого В. Караджичем було створено загально-
народну мову, наголошував М. Толстой: «Мова, покладена Караджи-
чем в основу сербської літературної мови, не стільки, як прийнято 
писати у літературі, є герцеговинський діалект, скільки опрацьоване 
ним поетичне койне сербських народних пісень» [цит. за: 15, с. 74]. 
На прикладі Тешана Подруговича В. Караджич заснував концепт 
ідеального співця-оповідача фольклору, виконавця фольклору у су-
проводі гусел, з якими традиція романтизму пов’язувала процеси 
національного становлення. Якщо у минулому народний гусляр мав 
роль майже міфічного співця, який зберігав історико-епічну пам’ять 
спільноти, то сьогодні дослідники зазначають, що зміна етнокуль-
турної позиції епічного співця у сучасному суспільстві відбивається 
у свідомому витисненні виконавської практики на народному музич-
ному інструменті на периферію суспільних подій [53, с. 101]. Водно-
час непоодинокими є приклади зловживання символічним значеням 
цього музичного інструменту, який завжди був втіленням легітим-
ності народної влади на Балканах, а сьогодні використовується у 
прагматичних цілях різними політичними партіями, які намагають-
ся виступати від «імені народу». Коли йдеться про сучасну епічну 
поезію, гуслі навмисно намагаються подати як «символ поділу ет-
нічних спільнот на території колишньої Югославії, синонім двох 
несумісних систем цінностей», протиставивши православних, яких 
уособлюють із гуслями, мусульманам і католикам, для яких прита-
манний тамбур. Крім цього, у Сербії та Чорногорії, яку називають 
«колискою» сербської епічної традиції, гуслі сьогодні стають чинни-
ком штучного роз’єднання європейських та традиційних цінностей. 
Вважаючи гуслі атрибутом традиційного ладу, у Сербії автохтонним 
музичним інструментом намагаються представити трубу, натомість 
у Чорногорії також обирають тамбур [12, с. 52–53]. Звертаючи увагу 
на ці актуальні питання, сербські науковці наголошують, що попри 
зміну суспільно-культурного середовища «існує потреба в усному 
епічному слові, яке лежить в основі сербської національної та куль-
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турної ідентичності», а усна епічна традиція, яка історично відіграла 
вирішальне значення у визначенні сербської культурної ідентичнос-
ті, залишається живою і свіжою [53, с. 99]. 

Визначним етапом у дослідженні ідентичності сербської культу-
ри у її взаємозв’язках з іншими слов’янськими та у контексті загаль-
ноєвропейської традиції стало проведення у 2010 році ювілейної 
40-ої Міжнародної конференції «У дні Вука Караджича». Лінгвіс-
тичні проблеми знайшли висвітлення в межах широкої теми «Два 
століття сучасної сербської літературної мови», із підтемами «Мова 
у літературі» та «Літературна мовна норма у часи Караджича та сьо-
годні». Таку проблему було обрано не випадково, адже в 1810 році 
в Будимі Сава Мркаль опублікував працю, якою започаткував впро-
вадження реформи тодішньої сербської азбуки, успішне завершення 
якої належить В. Караджичу. Уже через чотири роки, у 1814 році, 
Караджич видав у Відні першу сербську граматику, засновану на 
народній мові, під назвою «Писменица сербскога језика, по говору 
простога народа написана Вуком Стефановићем Сербианцем». Ви-
світлення етапних подій у розвитку сербської мови, фольклору, літе-
ратури в широкому європейському контексті було об’єднано навколо 
проблем «В. Караджич і європейська література», «Історичний роз-
виток сербської літератури», «Місце сучасної сербської літератури 
в європейському процесі» і представлено у збірнику, виданому за 
матеріалами конференції [51]. Така розгалужена проблематика мала 
привернути увагу до визначення ролі і місця сербської мови, літе-
ратури і фольклору, як у синхронному, так і діахронному розрізі, в 
загальному європейському та світовому просторі, ще раз наголосити 
на необхідності компаративного аналізу діяльності і праць Вука Ка-
раджича в аспекті залучення ним передових ідей і наукового досві-
ду Європи та його впливу на європейську культурну традицію, про 
що, зокрема, йшлося в доповіді Н. Милошевич-Джорджевич «Деякі 
форми впливу В. Караджича на європейську літературу» [31]. Про-
блему співвідношення національної та світової літературної тради-
ції як у суто літературознавчому, так і в лінгвокультурологічному, 
соціокультурному та аксіологічному аспектах розглянув А. Петров 
[36], а П.-Л. Тома у доповіді «Від Вука до Вука» [58] зауважив, що 
нові мовні стандарти – хорватський, боснійський і чорногорський – 
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є варіантами сербської штокавської системи, і хоча й декларують 
свій відхід від мовної норми В. Караджича, по суті повертаються до 
принципів, виголошених ним ще у ХІХ ст., а саме: «Пиши, як гово-
риш, – говори, як чуєш». Один з аспектів багатогранної народознав-
чої діяльності В. Караджича – поховально-поминальна обрядовість 
сербів, яка попри всебічний аналіз його фольклорно-етнографічного 
доробку не дістала спеціального вивчення в сербській фольклорис-
тиці, розглянуто у статті О. Микитенко [30], тоді як предметом до-
слідження Б. Сувайджича стали записи народних пісень у збірках 
Караджича, а також варіанти у збірках фольклору, що їм передували 
(зокрема в Ерлангенському рукописі та збірці Ю. Богишича). По-
рівняльний аналіз текстів дозволив авторові зробити висновок про 
виняткову гнучкість сербської усної традиції, яка, попри модифіка-
ційні зміни, зберігала свою вихідну форму та зміст, про що свідчить 
і сучасний стан фольклору [54]. Діахронічний аспект рецепції ді-
яльності Караджича в боснійсько-герцеговинській культурі подано у 
статті С. Кнежевича [24], тоді як в історико-культурологічному мате-
ріалі М. Пекича «Вук і православна богословська школа в Шибени-
ку та Задарі (1819-1919)» [33] йдеться про те, як, попри сподівання, 
цей навчальний заклад не став для сербів з Далмації та Боки «Хі-
ландаром на крайньому Заході»: учнів тут виховували в дусі, проти-
лежному до поглядів Караджича, була заборонена народна мова і не 
визнавалася мовна реформа. Інші питання, як то: входження серб-
ської фольклорної традиції у європейську культуру, зокрема завдя-
ки різночасовим перекладам і переспівам творів народного епосу та 
лірики, використання фольклорних моделей, поетичних образів та 
форм сербського фольклору європейською літературою, фольклор 
на стрінках періодичних видань, зміна методологічної парадигми 
експедиційних досліджень фольклору тощо, – все це показало, що 
сучасна сербська фольклористика приділяє значну увагу актуальним 
проблемам компаративного дослідження фольклору як важливого 
чинника збереження етнокультурної та національної ідентичності в 
умовах глобальних соціокультурних змін. 

Ми розглянули лише деякі аспекти такої важливої та ба-
гатопланової проблеми у сучасній фольклористиці, зокрема 
південнослов’янській, якою є дослідження ідентичності. Разом із 
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тим, можна з упевненістю стверджувати, що будь-яка проблема, 
яка сьогодні привертає увагу дослідників слов’янської культури, 
врешті-решт, має на меті ствердження власної етнокультурної та 
національної, а тим самим і загальнослов’янської ідентичності. Як 
наголошував П. Влахович, «життя народу розвивається, виокремлю-
ючи при цьому те, що становить складову народного єства, і тим 
самим утворює нові цінності, які входять до скарбниці традиційної 
народної культурної спадщини. Етнологія невсипно слідкує за змі-
нами, що відбуваються із розшаруванням суспільства у його матері-
альній культурі, громадському житті та духовній творчості. Ідеться 
про тяглість і єдність цілого, а також про його загальне значення» 
[21, с. 90]. 
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СУЧАСНА ФОЛЬКЛОРИСТИКА 
В ХОРВАТІЇ

У сучасному суспільстві, яке характеризується наявністю глоба-
лізаційних процесів, а також істотними соціокультурними змінами, 
важливе значення мають дослідження, метою яких є виявлення за-
кономірностей функціонування, схожих явищ, які простежуються на 
території близьких культурних регіонів. У даному випадку йдеться 
про слов’янські культури – хорватську й українську, творчі контакти 
між якими зараз достатньо широко представлені. 

Незважаючи на активний інтерес культурної громадськості і на-
укових кіл обох країн до гуманітарних досліджень, багато питань 
ще потребують висвітлення. Серед них і сучасні дослідження в га-
лузі фольклористики й етнології. Так, у колі інтересів сучасних хор-
ватських дослідників, зокрема, йдеться про наукових співробітни-
ків Хорватської Академії наук, а також про представників одного з 
прогре сивних центрів сучасної хорватської фольклористики й етно-
логії – Інституту етнології й фольклористики, а також про виклада-
чів і наукових співробітників Університету в м. Загребі, перебувають 
такі важливі питання, як постструктуралістський підхід до аналізу 
художніх і фольклорних текстів, нові, більш досконалі, класифікації 
фольклорних жанрів, зокрема, треба виділити «історії про реальних 
людей» як оригінальний і порівняно новий фольклорний жанр, а та-
кож нові підходи до характеристики й аналізу вже широко відомих 
класичних жанрів, скажімо, балади. Значну увагу дослідники приді-
ляють питанням нової і сучасної міфології, а також складній пробле-
мі фольклор – політика в сучасному суспільстві. Одним з важливих 
напрямів досліджень виступає розгляд проблеми входження фольк-
лорних реалій до оригінальних художніх текстів.  

В Україні, крім масштабних і більш локальних досліджень в га-
лузі згаданих уже фольклористичних напрямів, важливе місце відво-
диться питанням вивчення фольклору національних меншин, фоль-
клору порубіжних регіонів. Висвітлюються українськими вченими 
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також нові форми фольклору як важливої складової сучасного життя 
української держави.  

Неабияке значення мають і безпосередні творчі контакти між від-
повідними інституціями Хорватії й України, а також спільні науко-
ві проекти в галузі фольклористики й етнології, зокрема, підготов-
ка видань, метою яких є ознайомлення з науковими досягненнями в 
слов’янських державах. Таким виданням, зокрема є спецвипуск часо-
пису «Народна творчість та етнографія» (2011. – № 10), присвячений 
хорватській етнології і фольклористиці. Статті, що їх представлено 
в номері, дають уявлення  про сучасний стан розвитку хорватської 
етнології й фольклористики, спонукають кроатистів до наукових сту-
дій, що будуть новим словом у хорватсько-українських взаєминах.

Посилюється й увага до українського фольклору й літератури. 
У Загребському університеті підготовлено видання творів Т. Шев-
ченка та Богдана-Ігоря Антонича у хорватських перекладах. Про-
водяться також і презентації українських народних витворів. Так, 
минулого року у Загребі відкрито виставку «Українська народна ви-
шивка». Тут представлено оригінальні зразки українського народно-
го одягу та збірки друкованих видань з етнографічною тематикою.
Відбулася також презентація циклу картин «Мозаїка» молодої 
художниці українського походження Олени Соколовської. У відкритті 
виставки та презентації творчості художниці взяли участь Надзви-
чайний та Повноважний посол України в Хорватії Олександр Лев-
ченко, представники діаспори, творчих кіл та широкої громадськості 
Хорватії.

У Загребі діє українська бібліотека, що має філії в окремих регіонах, 
вона є одним із осередків духовної культури і громадського життя, за-
безпечує також навчально-пізнавальні потреби студентів кафедри укра-
їністики Загребського університету та української громади Хорватії. 
Бібліотечний фонд закладу налічує кілька тисяч книг з історії, культури, 
фольклористики, української літературної класики та сучасних авторів, 
етнографічні розвідки, аудіозаписи української прози і поезії.

Далі маємо на меті репрезентувати більш детально всі тенденції, 
що наявні на сьогодні у хорватській фольклористиці та етнології, а 
також подати інформацію про найважливіші осередки хорватської 
фольклористичної  й етнологічної науки.
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Загальна характеристика фольклористики 
в Хорватії на сучасному етапі

Перш ніж представити картину розвитку фольклористичної на-
уки на теренах сучасної Хорватії, хотілося зосередити увагу на пев-
них її ознаках і особливостях. Зокрема, намагаючись дати відповідь 
на питання, які саме функції виконує на сьогодні фольклор, апелює-
мо до праці відомої хорватської дослідниці Дуні Ріхтман-Аугуштин 
«Istraživanje folklora і kulturna praksa» («Дослідження фольклору і 
культурна практика») [44, s. 199–213].

Беручи до уваги часовий відрізок від кінця 1970-х років і до 
сьогодні, у цьому відношенні хотілося б зауважити таке. Технічні 
революції, які майже повністю змінили сучасний світ, спричинили 
домінування масштабних технологічних і комунікаційних систем. 
На підтвердження цієї тези можна навести, скажімо, думку Ан-
дре Матошевича, який підготував дослідження у царині міфології, 
пов’язаної з гірничою справою в Хорватії у світлі світової міфології 
[34, s. 347–364]. Місцеве населення до появи гірничої промисловос-
ті мало цілу низку ритуалів і вірувань, що супроводжували процес 
спускання під землю. 

Показовим є явище, що фольклор, який весь час характеризували 
як стародавню пам’ятку, як уособлення консервативних ідей (поде-
куди це, власно кажучи, так і було), включається зараз у культурну 
практику завдяки поціновувачам і дослідникам, не в останню чер-
гу аби виступити проти тенденцій, що побутують у бюрократичних 
культурах, як своєрідна альтернативна форма культури і життя. Зау-
важимо, що етнологічні і фольклористичні дослідження неспромож-
ні розвиватися далі, якщо вони залишаться лише як традиційне вчен-
ня, такий варіант так само не припустимий, як і розвиток культури 
без апелювання до традиції. Однією з найнебезпечніших гіпотез у 
хорватській «старій» етнології і фольклористиці була думка щодо 
цезури між культурним минулим і сьогоденням [23, s. 159–181].

Ще один суперечливий момент, пов’язаний із розумінням похо-
дження, завдань і функцій фольклору. Сучасні хорватські фолькло-
ристи й етнологи у переважній більшості піддають сумніву автен-
тичність фольклору, якого начебто не торкнулися цивілізаційні про-
цеси і який є вільним від будь-яких зовнішніх впливів. У кращому 
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випадку науковці намагаються відрізняти автентичний фольклор від 
інших його форм, що виникли поза конкретним місцем і ситуацією, 
як це пропагували у теорії фольклору та фольклоризму Ганс Мозер 
[37, s. 177–209] та Герман Баузінгер [1].

Подібний теоретичний підхід важливий, виходячи із самої необ-
хідності розрізнення двох рівнів існування сучасного фольклору.  
Виникає й наступне логічне запитання: чи можемо ми взагалі го-
ворити про якесь автентичне фольклорне явище, яке не зазнало б 
певного впливу ззовні? Зростання уваги до фольклору, що припадає 
на першу половину ХІХ ст., неможливо пояснити, не враховуючи по-
літичних процесів, що спостерігалися у тодішній доіндустріальній 
Європі. Дослідження народної творчості було зумовлене пошуком 
кращого життя, певного «антисвіту». Новостворені нації у свою чер-
гу вимагали необхідних національних символів, сподіваючись їх від-
шукати або створити за допомогою фольклорних реалій.

Сучасна фольклористика намагається простежити взаємозв’язок 
між важливими структурними складовими хорватського суспіль-
ства на сьогоднішній день, а також проаналізувати культурні про-
цеси, у межах яких фольклор виступає новим предметом дослі-
дження і новою галуззю гуманітарних знань. Специфічні ознаки 
етнології і фольклористики, яка репрезентує сучасну Хорватію, і 
окреслювали підходи до вирішення ключових питань побутування 
і дослідження цих традицій. Такий історико-політичний контекст, 
у межах якого і було сконцентровано фольклористичні опозиції, зо-
крема, такі, як народ-господарі (пани), народна-елітна культура, а 
також вітчизняні-іноземні культурні впливи, існував практично в 
усі періоди побутування хорватів як нації. На політику цілеспрямо-
ваного і конструктивного формування хорватської фольклористи-
ки – від «Zbornika za narodni život i običaje»  («Збірника з народного 
життя і звичаїв») [57], де вміщено пам’ятки традиційного фолькло-
ру в Хорватії у 90-х роках ХІХ ст. до Інституту народної творчості, 
заснованого у 1948 році – здійснив істотний вплив розвиток інших, 
близьких дисциплін, особливо етнології і антропології. Про осо-
бливості формування фольклористики у другій половині ХХ ст., яка 
структурно побудована як компаративні студії з народної творчості 
(літератури, театру, музики, а пізніше – звернення до конкретних 
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фольклорних персонажів), свідчить навіть зміна назви самої інсти-
туції – простежується шлях від визнання факту існування народної 
творчості до її наукового дослідження і аналізу. Актуальним і до-
тепер залишається питання наукової політики, якої дотримуються 
фахівці Інституту та інших близьких до нього дослідницьких уста-
нов, зокрема, коли йдеться про фінансування наукових проектів, а 
також вирішення ключової проблеми на сучасному етапі, а саме: чи 
варто висувати на перший план окремі дослідницькі теми, де пору-
шуються важливі національні питання, чи наголос все ж таки варто 
робити на загальних теоретичних і методологічних розбіжностях, 
які простежуються на сьогодні при вирішенні наукових завдань, 
не пов’язаних із питанням національної ідентичності хорватів, у 
фольклористиці, етнології і культурній антропології. 

Фольклористи 1970–1980-х років у своїх студіях (зокрема, на 
сторінках оглядового часопису «Narodna umjetnost» («Народна твор-
чість») демонстрували своєрідну міжнаціональну толерантність і 
концентрували увагу лише на проблемах суто наукового характеру, 
поєднуючи  засади контекстуальної фольклористики американської 
школи із специфікою російської семіотичної школи. Не зважаючи на 
це, американські фольклористи визнають сьогоднішній стан розвит-
ку фольклористичної науки як такий, що нагадує ситуацію на по-
чатку 1970-х, коли побачив світ важливий збірник «Toward New Per-
spectives in Folklore» («Назустріч новим перспективам у фольклорі») 
під редакцією Р. Баумана і Ф. Паредеса. Епістемологічні зміни і між-
дисциплінарні переплетення, свідками яких ми зараз виступаємо, 
відбуваються приблизно в одному ритмі і мають приблизно однакові 
радикальні і далекосяжні наслідки, так само, як і у віддаленій тепер 
у часі парадигмі 1970-х років. Але, безперечно, неможливим стає 
залучення моделей майже двадцятип’ятирічної давності, виходячи з 
розбіжностей термінологічного апарату в межах категорій текст – 
текстура – контекст, а також багатьох інших важливих змістових 
чинників. Якщо тоді більшість лінгвістичних і антропологічних фак-
торів поступалися місцем структурним, функціональним і естетич-
ним вимірам тексту і текстури, то на сьогодні нове розуміння кон-
тексту, за Аланом Дандесом [8, s. 91–107], знову характеризується 
поверненням до комплексного аналізу текстів, включаючи ритуали, 
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обряди, публічні видовища, на зразок фестивалів, де важко визначи-
ти кордони тексту і контексту.

Аналізуючи проблему розвитку фольклористики на сучасному 
етапі в цілому, доходимо висновку, що хорватські фольклористи, 
всупереч новомодним дослідженням стосовно епістемологічної не-
самостійності цієї гуманітарної дисципліни, свої зусилля спряму-
вали на доведення теоретично аргументованої тези щодо особли-
востей  фольклористики як науки у її широкому дисциплінарному 
контексті із урахуванням текстуальних і контекстуальних елементів. 
У результаті аналізуються фольклорні явища у світлі національних, 
історичних ознак ідентичності. 

Цікаві спостереження щодо функціональних ознак і завдань 
фольклористики висловлює окремо й дослідник Іван Лозиця. 
У праці «Metateorija u folkloristici i fi lozofi ja umjetnosti» («Метате-
орія у фольклористиці і філософія мистецтва») [23, s. 159–181] він 
характеризує фольклористику як дисципліну, що зазнає у наш час 
істотних змін. Так само, як і багато інших дисциплін і наук, закла-
дених у ХІХ ст., вона зараз переглядає власні основи, створює нову 
термінологічну базу. Фольклористи нині сперечаються і стосовно 
самого предмету дослідження. Теоретичні розробки у цій царині 
ніколи не були чисельними, проте відчутно, що позиція фолькло-
ристики, зокрема, коли йдеться про її методи і межі стосовно ін-
ших наукових дисциплін, і зараз залишається відкритим питанням. 
Дедалі зростає кількість фольклористів, у Хорватії та й в усьому 
світі, які займаються базовими питаннями цієї дисципліни, йдеться 
про основні аксіоматичні характеристики, які відрізняють фолькло-
ристику від інших близьких гуманітарних напрямів. Тут важливо 
враховувати той факт, що аксіоми і постулати певної наукової дис-
ципліни не можуть доводитися методами, запропонованими цією 
самою дисципліною, тому вони просто визначаються як істини і на 
їх основі далі відбувається процес розбудови. Між тим, і сам фоль-
клор як явище, і фольклорні явища як дослідницька нива, а також і 
дисципліни, які займаються проблемами фольклору, спричиняють 
виникнення питань філософського характеру. Тут, на думку дослід-
ника, і підходимо до цікавого парадоксу. Філософія відкидається як 
неприпустимий для науки спосіб мислення, у той час, як ці самі 
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науки, які вивчають фольклорні феномени, формулюють суто філо-
софські питання, оскільки предмет їхнього дослідження за своєю 
природою вимагає їх чіткого формулювання. Фольклористи, у свою 
чергу, нерідко некритично залучають методи інших наукових дис-
циплін, наприклад, лінгвістики, семіотики чи соціології. У зв’язку 
із цим не повинно виникнути жодних труднощів, фольклористика ж 
так чи інакше послуговується засобами інших наук для дослідження 
власного об’єкту уваги. Але випробування базової основи фолькло-
ристики можливе не лише у сфері філософії фольклористики або 
метатеорії фольклористики. Так само, як при вивченні літератури 
розрізняють літературну критику, літературознавство і філософію 
літератури, необхідним є визначення таких наукових текстів з дис-
ципліни, як статті, студії, монографії, методологічні розробки (про 
закономірності розвитку фольклорного процесу, методи класифі-
кації фольклорних явищ, їх аналізу, компарації тощо), а також до-
слідження основних завдань фольклористики (що таке фольклор, 
взаємозв’язки фольклористики і суміжних дисциплін, сенс і завдан-
ня фольклористичних досліджень). Розробки останнього угрупу-
вання дослідник пропонує назвати метатеорією фольклористики, а 
не філософією, оскільки цими питаннями не опікуються філософи, 
а лише фольклористи. Так само, як у фольклористиці неможливо 
підготувати базові дослідження без теоретичних засад, відповідно, і 
теорія не може існувати без загальних метатеоретичних основ. При 
підготовці монографії теорія і метатеорія не є метою, а лише засо-
бом, який має прислужитися практичним науковим завданням. При 
підготовці деяких теоретичних розробок, мета, теоретичні завдання 
і питання перебуватимуть на другому плані, а деякі теоретичні ази, 
запозичені із хорватських та іншомовних праць, можуть послужити 
підтвердженням. Найбільша небезпека криється у змішуванні тео-
ретичних та метатеоретичних засад, оскільки теоретичні  не завжди 
послідовно витікають із метатеоретичних. Останні ж за своєю при-
родою не наукові, а лише логічно попереджують появу наукової те-
орії. Від того, яку дефініцію фольклору обрано, залежали подальші 
методи дослідження.

Крім того, у зв’язку між мистецтвом і фольклором і закладено 
основу для розрізнення фольклористики, з одного боку, і етнології, 
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соціології та інших суспільних наук, з другого. Відкритим залиша-
ється питання, яким є зв’язок фольклору і мистецтва. Чи виступає 
фольклор різновидом мистецтва? Що пов’язує народну творчість, 
народний танок, музику і т. д. у ту цілісність, яка стає предметом 
фольклористики? – такі питання ставлять перед собою сучасні 
фахівці-фольклористи Хорватії. 

Ще більш складне питання – про співвідношення фольклору і 
політики у сучасному суспільстві намагається висвітлити у своєму 
доробку дослідниця Дуня Ріхтман-Аугуштин, зокрема, у статті під 
промовистою назвою «Svijet folklora naspram svijeta politike» («Між 
фольклором і політикою») [43, s. 9–37]. Варто погодитися з її думкою 
стосовно того, що фольклор не існує ізольовано від політики, часто 
до неї залучається. Розвідки в галузі фольклору нерідко були важли-
вим складником політичної боротьби за національне відродження і 
національну ідентичність. У другій половині ХХ ст. фольклористи 
намагалися уникати обговорення проблеми національних та етніч-
них меж. Такий підхід також мав свої переваги, оскільки дослідни-
ки почали більше займатися питаннями теорії та історії фольклору. 
Проте тенденція все ж таки залишалася – у фольклористичних і ет-
нологічних працях учені утримувалися від будь-якого апелювання 
до категорій зі сфери політики.

Важливою на сучасному етапі виступає й принципово інша сфе-
ра аналізу фольклористичних матеріалів – ідеться про аналіз важли-
вих особливостей текстів. Для сучасної фольклористики показовим 
є постструктуралістський підхід до аналізу художніх і фольклор-
них текстів. Відтак, ключовим словом при аналізі матеріалу, коли 
йдеться про розгляд на мовному рівні, вже буде не знак, а дискурс, 
пов’язаний із ситуацією, за якої відбувається мовлення, а отже пев-
ною мірою і зумовлений нею. Наприклад, пропозиції щодо такого 
підходу наявні у теоретичних працях і практичних дослідженнях 
Вілько Ендштрассера. Ідеться про того самого науковця, який у сво-
їй докторській дисертації розглядає прислів’я як важливий елемент 
етнографічного і літературного прозового дискурсу [13, s. 159–190].

У своїй науковій праці дослідник класифікує літературні і поза-
літературні жанри у наступний спосіб: розмовні жанри, на які впли-
вають суспільне життя, притаманні урбаністичному середовищу, 
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і фольклорні жанри, що властиві усному мовному середовищу, в 
якому традиційна складова набагато яскравіша. Крім того, В. Ендш-
трассер належав до представників молодої генерації дослідників, 
яка характеризується своєрідним поверненням до семантичної ін-
терпретації у світлі літературної і театральної антропології.

Наукова діяльність 
Інституту етнології й фольклористики у Загребі

Діяльність Інституту етнології і фольклористики стає найбільш 
активною в останнє десятиліття ХХ ст. – з 1991 року. Уже в 1970–
1980-х роках виникає пильний дослідницький інтерес, що поши-
рюється за межі сфери усної народної творчості, йдеться, зокрема, 
про спроби аналізу зразків електронного листування як різновиду 
етнографічного тексту й приватної культури (Олександра Мурай, 
1977 р. [39, s. 95–149]), розповіді з повсякденного життя як жанр 
сучасної усної народної прози і як важливу складову усної історії 
(Майя Бошкович-Стуллі, 1984–1988 рр. [7]), щоденникові записи як 
погляд на історію з позицій окремої пересічної особистості (Дівна 
Зечевич, 1985 р. [59]). У 1990-х роках простежується тенденція до 
розширення дослідницьких обріїв – від окремих, скажімо так, екс-
клюзивно показових студій з усної народної творчості до аналізу 
усної традиції хорватів в цілому (ідеться і про усні нелітературні 
форми), корені цього явища слід шукати у сучасній антропології, 
жанровій теорії М. Бахтіна і баузінгеровському теоретичному поділі 
на формули і форми, який у 1990-х роках підтримали хорватські ет-
нологи й фольклористи, зокрема І. Лозиця. Фольклористичні інтер-
еси тодішніх дослідників не обмежувалися, безперечно, лише усни-
ми традиціями хорватського народу. 70-80-ті роки демонструють до-
статньо показову суперечливість, подекуди навіть опозиційність між 
суб’єктом і об’єктом, синхронією і діахронією, усною і писемною 
культурою, текстом і контекстом, фольклором і фольклоризмом. До-
слідники спостерігають за  явищами, характерними для тодішньої 
науки, скажімо, трансформаціями фольклорних жанрів, співвіднесе-
ністю фольклорних традицій і сучасних культур. 

У 1990-х роках спостерігається відкрите постмодерне зіткнення 
теоретичних концепцій і виникнення нової (інтердисциплінарної, 
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гуманістичної) наукової парадигми, яка прагне подолати дихотомію 
(і дуалізм) фольклористики і етнології описом постмодерної етно-
графії.  Така тенденція простежується в роботі молодої ще інститут-
ської дослідниці-фольклористки Мірни Велчич [55], особливу увагу 
останньої звернено до автобіографічної прози і усних розповідей з 
життя.

Військові реалії простежуються у багатьох цікавих фольклорис-
тичних виданнях, хотілося б виділити серед них «Strah, smrt i ot-
por: ratna etnografi a, Hrvatska 1991–1992» («Страх, смерть і проти-
стояння: військова етнографія, Хорватія, 1991–1992»), під редакцією 
Ч. Фельдмана, І. Пріци, І. Сеньковича (1993) [51, s. 1–71]. У цій пра-
ці узагальнено результати ранніх інститутських теоретичних праць 
при дослідженні актуальних для тодішньої Хорватії подій у світлі 
нових віянь в антропології. Записи цих усних оповідань, розповідей 
і свідчень своїм змістом руйнують існуючі поетичні і генологічні 
уявлення, що побутують у сучасній фольклористиці і літературоз-
навстві, а також і в історіографічних та етнологічних розвідках, що 
передбачають нові прагматико-семантичні підходи.

Наукова діяльність Ренати Ямбрешич Кірін, початок якої якраз 
і припадає на зазначений період пов’язана із розглядом оповідань, 
у яких фігурують військові події, реалії, батальні сцени, майстер-
но відтворено емоційний стан учасників і очевидців подій. Науко-
ві студії дослідниці характеризуються інтересом до теоретичних і 
методологічних проблем, до вирішення яких фольклористка підхо-
дить із залученням антропологічних підходів, відомих під понят-
тям нової етнографії, із використанням соціологічних та історич-
них досліджень в окремі періоди і соціальних феноменів на осно-
ві усних джерел і автобіографічно-мемуарних текстів «звичайних 
людей». У магістерському дослідженні «Usmena kazivanja o životu. 
Problem pragmatike i semantike pripovjednog teksta» («Усні розпо-
віді про життя: проблеми прагматики і семантики оповідного тек-
сту») [16] авторка розглядає розповідь про власне життя і як явище 
комунікації, яке визначає його прагматичні аспекти і як фолькло-
ристичний жанр, який формується на семантичній основі усвідом-
лення світу, що його запропоновано у текстових записах. Уже після 
завершення магістерських студій авторка продовжує аналізувати, в 
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який  спосіб в оповідях із власного життя визначаються і функціо-
нують особисті, етнічні і запозичені ідентичності і як власна май-
стерність фігурує як легітимне джерело. Показовим у цьому плані 
є і її докторське дослідження «Svjedočenja o Domo vinskom ratu i 
izbeglištvu: književnoteorijski i kulturnoantropološki aspekti» («Свід-
чення про Громадянську війну і вигнанців: художньотеоретичні і 
культурноантропологічні аспекти») [17], у якому особливе місце 
відводиться моральним, епістемологічним і дисциплінарним про-
блемам збирання, аналізу і інтерпретування особистих розповідей, 
автобіографічно-мемуарного дискурсу  учасників бойових дій і 
тих, хто потерпав під час бойових дій у тилу, беручи до уваги  іс-
торіографічні питання і медійний дискурс про Громадянську війну. 

Подібний аспект дослідження привертав увагу й інших дослідни-
ків, розгляд хорватських оповідань про війну не обмежувався лише 
теоретичними і методологічними питаннями автобіографічної прози 
чи аналізом свідчень як жанру усних фольклорних текстів. В основу 
їхнього дослідницького доробку покладено усвідомлення суспільно-
го значення цих розповідей для наукового дискурсу, при цьому часто 
спостерігається явище деперсоналізації і навіть певної інструмента-
лізації свідчень, яке призводить до зниження емоційного забарвлен-
ня індивідуальних розповідей. Поєднуючи використання фолькло-
ристичних, антропологічних і художньо-теоретичних складових при 
зображенні військових повсякденних подій, згадані автори несвідо-
мо взяли активну участь у легітимізації  хорватських етнографічних 
військових реалій. У подібному методологічному ключі здійснюєть-
ся  і осмислення театрознавчих і психоантропологічних аналітичних 
засад у працях Л. Чале Фелдман, І. Сенькович і І. Пріци, які пишуть 
про певні політичні ритуали як своєрідну театралізацію подій, про 
функціональні ознаки противійськових акцій і про роль мистецького 
театру в політичних подіях. Етнографічні розвідки про війну продо-
вжують з’являтися і надалі, поруч із іншими театрознавчими, етно-
театрознавчими і фольклористичними працями. 

Л. Фелдман заявила про себе працями, присвяченими питанням 
театрознавства, структурної процедури театру у театрі, проте 
більшу увагу дослідниця приділяє саме питанням фольклористичної 
теорії, специфіці хорватської етнотеатрознавчого дослідження, ан-
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тропології театру, так само, як і  сучасних хорватських і зарубіжних 
антропологічних студій. Важливий аспект дослідницької уваги: у 
фольклорних формах із сценічними елементами (весілля і карнавал) 
дослідницею було знайдено і витоки процедури метатеатралізації, 
які авторка досліджує на базі творів Марина Држича і Іве Войнови-
ча [52]. Зауважимо, що загальною новою тенденцією усіх без винят-
ку фольклористичних праць, підготовлених в Інституті, виступають 
важливі постструктуралістські  підходи до художніх текстів. У роз-
повіді суб’єкта відбивається його особиста індивідуальність: існує 
власне бачення світу, іншим же особам відводяться певні локальні 
ролі. У докторській дисертації Вілко Ендтрассер намагається визна-
чити функції формотворчого елементу газетного, етнографічного та 
літературного (прозового) дискурсу. Автором включено до науково-
го обігу тематичний і ситуативний поділ на усні (розмовні) жанри, 
характерні для сучасного урбаністичного середо вища, і фольклорні 
жанри (характерні для усного розмовного середовища, де ця тра-
диційна складова значно сильніша). У працях дослідників відбито 
специфіку і функції усних фольклорних жанрів у межах художніх 
текстів, визначено нові можливості їх художньої інтерпретації. 

Загалом можна твердити, що молода генерація фольклористів де-
монструє своєрідне свідоме повернення до старих підходів при ін-
терпретації текстів у світлі антропологічного вчення. Так, наприклад, 
Вілко Ендтрассер [14] у ґрунтовній праці, присвяченій прислів’ям, 
контекстуально звертається до моделі виразів-формул, а Сімона Де-
лич аналізує особливості сюжетної структури балади [9, s. 225–240]. 

Інтерес до семантичних характеристик тексту зумовлений не 
лише самою необхідністю розширення сфери фольклористики за 
рахунок інших наукових дисциплін, проте, безумовно, органічно 
пов’язаний із міждисциплінарними студіями науковців. Семантич-
на інтерпретація текстів наближає фольклористичні праці до антро-
пологічних досліджень культурних пам’яток. Дефініцію фольклору 
як різновиду «художньої комунікації у малих групах» (чи «художні 
контактні комунікації») більшість фольклористів сьогодні вважає 
завузькою, відтак знову відчутною стає потреба «редефініювати» 
фольклористику як науку і визначити предмет її дослідження з но-
вих позицій. Проте наведені вище праці не варто однозначно зарахо-
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вувати до спроб розширення фольклористичних досліджень за раху-
нок інших естетичних напрямків. Дев’яності роки минулого століття 
окреслили нові наукові терени, запропонували нові творчі результа-
ти, зокрема, окремі наукові фольклористичні студії, антології, про-
те і систематизували наукові надбання своїх попередників – майже 
п’ятдесятирічні наукові розробки в галузі усної народної творчості, 
народного театру, враховуючи теоретичні засади і полівалентне зна-
чення фольклору як науки. Народні усні оповідання з попередніх 
століть розглядалися  як різновид комунікації із найширшими про-
шарками суспільства, звідси – й їх діалогічний і нерідко полемічний 
характер. 

Відома дослідниця Ліліяна Маркс є визнаним фахівцем у царині 
загребських усних оповідань. У книзі «Vekivećni Zagreb: zagrebačke 
priće i predaje» («Віковічний Загреб: загребські притчі і легенди») 
[29], що побачила світ у 1994 році, представлено кількасотлітні істо-
рії із Загреба і про Загреб. У масштабній вступній частині наведено 
зміст окремих легенд і реальні історичні події, на базі яких вони ви-
никли. Від дослідження народних переказів, пов’язаних з минулим 
Загреба, дослідниця переходить до дослідження загребських усних 
традицій у творах хорватських письменників. Вочевидь це було 
пов’язано не лише із аналізом традицій народних творів і особливос-
тями оригінальних творів хорватських письменників, а і з спробами 
розгляду сучасних актуальних питань з позицій теорії літератури, 
теорії інтертекстуальності, тлумачення змісту і форми текстів, спів-
відношення термінів «текст» – «метатекст» («метарозповідь» – 
«метанарація») і «інтертекст». З подібних позицій розглядаються 
художні твори Августа Шеноа: поезія, романи «Золото ювеліра» і 
«Селянський бунт» тощо. Залучення народних традицій (цілі опові-
дання, фрагменти, парафрази, асоціації, вірування) й історичні дже-
рела розглядаються як інтертекстуальні фрагменти, що їх включено 
до художніх текстів. 

Про використання фольклорних здобутків поза контекстом, в 
якому їх сформовано, а також їх використання у політичних цілях 
авторка пише у праці «Zagrebačka usmena tradicija između ljubavi i 
politike» («Загребська усна традиція між любов’ю і політикою») [33, 
s. 357–380].
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Авторка розглядає, як елементи традиційної культури, які раніше 
існували  у локальних чи регіональних вимірах і мали свої достатньо 
вузькі значення і функції, сьогодні розширюють межі свого побу-
тування, виконують нові завдання, переважно пропагандистсько-по-
літичного характеру. До сентиментальної місцевої домашньої пер-
спективи часто досить органічно залучаються складові політичного 
характеру. Останнє, у свою чергу, свідчить про появу нового усві-
домлення історичних подій, нової історіографічної практики. До-
слідниця ставить завдання – продемонструвати як народнопоетичні 
зразки можуть свідчити про життєздатність традиції, а також висту-
пати доказом ідентичності нації.

Однією з найбільш ґрунтовних праць Л. Маркс (у співавторстві з 
І. Лозицею) є комплексний аналіз діяльності Інституту фольклорис-
тики й етнології у Загребі, де підбиваються підсумки роботи устано-
ви в останні два десятиріччя [30, s. 67–101].

Захист традиційних ознак хорватської культури, окреслення 
жанрових ознак усної народної творчості в історичній діахронії, 
друк невиданих досі збірок хорватських народнопоетичних зразків 
у нові часи представляє виняткову (не лише естетичну) цінність, 
особливо для післявоєнного покоління. Ідеться, зокрема, про ру-
кописні збірки із колекції Матиці хорватської, «Zbornika za narodni 
život і običaje HAZU» («Збірника з народного життя і звичаїв Хор-
ватської Академії наук і мистецтв») [58, s. 9–37], а також про до-
кументацію Інституту етнології й фольклористики, – залишається 
важливим завданням. Отже, продовжується діяльність, що її розпо-
чато у попередні періоди, коли побачили світ монографії, підготов-
лені на базі досліджень 1950–1960-х років. 

Три антології – «Zmaj, junak, vila» («Змій, герой, віла») (упо-
ряд. Давор Дукич, 1992 р.) [11]; «Žito posred mora» («Жито посе-
ред моря») (упоряд. Майя Бошкович-Стуллі, 1993 р.) [5] і «Tanahna 
galija» («Плавуча галера») (упоряд. Таня Перич-Полоньо, 1996 р.) 
[49] – репрезентують Далмацію у всій багатоманітності її народно-
поетичних зразків. Дослідження O. Делорко, присвячені народній 
творчості Далмації, відкрили для науковців ще живі, наявні і сьо-
годні залишки епіки, яка у всій своїй широті представлена у науко-
вих студіях Давора Дукича. Народні поетичні зразки дають змогу 
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говорити, що в Хорватії існує масштабний корпус епічних творів, 
які з позицій естетичних і поетичних відрізняються від тих, що були 
окреслені протягом попередніх століть у південнослов’янській епіч-
ній традиції. 

Наслідуючи О. Делорка, Т. Перич-Полоньо в антології хорват-
ської народної лірики із Далмації, йдеться про вже згадану «Плавучу 
галеру», намагається у вступних заувагах у межах всього наведеного 
матеріалу і додатків виявити взаємозв’язок між поетичними харак-
теристиками текстів і науковими засадами їх аналізу і дослідження. 

Книга «Usmene pripovijetke i predaje» («Усні розповіді й віру-
вання»), підготовлена у 1997 році дослідницею М. Бошкович-Стул-
лі [6], жодною мірою не є відновленим і розширеним виданням 
більш ранньої книги «Pet stoleća hrvatske književnosti» («П’ять сто-
літь хорватської літератури») (1963) [2] підбором текстів і науковим 
апаратом об’єднує авторські теоретичні знання, що їх викладено у 
вступній частині, стислій, проте у той же час такій, що містить по-
вний перегляд історії усних оповідань у Хорватії. Тексти представля-
ють читачеві точний запис на базі всіх хорватських говорів з усіх без 
винятку регіонів, залучено також зразки народних оповідань, зібра-
них за межами Хорватії – з Боснії, Угорщини, Словаччини, Австрії. 
Дотичною тематично до цього видання стає книга «Priče i pričanje» 
(«Розповіді і оповідання») М. Бошкович-Стуллі [7], що побачила 
світ у 1997 році. У ній авторка ставить завдання – стисло предста-
вити результати столітньої європейської і світової фольклористики, 
визначити місце хорватських студій у цій складній системі. Книга 
М. Бошкович-Стуллі і дотепер є найповнішим переглядом феномену 
народних оповідань у хорватів. 

У монографії «Folklorno kazalište» («Фольклорний театр») І. Лози-
ці 1996 року [25] автор має на меті визначити, наскільки необхідною 
є підготовка антології текстів і записів фольклорних  вистав в остан-
ній, доволі тривалий період. Наступного року той самий дослідник 
підготував ще одне важливе і цікаве видання під назвою «Hrvatski 
karnevali» («Хорватські карнавали») [26], яке не варто характеризу-
вати як лише етнотеатрознавче, а, скоріше, ширше, – як етнологічне 
і культурологічне. Ця робота є першою спробою синтезу народних 
звичаїв, пов’язаних із карнавалом на Масляну, які існували в істо-
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рії хорватської етнології і фольклористики. Зауважимо, що І. Лозиця 
систематично займався дослідженням карнавального видовища від 
самого початку своєї роботи на фольклористичній ниві, і у книзі, що 
репрезентує результати його праці, зображує хорватські карнавальні 
видовища, розпочинаючи дослідження вже із вступної частини ро-
боти. Основний блок праці містить описи різних звичаїв, пов’язаних 
зі святом Масляної у більш, ніж двадцяти регіонах, – від Баранє до 
Дубровника, і у достатньо розлогий хронологічний період – від се-
редніх віків і до наших днів. Дослідник посилається на вже існуючі 
друковані видання і опубліковані студії, присвячені карнавальному 
видовищу, що вийшли з-під пера співробітників Інституту та авторів 
з інших наукових установ, а також на численні власні дослідження 
у цій галузі. У третьому розділі дослідження І. Лозиця демонструє 
анатомію карнавалу, беручи до уваги найменші дрібниці, аналізуючи 
два його різновиди, два лики – магічний і реальний, розглядаючи 
мовну специфіку карнавального видовища, описуючи і аналізуючи 
образи учасників карнавалу, маски і костюми, не забуваючи згадати 
про тварин у карнавальній процесії, святкові наїдки і напої. Врахову-
ючи важливість проблеми прочитання і усвідомлення записів із ми-
нулих часів, автор основні акценти у роботі розставляє виходячи із 
позицій сьогодення, мається на увазі визначення функцій святкового 
карнавалу у наші, віддалені хронологічно від його формування як 
обряду, часи. Карнавал дослідник розглядає як інтерлюдію народної 
культури, як показовий народний ритуал. 

Окремим блоком фольклористичних розробок Інституту етноло-
гії й фольклористики виступають дослідження в галузі хорватської 
міфології. Квінтесенцією наукових праць у цьому напрямку стає 
підготовка масштабного видання під промовистою назвою «Mitski 
zbornik» («Збірка міфів», «Міфологічний збірник») [36]. 

Цей збірник містить апробовані матеріали науково-дослідної 
групи Хорватського етнологічного товариства, що їх зібрано під 
назвою «Stanje i tendencije mitoloških istraživanja danas» («Стан і 
тенденції досліджень міфології на сьогодні»). Засідання останньої 
групи відбувалося у 2007 році в м. Загребі. Представлені там мате-
ріали, передані для друку, істотно доповнені працями хорватських 
та іноземних дослідників у галузі міфології. Зазначена збірка є пер-
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шою спробою підготовки такого важливого і масштабного видання 
з хорватської етнології, фольклористики і культурної антропології. 
«Міфологічний збірник» містить розгляд таких важливих питань, 
як індоєвропейська міфологія, реконструкція праслов’янських мі-
фів, міфологічна свідомість, мова міфу у сучасному повсякденному 
житті (Вітомір Белай, Іван Лозиця), нарації про міфічних істот (Су-
зана Мар’янич, Ліліяна Маркс, Лука Шешо), біблійський і христи-
янський міф (Антонія Зарадія Кіш), любовні, домашні міфи, міфи 
про дитинство (Єлена Маркович, Теа Шкокич), культурна адаптація 
міфу (Зоран Чича, Андреа Матошевич), дослідження в галузі міфу 
в національному, політичному і медійному контексті (Інес Пріца, 
Рена та Сенькович), матриця архаїчних, міфічних структур (Соня 
Мілічевич). Отже, як бачимо, простежується певний інтердисци-
плінарний характер при дослідженні міфу. Важливе місце відво-
диться вже зазначеним реконструкціям праслов’янських текстів, 
там знайдено бінарні опозиції, які спираються на міфологічні уяв-
лення, зокрема значною мірою й на протиставлення верх/низ: гора 
(верхівка) по відношенню до долу (долини), що відповідає опози-
ції Перун-Велес. Так, відома дослідниця М. Бошкович-Стуллі, від-
штовхуючись від назви берега Перуна, що на північний захід від 
Поліца (Далмація), за допомогою кількох середньовічних джерел 
простежує праслов’янський слід, боротьбу змія із Перуном: змій 
знаходиться внизу, а Перун на верхівці гори. На підкріплення наве-
деної тези дослідниця залучає ономастичні приклади з хорватських 
островів Брача, Хвара, Пага і також Міжмур’я.

Повертаючись до робіт, представлених у «Міфологічному збір-
нику», зауважимо, що вже в першій його частині під назвою «Mitske 
re/konstrukcije i re/interpretacije» («Міфологічні ре/конструкції і ре/
інтерпретації») можна простежити дві основні тенденції досліджен-
ня міфу у хорватській фольклористиці й етнології – історична рекон-
струкція праслов’янського міфу (позиція дослідника Івана Лозиці, 
з першого блоку, і дослідження так званої «нижчої» демонології – 
міфологічних істот з фольклорних вірувань і легенд, що їх подано у 
другому розділі збірки – «Mitska bića» («Міфологічні істоти»), пред-
ставленому статтями таких фахівців, як Л. Маркс (про магічні фор-
мули у хорватських віруваннях про відьм), Л. Шешо (про надлюд-
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ських істот у хорватській етнології і фольклористиці), С. Мар’янич 
(зоопсихонавігація як зв’язок відьомства і шаманізму), Т. Юркич 
Свібен («Від Ліліт до моря») [18, s. 151–173].

Наступний важливий аспект дослідження міфу – аналіз біблій-
ного і християнського міфу, до цього питання звертається М. Лева-
нат-Перичич у статті «Polisemizacija imena starozavjetnih nemani» 
(«Полісемізація старозавітних імен») [22, s. 347–363]. Основне за-
вдання, що його ставить перед собою дослідниця, – розглянути, у 
який спосіб завдяки перегляду релігійних і ідеологічних значень 
змінюються категорії міфу і дійсності, божественного і демоніч-
ного, людського і тваринного. Дослідниця А. Зарадія-Кіш у статті 
«Mitološki prepleti. Od Epone do Martina, od Samaina do Martinja» 
(«Міфологічні переплетіння. Від Епона до Мартіна, від Самена до 
Мартіня») [20, s. 201–223] подає історію формування в хорватській 
традиції міфу про святого Мартіна. На прикладі багатоманітності 
іконографічного втілення Мартіна й культу святого досліджується 
первісний релігійний міф, який протягом століть створювало хрис-
тиянство, оскільки на сьогодні важко відокремити, що варто від-
нести до сфери християнської віри, а що – до традицій (діонісії, 
сатурналії, мартіналії) та древніх міфологій (кельтської, грецької, 
римської). При розгляді культу і традицій святого Мартіна рано ви-
значається чимало культурних чинників, які дослідниця відносить 
до дохристиянських часів, а з їхнім закріпленням у християнстві 
створюється комплексна й міцна цілісність, яку можна з повним 
правом охарактеризувати як міф. А у свою чергу через міф як екс-
плікативний й ілюстративний засіб далека кельтська культура про-
довжує жити принаймні у спогадах і протиставляється класичній, 
раціоналістичній та історичній.

Четвертий розділ «Література і міф» відкривається статтею 
В. Мойсової-Чепішевської під промовистою назвою «Zašto se 
najčešće  povampiruje muškarac?» («Чому найчастіше на вампіра пе-
ретворюється чоловік?») [38, s. 223–229], у якій авторка апелює до 
різних варіантів інтерпретації оповідання про Вампіра Петре М. Ан-
дреєвського зі збірника «Nevjerne godine» («Невірні часи»). Цікавою 
також є стаття Є. Вінце Паулла «U vilinsko-pastirskom kolu mitske» 
(«У віло-пастушому міфічному колі») [56, s. 241–249], де авторкою 
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творчість ренесансного автора М. Држича розглядається у світлі іс-
торії етнологічної думки. 

У наступному розділі дослідниця С. Мілосавлевич у статті 
«Savremeno čitanje mita u umjetnosti. Interdisciplinarni istraživački pro-
jekat» («Сучасне прочитання міфу в мистецтві. Інтердисциплінарний 
дослідницький проект») [35, s. 263–287] представляє цей проект як 
приклад інтердисциплінарної співпраці драматичних/театральних 
мистецьких діячів і науковців (наприклад, антропологів, етнологів, 
фольклористів, літературних компаративістів, теоретиків культури 
і літератури), що базується на етичній реконструкції міфологічної 
спадщини, як і механізму створення міфу при формуванні сучасної 
історії Західних Балкан. З 2006 року триває діяльність проекту під 
назвою «Міф як доля». 

П’ятий розділ має назву «Ljubavni, obivatelski і mitovi o djetinjst-
vu» («Любовні й домашні міфи про дитинство»), у ньому досліджен-
ня ґрунтуються на розробках Р. Бартхеса, теоретика-міфолога, який 
концепт міфу будує у відповідності до його традиційного значення, 
поширюючи його аналітичний компонент на цілу людську культуру 
й екзистенцію. Так, скажімо, процес створення побутового міфу або 
міфу з власного дитинства Є. Маркович пов’язує із сучасною розви-
неною теорією життєвого циклу, домашньою психотерапією, а також  
фольклористичними розробками, працями з теорії літератури і ан-
тропологічними характеристиками міфу [28, s. 287–303].

«Еліптичний», відкинутий потенційно «міфічний» характер ко-
хання у традиційній практиці Теа Шкокич ставить під питання, роз-
глядаючи цю категорію з позицій біблійного і світського дискурсів. 
Дискурс міфу скеровано вглиб, до самих основ речей і реалій. Міф 
про любов у цьому ключі трактується як притча про добро, люди, 
життя яких пов’язане з любов’ю, завжди існують «між міфами» [54, 
s. 317–329]. У шостому розділі «Kulturna prizemljenja mita» («Куль-
турне приземлення міфу») простежується механізм трансформації 
міфу і не лише в широковідомому (фольклористичному) сенсі його 
постійної культурної трансформації.

Наступний розділ представлений статею «Anarhizam i anarhija 
kao teorijsko-praktični izvod u drugačiji svijet» («Анархізм і анархія як 
теоретично-практичний вихід в інші світи») А. Чакардича, сформо-
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ваною на базі розмови про анархічний рух і політичні демонстрації 
в Хорватії [50, s. 395–405]. 

Пізніше цю тему розвиває Ю. Каталенац, який у своїх наукових 
студіях, присвячених міфові про анархізм, стверджує, що ототожнен-
ня анархізму з утопією, утопічною парадигмою ставить під  питання 
анархізм як такий, як саму категорію, що передбачає заперечення по-
рядку і організації, які структуруються на основі авторитарної влади 
і примусової організації [21, s. 405–423].

Завершуючи розгляд діяльності Інституту етнології й фолькло-
ристики у двадцятирічний період (1990–2011), хотілося б зауважи-
ти наступне. Фольклористика у світлі уявлень сучасних науков-
ців-фахівців постає синкретичним і полівалентним предметом, з 
позицій методології вона є a priori інтердисциплінарною наукою. 
Залучення синхронічного аспекту при дослідженні фольклорного 
процесу,  відкритість для інших естетичних явищ виявилися важ-
ливими складовими при роботі сучасних етнологів на шляху до-
слідження актуальних і показових явищ, важливих як для колиш-
нього, так і для нинішнього повсякденного життя представників 
певної нації. Сучасні фольклористи добре усвідомлюють важливі 
чинники, що обумовили появу терміну «фольклор», який увібрав 
у себе ознаки індивідуальної свідомої творчості представників на-
роду. На сьогоднішній час, який характеризується пробудженням 
національних і релігійних тенденцій, фольклор використовується 
медійними засобами, виконуючи нові символічні функції. На пер-
шому плані в європейських, зокрема і хорватських фольклористич-
них дослідженнях, перебувають питання етичного характеру. На 
думку вчених, фольклористична теорія може бути побудована (чи 
розбудована) саме на основі культурного діалогу, у складному про-
тистоянні свого й чужого, іншого. Недаремно, проглядаючи зміст 
одного з найсвіжіших видань, що побачили світ завдяки зусиллям 
співробітників Інституту під промовистою назвою «Folkloristička 
čitanka» («Фольклористична читанка») (Загреб, 2010) [15], відзна-
чаємо дві показові рубрики – «Фольклористика і ми» (хорвати), 
«Фольклористика й інші». Вважаємо, що така класифікація статей 
повністю відповідає основним напрямам діяльності Інституту ет-
нології й фольклористики на сьогодні.
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Наукова діяльність відділення етнології 
Хорватської академії наук і мистецтв у м. Загребі

Насамперед зауважимо, що хорватська етнологія і фольклорис-
тика народжені і функціонують на терені двох значних інституцій – 
Хорватської академії наук і мистецтв і Матиці хорватської, – таку 
думку висловлює співробітник Хорватської академії наук і мистецтв 
Якша Приморац, відомий дослідник питання становлення і розви-
тку хорватської фольклористики й етнології в академічних устано-
вах Хорватії [42, s. 9–37].

Період розквіту фольклористичної науки на сучасному етапі він 
пов’язує із 1980-ми, а особливо повоєнними 1990-ми роками, коли 
посилився інтерес дослідників до вивчення та збереження матері-
альних і духовних цінностей. 

У середині 90-х років за сприяння Тані Перич-Полоньо було від-
новлено проект Матиці під назвою «Hrvatske narodne pjesme» («Хор-
ватські народні пісні»), куди увійшли численні збірки фольклорних 
матеріалів, переважно антологій. Науковий проект «Genološki aspekti 
folkloristike» («Генологічні аспекти фольклористики») 1996 року під 
її керівництвом передував створенню нового спільного проекту Ака-
демії і Інституту. Члени Академії та її співробітники сприяли залу-
ченню до роботи над проектом наукової молоді. Основне завдання 
проекту – врятувати від небуття дослідження в галузі хорватської 
етнології і фольклористики, задокументувати і представити широкій 
громадськості. В інституції у 1980–1992 роках було реалізовано про-
ект «Život i tradicijska kultura Hrvata» («Життя і традиційна культура 
хорватів»), яким керував академік Андре Мохоровичич. 

З 2002 року розпочалася модернізація Відділення етнології. 
До спільного проекту Академії й Інституту під назвою «Etnološka 
i folkloristička građa HAZU: zaštita/obrada i kritičko objavljivanje» 
(«Етнологічна і фольклористична діяльність ХАНМ: захист ви-
вчення і публікація») було залучено цілу когорту молодих і перспек-
тивних співробітників – асистентів Якшу Приморця, Луку Шешо, 
Івана Полоньо, а також наукового співробітника Клементіну Батіну. 
Проект очолили Майя Бошкович-Стуллі (академік, голова проекту) 
і Таня Перич-Полоньо (координатор). У ході підготовки й видання 
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численних наукових праць у межах проекту визначалися як творчі 
зацікавлення, так і напрями наукової діяльності дослідників: Лука 
Шешо – антропологія релігії і традиційні вірування; І. Полоньо – 
антропологія дитини, Якша Приморац – етномузикологія й історія.

Минулого року до збірника «Zborniku za narodni život i običaje 
Južnih Slovena» («Збірник з народного життя і звичаїв південних 
слов’ян») було вміщено детальний огляд архівних матеріалів Відді-
лення. А на сьогоднішній день в архіві розміщено такі важливі фахо-
ві видання: «Zbirku Matice hrvatske» («Збірку Матиці хорватської»), 
Staru zbirku («Стару збірку»), Novu zbirku («Нову збірку»), Zbirku 
korespondencije («Збірку кореспонденції») i Zbirku fotografi ja («Збір-
ку фотографій»). Перш ніж перейти до опису архівних матеріалів, 
необхідно визначити, наскільки важливими вони є для сучасної ет-
нології та фольклористики, враховуючи той факт, що вони охоплю-
ють всі важливі наукові сфери і методологічні прийоми. Проте не 
слід забувати, що при записуванні текстів дослідники, вивчаючи 
питання функціонування у певному окремому осередку, вважали за 
потрібне ретельно їх редагувати, «покращувати», що істотно вплива-
ло на їх справжній, первинний вигляд.

У матеріалах Відділення етнології Хорватської академії наук 
і мистецтв наявні дослідження того прошарку культури, який за-
звичай називається традиційною. Науковці вже на момент напи-
сання чи безпосередньо після завершення роботи усвідомлювали, 
що ця локальна культура є швидко змінною, навіть плинною, і 
притаманні їй елементи, крім звичаїв, пісень і обрядів, відходять із 
повсякденної практики. Дослідники у цьому напряму доходять вис-
новку, що традиційна культура зникає під тиском сучасної міської 
культури. Згадаймо, що традиційну культуру села вже при А. Ради-
чу було класифіковано, поділено на народну і «домашню», власну 
і місцеву, на противагу культурі урбаністичній. Саме такими заса-
дами керувалася ціла культурно-історична етнологічна школа під 
керівництвом Мілована Гавацці і Бранимира Братанича, подібні на-
прями дослідження до 60х і 70х років ХХ століття підтримували і 
хорватські фольклористи. Їхніми інформантами ставали нечисленні 
літні люди у сільській місцевості, адже треба було отримати якомо-
га більше відомостей з їхніх спогадів про стан тієї самої локальної 
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традиційної культури, і на базі цих фактів реконструювати її у тому 
класичному, «передіндустріальному» вигляді. Проте етнологи, що 
себе зараховували до культурно-історичної етнологічної школи, ча-
сто не переслідували мету перемістити цю «реконструкцію культу-
ри» саме у потрібний час. Побутувала думка, що передіндустріальна 
культура стає більш статистичною, ніж індустріалізована міська, 
відтак і зазнавала неістотних змін протягом століть.

Так, наприклад, поширеною була думка, що традиційні народні 
вироби і звичаї, які в одному місці й на одній території зафіксовано у 
ХХ ст., у подібному форматі існували вже з ХVIII ст., а можливо, ще 
раніше, із часів переселення слов’янських племен у середньовічну, 
іллірську, добу римлян тощо. Подібна методологія, сформована з 
позицій історичної ретроспективи, зазнала істотної критики, оскільки 
серед етнологів культурно-історичного напрямку найчастіше не 
існувало наукового обґрунтованого критичного ставлення до своїх 
історичних джерел та історіографічних показників. Через це чима-
ло запропонованих ними висновків можна вважати недоведеними з 
історичної точки зору чи недостатньо аргументованими через певні 
маніпуляційні дії з історичними джерелами. 

Показовим у цьому відношенні стає інститутське видання 
«Narodna umjetnost» («Народна творчість). Під його егідою від 
1968 до 1981 року вийшли друком чотири монографії, присвячені 
таким регіональним областям, як Сінський край, передмістя 
Нижньої Стубіци, острів Брач і Зларин, дослідження географічних, 
топографічних, етнологічних та етнографічних реалій яких з 
інтердисциплінарних дослідницьких позицій з’єднали істориків, 
етнологів і фольклористів.  

Від початку 1990-х колектив етнологів з Інституту продовжив ро-
боту над підготовкою тематичних і регіональних монографій, при-
свячених аналізу питань хорватської традиційної культури від другої 
половини ХІХ – до першої половини ХХ ст.  

Дослідження традиційної хорватської культури у ХІХ–ХХ ст. не 
обмежуються лише згаданими здобутками. Із сьогоднішньої перс-
пективи така тематика може із повним правом функціонувати як 
частина національної культурної історії, яка поступово зникає з 
кола свіжих інтересів етнологів, вона цікавить більше фахівців-іс-
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ториків культури, особливо тих, хто схиляється до розгляду «нової 
історії», відповідно, до постулатів відомої школи Брауделя, що пе-
редбачає вивчення історії менталітету, історичної антропології, еко-
історії і схожих субдисциплінарних напрямків. Архівні матеріали, 
що зберігаються в Академічному відділенні етнології, – найкра-
ще джерело для подібних мікроісторичних розвідок. Попри всі 
перераховані недоліки, вони, насамперед, мають незаперечну доку-
ментальну цінність. Серед етнологічних, фольклористичних та іс-
торичних розвідок можуть для різних інтердисциплінарних студій 
бути залучені і ці архівні матеріали. Не варто залишати поза увагою 
і їх антропологічну цінність. 
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ФОЛЬКЛОРУ В НІМЕЧЧИНІ

 
Вивчення власної народної спадщини має в німців тривалу тради-

цію. Ще з кінця XVIII ст, коли лише почалося збирання фольклору, 
німці поставилися до цього завдання з усією притаманною їм старан-
ністю та наполегливістю і зафіксували велику кількість своїх пісень, 
казок, легенд, звичаїв, обрядів, вірувань тощо. Одними з найвідомі-
ших німецьких збирачів фольклору стали брати Грімм, О. фон Гум-
больдт, Л. Бехштайн, К. Бартш, Л. Аурбахер, Ф. Готтшальк, У. Ян 
та ін. На основі їхніх зібрань сучасні дослідники продовжують вив-
чення своєї національної спадщини. 

Аж до першої половини XX ст. німецька фольклористика розви-
валася переважно в руслі збирання народних епічних і ліричних тек-
стів, звичаїв, вірувань, описів ремесел і традицій, фіксації предметів 
побуту та господарювання. Досить довгий час фольклористика охо-
плювала традиційне коло проблем: запис та вивчення усної народ-
ної творчості, звичаїв, особливостей побуту в основному сільсько-
го населення. Однак, починаючи з 60–70-х років минулого століття 
європейська, а разом з нею і німецька фольклористика переживає 
відродження, пов’язане з виокремленням культуротворчого потенці-
алу народної творчості, в якій відбивається минуле і сьогодення пев-
ного народу. Фольклористика стає культурознавчою дисципліною, 
що вивчає культурні надбання у найширшому потрактуванні цього 
поняття, залучаючи найрізноманітніші методи, пам’ятаючи про про-
сторовий, соціальний та історичний контексти розвитку феноменів 
культури. 

Так історично склалося, що в англо- та німецькомовному на-
уковому дискурсі предмет фольклористики є дещо вужчим від 
прий нятого у східноєвропейському науковому світі, де в руслі 
фольклористичних досліджень вивчаються в основному всі форми 
усної народної творчості певного етносу. Натомість у традиційній 
німецькій фольклористиці розглядалися лише народні пісні (Volks-
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lieder) та усні епічні оповіді (Erzählforschung). Загалом німецькі 
народні пісні розвивалися із середньовічних літературних пісень 
міннесзингерів (Minnesänger) та майстерзингерів (Meistersinger), 
власне народних пісень і двох жанрів вуличних пісень: морітат 
(Moritat) – пісні на трагічну тематику із дидактичним закінченням, 
які виконувалися у супроводі гітари чи скрипки, інколи спів супро-
воджувався показом ілюстрацій до текстів; і бенкельлід (Bänkellied, 
Bänkelsang, Bänkelgesang) – пісні драматичного змісту на актуальні 
суспільно-політичні теми, які переважно виконувалися в супроводі 
зображень. 

На сьогодні в німецькій фольклористиці вичерпно простудійова-
на проблема жанрових особливостей німецьких народних пісень, не 
в останню чергу завдяки праці одного з провідних дослідників наці-
ональної пісенної творчості Вернера Данкерта (1900–1970). Німець-
кі народні наративи представлені такими традиційними жанрами як: 
казка, міф, легенда, шванк або жарт та ін. До них сучасні дослідники 
додають також такі нові жанри як: оповідання про повсякдення, про 
роботу, про перебування у лікарні, про подорожі, сучасні автобіогра-
фічні оповіді, сімейні спогади. 

Основне завдання сучасної німецької фольклористики полягає 
в дослідженні культурних традицій, вивченні їхніх трансформацій 
від прадавніх часів аж до сьогодення. Відтепер фольклористичні до-
слідження покликані вивчати культурні та соціальні зміни, які від-
творюються у повсякденному житті людини. Таким чином, у центрі 
уваги сучасних фольклористів стоїть побут людини як арена постмо-
дерністських життєвих світів [14, s. 209], як місце, де розгортаються 
індивідуально-суб’єктивний та соціальний простори представників 
різних статей, поколінь чи соціокультурних груп. З позицій сучасної 
фольклористики культура постає як подія, яка розгортається навко-
ло людини і заволікає її до себе, активно взаємодіючи з її світогля-
дом, і одночасно культура сприймається її носієм як норма, орієнтир 
для поведінки. Культурно зумовлена поведінка людини реалізується 
у різноманітних системах її взаємовідносин: технічній, соціальній, 
економічній, релігійній, ґендерній, сімейній, – і виступає як розмаїт-
тя значень, ідей, оцінок, кожна з яких стає предметом окремих фоль-
клористичних студій. 
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Саме в 70-х роках XX ст. у ході тривалих наукових диспутів було 
остаточно прийнято рішення про необхідність зміни наукової пара-
дигми у дослідженні культурно значимих артефактів народної куль-
тури і побуту. У зв’язку з політично-націоналістичним ухилом, якого 
набула німецька фольклористика (Volkskunde) у часи Другої світо-
вої війни, в цей період у німецькомовному науковому світі відбулося 
рішуче витіснення німецькомовної назви «Volkskunde» та її заміна 
новими термінами. У Берліні, Фрайбурзі та Марбурзі вирішили на-
звати новий фах «європейська етнологія», у Франкфурті на Майні 
та Гетінгені він отримав назву «культурна антропологія», у Тюбін-
гені – «емпірична культурологія», у Регенсбурзі – «порівняльна 
культурологія». Подекуди до сьогодні зустрічаються подвійні назви: 
фольклористика / європейська етнологія як навчальна дисципліна 
в університетах міст Мюнхена і Мюнстера, культурна антрополо-
гія / фольклористика у Майнці. Загалом 2005 року у 28 німецьких 
університетах вивчалася дисципліна «європейська етнологія», яка, 
незважаючи на свою назву, зосереджується на вивченні переважно 
німецького культурного простору. Основними центрами фолькло-
ристичних студій Німеччини стали університети міст Гетінгена, 
Мюнхена, Майнца, Росток, Фрайбурга.

Провідними напрямами досліджень у сучасній німецькій фоль-
клористиці та етнології стали поновлення повоєнних традицій до-
сліджень народної творчості, які були ганебно сплюндровані націо-
нал-соціалістичним режимом в часи Другої світової війни; критичне 
опрацювання досвіду фольклористичних досліджень у період пере-
бування при владі націонал-соціалістичного уряду; узагальнення 
отриманих результатів фольклористичних студій та співвіднесення 
їх із загальноєвропейським і світовим масштабом; проведення ком-
паративних досліджень усної народної творчості; створення мега-
зібрань текстів німецької народної творчості; робота над записом 
фольклорних текстів, мелодій, зразків виконання у цифровому фор-
маті та створенням електронних бібліотек. 

Вагомим доробком у галузі дослідження німецького фолькло-
ру стали праці Вольфгана Штайніца (1905–1967). Він вважаєть-
ся одним із перших науковців, який у повоєнній НДР вивів із со-
ціал-демократичного забуття народну пісню. Його славетна збірка 
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«Німецькі демократичні пісні за шість століть» [20] була видана в 
двох томах у 1954 та 1962 роках. Перший том містив 180 маловідо-
мих творів, віднайдених ним у Німецькому архіві народних пісень 
міста Фрайбурга. До збірки увійшли пісні-плачі (Bauernklagen), ре-
місничі пісні (Handwerksgesellenlieder), солдатські пісні-прощання 
(Rekrutenabschiedslieder), пісні переселенців (Auswandererlieder), 
робітничі пісні та пісні часів повстання силезьких ткачів (1844 р.). 
У другому томі містилися 299 творів з мелодіями та коментаря-
ми до них, зокрема: революційні та жартівливі пісні (Kampf- und 
Spottlieder) 1848 року, а також робітничі пісні (Arbeitervolkslieder) 
XIX–XX ст., частина з яких була власноруч записана автором. 

Окрім наукової роботи, ім’я В. Штайніца пов’язане також зі 
створенням у повоєнні часи Інституту німецької фольклористики 
при Академії наук Німеччини у місті Берліні (Institut für deutsche 
Volkskunde) 1953 року. В. Штайніцеві вдалося залучити до роботи в 
Інституті провідних науковців, які не були скомпрометовані співпра-
цею з нацистським режимом (Ф. Зібер, П. Бекманн, К. Баумгартенс, 
В. Фраенгер, І. Вебер-Келлерманн), а також виховати молодих фа-
хівців-дослідників національної культури, що дозволило їм досить 
швидко зайняти провідні позиції в німецькій етнології повоєнного 
часу. У своїх працях В. Штайніц, продовжуючи демократичні, соці-
ально-критичні традиції німецької довоєнної етнології, виклав осно-
вні теоретичні засади нової парадигми етнологічних досліджень у 
колишній НДР, ставлячи до них високі гуманістичні вимоги, що, на 
його думку, сприятиме об’єднанню розколотої історично нації. 

Одним із видатних німецьких фольклористів XX ст. вважається 
Матіас Цендер (1907–1993). Головними темами його досліджень 
стали усна народна оповідь і вшанування святих у фольклорі. 
М. Цендер довгий час працював в університеті міста Бонна й Ін-
ституті історичного країнознавства рейнських земель (Institut für 
geschichtliche Landeskunde der Rheinlande). М. Цендер розглядав 
оповідь в руслі сучасних принципів наратології як дзеркало життя 
народу, де реалізуються зв’язки між оповідачем, слухачем та текстом 
оповіді. Особливою його заслугою стало застосування картографіч-
них методів під час роботи над новим виданням «Атласу німецько-
го фольклору», який в 1958–1984 роках з’явився друком саме під 
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редакцією М. Цендера [23]. «Атлас…» як праця енциклопедичного 
характеру про культуру німців, австрійців та інших німецькомовних 
народів Європи, укладений на основі відповідей респондентів про 
їхнє повсякдення, створювався ще в часи Третьої Рейху. Політична 
заанґажованість видання визначалася його призначенням: довести 
спільність культурних традицій представників німецькомовної Єв-
ропи. У повоєнні часи М. Цендер запропонував укладати «Атлас…» 
не просто на основі даних, отриманих шляхом анкетування мешкан-
ців певних регіонів, як це було в попередніх виданнях, а доповнити 
його картами (загалом 84 карти) та детальними коментарями (більше 
2 000 сторінок), що сягають своїм корінням не лише періоду розсе-
лення германських племен, а й догерманських часів. Ця робота стала 
основою для розробки концепції під час підготовки аналогічного ви-
дання про європейський простір – «Етнологічного атласу Європи».

Варто також сказати й про діяльність інших німецьких фолькло-
ристів минулого століття, як от Фрідріха Зібера (1893–1973), який 
став відомим передусім як збирач легенд німецького та слов’янських 
(тих, які мешкали в Німеччині) народів і дослідник фольклору гірни-
ків (Montanethnographie). Професор університету міста Майнца (на 
південному заході ФРН) Гюнтер Вігельманн (1928–2008) відомий 
перш за все завдяки своїм працям із теорії та історії етнологічних до-
сліджень, а також цікавими роботами з історії традиційної німецької 
кухні, зокрема, про страви з картоплі, які готували німці ще в поза-
минулому столітті [22, s. 79–88].

Актуальними для сучасної німецької етнології залишаються пи-
тання історії фольклористики. У Німеччині активно працює Товари-
ство братів Грімм (Brüder Grimm-Gesellschaft, BGG), яке займається 
виданням і популяризацією зібрань усної творчості відомих казкарів 
епохи Романтизму, а також сприяє підтримці й розвитку національ-
них культурних традицій. 

Сьогодні особливу увагу у вивченні історії німецької етнології 
присвячують періодові Третього Рейху, коли фольклористичні студії 
стали одними з провідних ідеологічних інструментів у руках очіль-
ників тоталітарного режиму, що певною мірою дискредитувало цю 
науку і змусило науковців шукати нові парадигми в повоєнні часи. 
Сучасні німецькі етнологи намагаються тверезо переосмислити над-
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бання та втрати фольклористики цього періоду. Привертає увагу 
дослідження Клауса Фена про розвиток фольклористичної науки в 
Німеччині періоду панування націонал-соціалістичного режиму [11, 
s. 567–580] та енциклопедичне видання про діячів культури Третьо-
го Рейху, укладене Ернстом Клее [15, s. 5]. Більше ніж півстоліт-
ню історію створення та видання згадуваного «Атласу німецького 
фольклору» викладено у праці Фрідемана Шмолля «Виміри куль-
тури. Атлас німецького фольклору і Німецьке пошукове товариство 
1928–1980 рр.» [19], а також у дослідженні Гайді Гансор-Майнель 
«Питання до народу. Атлас німецького фольклору 1928–1945 рр. До 
історії однієї організації» [12].  

Як відомо, Німеччина була й залишається одним із центрів фемі-
ністичного руху в Європі. У фольклорних студіях феміністична тема 
також знайшла своїх дослідників. Відомий німецький філософ, акти-
вістка феміністичного руху, одна із найяскравіших представників ні-
мецької феміністичної антропології Гайде Гьотнер-Абендрот (Heide 
Göttner-Abendroth (1941 р. н.) досліджує матріархальні відносини на 
матеріалі фольклору, зокрема у казках, легендах та міфах. Авторка 
вказує на первинність матріархального устрою в давніх суспільних 
взаєминах, на основі аналізу фольклорних текстів формулює філо-
софські основи матріархату, його естетику та релігію, визначає як 
абсолютну роль матері-богині [13, s. 71]. 

Жіночою тематикою у німецькому фольклорі займався також зна-
ний німецький фольклорист Вільгельм Бредніх (1935 р. н.), який на 
початку своєї наукової кар’єри вивчав образ сильної жінки у творах 
усної народної творчості. Науковець довгий час працював у Німець-
кому архіві народних пісень, викладав в університеті міста Гетінге-
на. Сьогодні Р. Бредніх більш відомий як один із головних редакторів 
уславленої «Енциклопедії казки» та один зі збирачів сучасного фоль-
клору. Його перша книга сучасних народних оповідей під чудернаць-
кою назвою «Паук на пальмі» [4] була видана більш ніж півмільйон-
ним накладом і перекладена десятками мов світу. Ця антологія усних 
оповідей стала свого часу справжнім бестселером, а її автор отримав 
величезну кількість листів від дописувачів із власними історіями, які 
побутують в їхній місцевості. Тож згодом Р. Бредніх видав продовжен-
ня сучасних народних оповідей під не менш загадковими назвами 
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«Миша в лайнері. Нові казкові історії сьогодення» [3]; «Курка із гіп-
сом на нозі. Найновіші казкові історії сьогодення» [2] та ін. Нині авто-
ром укладено вже п’ять таких збірок сучасного німецького фольклору, 
кожна з яких знаходить захоплені відгуки в читачів і містить цінний 
матеріал для майбутніх наукових досліджень. 

Окрім сучасного фольклору, німецькі дослідники продовжують 
розробляти й традиційні фольклористичні теми. Питаннями німець-
кої демонології, проблемою смерті у німецькому фольклорі, методо-
логією дослідження народних оповідей, компаративним вивченням 
народних переказів, а також збиранням народних легенд займаєть-
ся професор Вайнгартського педагогічного інституту Ліндер Пет-
цольдт (1934 р. н.). Він став першим укладачем енциклопедичного 
видання – «Словник демонів» [16]. Продовжуючи свою роботу, нау-
ковець працює над створенням першої «Енциклопедії демонології», 
у яку, за задумом автора, мають увійти всі представники демонічних 
сил, зафіксовані в народних переказах і міфах починаючи з найдав-
ніших часів.

Відомий дослідник середньовічної німецької літератури і на-
родних казок, професор Бергського університету міста Вупперталь 
Гайнц Рьоллеке (1936 р. н.) здобув наукове визнання своєю титаніч-
ної працею на ниві фольклористики. Він є укладачем більше 70-ти 
збірок народних казок, оповідей, пісень, автором майже 400 науко-
вих статей, рецензій, розвідок. Його дисертаційне дослідження було 
присвячене історико-літературознавчій оцінці уславленої збірки ні-
мецького фольклору початку ХІХ століття «Чарівний ріг хлопчика». 
У 1975–1978 роках Г. Рьоллеке як автор наукових коментарів та голо-
вний редактор спромігся видати найновіше і найповніше на сьогодні 
видання цієї антології у шести томах [5].

Професор Мюнхенського університету відомий фольклорист, 
болгарист, один із численних авторів славетної «Енциклопедії каз-
ки» Клаус Рот (1939 р. н.) відомий як дослідник німецькомовних і 
англомовних шванків, болгарських пісень, німецьких казок. 1996 
року він був обраний віце-президентом Південно-східноєвропей-
ського товариства (Südosteuropa-Gesellschaft, SOG), яке займається 
політичним та соціокультурним зближенням Німеччини з балкан-
ськими країнами. 
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Особливо плідною була робота німецьких дослідників по розпо-
всюдженню, систематизації, популяризації власної народної твор-
чості та її широкому відтворенню в численних збірках, зібраннях та 
мережі Інтернет. Електронне зібрання казок і легенд, зафіксованих 
у Німеччині здебільшого в ХІХ – на початку ХХ ст. під назвою «Ні-
мецькі казки і легенди» [21] підготував відомий німецький літерату-
рознавець та дослідник усних народних оповідей, співавтор славноз-
вісної «Енциклопедії казки» Ганс-Йорг Утер (1944 р. н.). Шанований 
у науковому світі німецький дослідник сюжетів і мотивів народних 
казок Г. Утер працював над редакцією двох останніх найповніших 
видань казок братів Грімм (1996, 2004). У 2004 році він запропону-
вав останню на сьогодні чинну редакцію каталогу Арне-Томпсона 
(Aarne-Thompson-Index, AaTh), який у східноєвропейських науко-
вих колах відомий як «Покажчик сюжетів фольклорної казки» [21]. 
Електронна антологія «Німецькі казки і легенди» з’явилася в ме-
режі Інтернет у 2002 році і складається з 47-ми оцифрованих, най-
більш значущих збірок німецьких казок та легенд, згрупованих у 
безкоштовній електронній бібліотеці Zeno.org [Digitale Bibliothek], 
а також представлених на окремому диску в рамках проекту «Елек-
тронна бібліотека» (Digitale Bibliothek). Антологія містить майже 
24 тис. німецьких казок, легенд, записів обрядів і звичаїв та розрахо-
вана на найширше коло користувачів: від науковців і дослідників до 
студентів і широкого загалу читачів. 

Дотепер триває робота над електронним архівом північнонімець-
кого етнографа й фольклориста, одного з зачинателів німецької фоль-
клористики Річарда Воссідло (1859–1939). Його спадщина нараховує 
більше 2 млн. рукописних текстів (нотатки з польових досліджень, 
листи, записи). Р. Воссідло розробив високо оцінену техніку польо-
вих досліджень етнографічних зібрань, на основі якої йому вдалося 
задокументувати народну культуру землі Мекленбург (Північна Ні-
меччина) з її особливим північнонімецьким діалектом. Збираючи в 
70–80-х роках ХХ ст. матеріал, Р. Воссідло та його численні колеги 
детально фіксували на окремих папірцях тексти, які потім відповід-
но до місцевості, теми чи мотивів розкладалися по скриньках. 

Проект WossiDiA (das WossiDiA-Projekt – скорочення за першими 
літерами від Wossidlo Digital Archive – Електронний архів Воссідло) 
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має на меті оцифрувати величезний матеріал із зібрань Р. Воссідло та 
зробити його доступним загалу через Всесвітню мережу. Створен-
ня Електронного архіву Воссідло розпочалося у березні 2010 року і 
розраховано на три роки. Основна робота над архівом проводиться у 
кількох напрямах: створюються кольорові цифрові зображення ори-
гіналів, розраховані на тривале зберігання; здійснюється підготовка 
матеріалів з використанням чинних норм правопису та слововжи-
вання в німецькій мові; розробляється сучасна, зручна для корис-
тувача система пошуку інформації в архіві. Підтримку проекту на-
дають Німецька дослідницька асоціація, Інститут фольклористики 
та Інститут інформатики університету міста Росток. Фінансуються 
роботи з державного бюджету. 

Одним із найбільших зібрань німецькомовних фольклорних 
текстів вважається Німецький архів народних пісень (das Deutsche 
Volksliedarchiv). Основне завдання цього Архіву визначається як до-
слідження словесної і музичної народнопісенної культури німців 
минулого та сьогодення. Архів було засновано ще 1914 року в місті 
Фрайбурзі (південна Німеччина) відомим германістом та фолькло-
ристом, дослідником народних пісень, зокрема солдатських та ре-
крутських, Джоном Майєром (1864–1953). Сучасний Архів містить 
одну з найповніших колекцій пісенних текстів, а також зразки їх ви-
конань та музичний запис. Тут зберігається одне з найповніших зі-
брань народних пісень, записаних під час польових досліджень на 
початку ХХ ст.; записи пісень, починаючи ще з ХIV ст.; пісенники з 
записами народних пісень, віршованих текстів, загадок, замовлянь 
тощо; підбірки пісень, підготовлені окремими дослідниками чи ін-
ститутами; музичні оформлення театральних вистав; платівки з піс-
нями. Окрім цього в Архіві працює бібліотека, де зберігається фахо-
ва література з культурно-історичної, етнологічної та музикознавчої 
тематики. 

В Архіві постійно проводиться пошукова робота з поповнення 
колекцій популярних та народних пісень. Основними темами до-
сліджень стали: історія популярної музики, форми музичної культу-
ри, проблема генезису народної пісні, музичний театр, створення та 
відтворення національної самобутності через музику, взаємозв’язок 
музики та міграції. Німецький архів народних пісень як міждисци-
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плінарний дослідницький інститут з проблем сучасної культури та 
музики готує кілька наукових видань: щорічник «Пісня і популярна 
культура» (Lied und populäre Kultur / Song and Popular Culture), а з 
2010 – видання «Популярна культура і музика» (Populäre Kultur und 
Musik) і «Вивчення народних пісень» (Volksliedstudien). Гордістю 
співробітників стало десятитомне видання пісень «Німецькі народні 
пісні та мелодії до них» [7], робота над яким тривала більше півсто-
ліття (1935–1996). 

Сьогодні Німецький архів народних пісень активно працює над 
створенням електронних версій своїх каталогів. З 2007 року ведеться 
робота з розробки електронного каталогу пісень (historisch-kritische 
Liederlexikon) із текстами й історичними коментарями до них. Про-
ект розраховано на 15 років. Першою розробкою в рамках створення 
каталогу німецьких пісень став проект «Традиційні пісні у XX сто-
літті» (Traditionelle Lieder im ХХ. Jahrhundert). Нині завершена ро-
бота над більш ніж 150-ма піснями з фаховими коментарями до них. 

Наступним проектом Німецького архіву народних пісень в межах 
розробки електронного каталогу стало зібрання «Пісні російських 
німців-переселенців» (Kolonistische Lieder der Russlanddeutschen) 
ХІХ–ХХ ст., які відтворюють як етнічну специфіку культури німець-
кого народу, так і культурні особливості країни їхнього проживан-
ня. Основою цих наукових пошуків стало зібрання пісень німців-
переселенців відомого російського германіста В. М. Жирмунського 
(1891–1971). Передбачається, що пісні переселенців будуть допо-
внені історико-етнографічними коментарями, а також інформацією 
про те, де, коли і ким був записаний певний текст, його варіанти. 
Дослідження цих пісень ведеться німецькими науковцями, зокрема 
Едхардтом Джоном разом із російськими колегами з міста Санкт-
Петербург, де, власне, й зберігається архів В. М. Жирмунського. 

Третім напрямом роботи Німецького архіву народних пісень в 
межах створення каталогу пісень став німецько-британський до-
слідницький проект «Пісні революції 1848 року та їх рецепція в Ні-
меччині. Публікація пісень та коментарів». Проект розпочато за під-
тримки Академії Великої Британії в 2009 році і розраховано на три 
роки. Основне завдання проекту визначається як історико-критичне 
опрацювання політичних пісень з огляду на їх історичну місію. Де-
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які автори цих текстів залишилися для сучасних дослідників невідо-
мими, імена інших – добре знані: Г. Гайне, Л. Пфау, Х. фон Фаллерс-
лебен, Ф. Фрайліграт та ін.

Одним з перших електронних каталогів пісень, розроблених на-
уковцями Німецького архіву народних пісень за сприяння колек-
тивів дослідників із університетів міст Майнца та Фрайбурга, став 
проект «Електронне зібрання ліричних коротких текстів» (Digitale 
Dokumentation von lyrischen Kurztexten) [9], робота над яким тривала 
впродовж 2004–2006 років. На сьогодні в Мережі створено інфор-
маційно-технічну інфраструктуру, яка містить 169 віршів та пісень. 
До кожного з текстів подано короткий історико-етнографічний ко-
ментар, а також вказано всі зафіксовані варіанти, в яких цей текст 
було записано від найдавнішого до найновішого, до кожного варі-
анта додано нотний запис мелодії. Таким чином, можна простежити 
історію розвитку кожного тексту та його мелодії від давніх часів аж 
до сьогодення.

Окрім проведення власне наукових досліджень німецькі етноло-
ги і культурологи активно працюють над поширенням своїх націо-
нальних традицій через Всесвітню мережу. Так, науковці універси-
тету міста Аугсбурга (південна Німеччина) разом із Баварським то-
вариством підтримки Батьківщини (Landesverein für Heimatpfl ege), 
за підтримки місцевих органів влади, створили інтерактивний 
Інтернет-проект «Brauchwiki» (Вікіпедія звичаїв) [1]. Його мета – 
популяризувати народні традиції та обряди німців серед широкого 
кола зацікавлених. Окрім енциклопедії народних звичаїв і кален-
даря подій проект «Brauchwiki» надає можливість кожному корис-
тувачеві Мережі дізнатися про певні звичаї чи обряди німецького 
народу у формі запитань, на які етнологи університету міста Ауг-
сбурга дають вичерпні відповіді. Проект перебуває на стадії пілот-
ного випробування і його доопрацьовування має закінчитися най-
ближчим часом. 

У розвитку сучасної фольклористики та етнології вагому роль 
відіграють наукові організації та об’єднання фахівців етнології, 
антропології та суміжних дисциплін. У Німеччині засновано кіль-
ка наукових товариств із дослідження національної та європей-
ської фольклорної спадщини. Зокрема, 1956 року в замку Бентла-
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ге (Bentlage) біля міста Рейн у землі Нордрайн-Вестфалія на сході 
ФРН було створено Європейське товариство казки (Europäische 
Märchengesellschaft). На сьогодні його членами стало більше 2 500 
науковців різних спеціальностей, мистецтвознавців та оповідачів ка-
зок. Очолює Товариство проф. Хайнріх Дікерхофф. Основним своїм 
завданням члени цього Товариства вважають сприяння порозумін-
ню між народами, через привернення уваги громадськості до трьох 
основних цінностей: правди (саме в казках відтворено основні пра-
давні етичні вірування), мудрості (казки містять найважливіші до-
роговкази для життя людини) і краси (казка передусім забезпечує 
естетичну насолоду, яка не втратила своїх чар і в сучасну мульти-
медійну епоху). Європейське товариство казки відстоює принцип 
спорідненості казок Європи та світу, пояснюючи це спільним для 
всіх культур корінням і подібністю людської природи, незалежно 
від національної приналежності. Товариство займається організаці-
єю міжнародних конгресів та зібрань, на яких всесторонньо обго-
ворюються проблеми казкознавства. Науковці Товариства друкують 
власні дослідження та записують на цифрові носії казки у виконанні 
відомих оповідачів. У фондах бібліотеки Товариства наявна різно-
манітна наукова література про казки, а також представлено безліч 
текстів казок з усієї Європи.

Дослідженням і збереженням європейських казок та епосів, а та-
кож організацією фестивалів із оповідей казок, зокрема для дітей і 
молоді, займається започаткований 1985 року в Німеччині Фонд каз-
ки Вальтера Кана (Märchen-Stiftung Walter Kahn). Усі наукові розвід-
ки Фонду в галузі казкознавста друкуються щотри місяці в «Часопи-
су з міжнародних досліджень казок та їх збереження» («Zeitschrift 
für internationale Märchenforschung und Märchenpfl ege»). 

З 1994 року найвизначніші здобутки молодих науковців із порів-
няльно-історичного дослідження казок Фонд відзначає почесною 
щорічною премією, названою на честь відомого німецького фоль-
клориста – Лутца Рьоріха (1922–2006). Професор університету в 
місті Фрайбурзі (на півдні Німеччини) Л. Рьоріх був відомим казкоз-
навцем, одним із упорядників знаної «Енциклопедії казки», а також 
автором фундаментального тритомного зібрання німецьких паремій 
із розлогим коментарем щодо виникнення та особливостей вживан-
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ня кожної з 15 000 лексичних одиниць [17, s. 3]. Розмір премії, яка 
носить ім’я Л. Рьоріха, на сьогодні складає 2 500 євро. 

Приємно відзначити, що 2010 року цю премію вперше отрима-
ла наша співвітчизниця Олена Купріна за дослідження метаморфоз 
персонажів казок, а також їх порівняльний аналіз в російських та 
українських народних і літературних казках, написаних в радян-
ський період, у 1940–1970 роках. Нині Олена Купріна викладає сла-
вістику в університеті міста Регенсбурга на півдні Німеччини. 

З 1986 року Фонд казки Вальтера Кана започаткував щорічну 
премію за вивчення та запис європейських казок і легенд у розмірі 
5 000 євро, яка так офіційно й називається – Європейська премія за 
дослідження казок (der Europäische Märchenpreis). Цією премією у 
2011 році Фонд казки Вальтера Кана відзначив наукові досягнення 
німецької дослідниці, професора Гундули Хубріх-Мессоу, яка вже 
багато років займається історичним та компаративним досліджен-
ням казок та епосів. У 2000–2007 роках вона самотужки спромоглася 
продовжити роботу Курта Ранке, який створив тритомний каталог 
північнонімецьких казок землі Шлезвіг-Гольштайн (1955–1962), 
і видала четвертий том, завершивши таким чином систематиза-
цію основних надбань усної народної творчості німців цього регі-
ону. Професор Г. Хубріх-Мессоу відома також як укладач однієї із 
найпов ніших антологій німецьких легенд та казок із фаховими ко-
ментарями й додатками [18, s. 4]. Ця збірка була вперше надрукована 
1986 року і відтоді перевидавалася більше 40 разів.

Одним з найбільш вагомих здобутків сучасної німецької фолькло-
ристики небезпідставно вважається великий німецькомовний проект 
під загальною назвою «Енциклопедія казки. Довідник з історичного 
та порівняльного дослідження народних оповідей» [10]. Ідею тако-
го видання сформулював ще у сімдесятих роках минулого століття 
один із провідних дослідників старовини й народних оповідей того 
часу Курт Ранке (1908–1985), ім’я якого через його співпрацю із Тре-
тім Рейхом часто замовчується. 

Сучасний проект «Енциклопедія казки» народився з невелико-
го двотомного ще довоєнного видання «Довідник з німецької каз-
ки» («Handbuch des deutschen Märchens»). На сьогодні надруковано 
вже тринадцятий том «Енциклопедії...», повний обсяг якої, як пе-
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редбачається, складатиме 14 томів. Заплановано, що останній том 
цього довідника побачить світ у 2013 році. Кожний том складається 
загалом із двох або трьох книг, обсягом понад 700 сторінок кожна. 
Про масштабність цього видання свідчать також інші цифри. «Ен-
циклопедія казки» містить понад 3 600 статей, поданих за абеткою, 
написаних майже 800-ми авторами з 60-ти країн світу. Головним 
редактором «Енциклопедії» з 1982 року є відомий німецький фоль-
клорист, дослідник сучасних німецьких народних пісень і прозових 
оповідей, лауреат премії братів Грімм (2004) та Європейської пре-
мії з дослідження казки (2010) Рольф Вільгельм Бредніх (1935 р. н.). 
Видання «Енциклопедії казки» здійснюється за підтримки Академії 
наук міста Геттінгена, де вона власне й видається, і майже повністю 
фінансується державою. 

У тих томах «Енциклопедії казки», що вже вийшли друком, ви-
світлюються теоретичні питання казкознавста, проблеми жанрів, 
структури та стилю казок, а також інших прозових текстів, як от 
легенд, шванків, оповідань тощо; містяться короткі відомості про 
історію розвитку жанрів і мотивів у наративах; подано основні біо-
графічні відомості про дослідників, збирачів та авторів основних 
праць з відповідної проблематики; вміщено наукові розвідки на-
ціональної та регіональної тематики. В основу створення «Енци-
клопедії…» покладено спробу зіставлення всіх усних і письмових 
наративів різних народів та виявлення їх соціальних, історичних, 
психологічних і релігійних відмінностей. У довіднику зібрано усні 
та літературні форми народних наративів переважно народів Єв-
ропи, а також тих культур, які впливали на її розвиток, зокрема, 
середземноморської та азійської. Через те, що наклад кожного тому 
складає не більше 2 600 примірників, придбати її можуть переваж-
но лише великі бібліотеки. 

Питаннями дослідження німецьких народних казок, пісень, ле-
генд, оповідей ще донедавна займався Інститут фольклористики 
(Institut für Volkskunde, скорочено – IVK) Академії наук в місті Берлі-
ні. Заснований у 1954 році, 1991 року Інститут був реорганізований і 
тепер він є підрозділом філософського факультету університету міс-
та Росток (північна Німеччина). Одним із провідних науковців цьо-
го Інституту тривалий період був знаний німецький фольклорист, 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

Сучасні напрями дослідження фольклору в Німеччині

249

професор університету міста Фрайбурга Ганнйост Ліксфельд (1937–
1998). Учень Л. Рьоріха Г. Ліксфельд зосередився у своїх досліджен-
нях на силах добра і зла в усних народних оповідях, на вивченні на-
родних анекдотів, а також критичній оцінці стану фольклористичної 
науки за часів панування фашизму. 

Одним із перших об’єднань фахівців, які цікавилися проблемами 
дослідження етносів та етнічних груп, а також їхньої усної народ-
ної творчості, стала Німецька спілка із вивчення етносів (Deutsche 
Gesellschaft für Völkerkunde, DGV), заснована ще у 20-х роках мину-
лого століття. Основним завданням Спілки було проведення етно-
логічних досліджень, в тому числі й поза межами Європи, популя-
ризація їх результатів, а також поглиблення знань про різноманіття 
та особливості культур народів світу. 

На сьогодні Німецька спілка з вивчення етносів нараховує майже 
550 науковців, об’єднаних у 25 робочих груп. Очолює її відомий до-
слідник міфів, професор Інституту етнології міста Франкфурта на 
Майні Карл-Гайнц Коль (1948 р. н.). 14 робочих груп Спілки роз-
глядають основні проблеми етнології та антропології: ґендерні ас-
пекти, етику, етнологію у вишах та школах, когнітивну культуроло-
гію, медичну антропологію, історію фольклористичних досліджень. 
Нещодавно створені 11 регіональних груп Спілки репрезентують 
територіальну етнологію: від етнології північноамериканських інді-
анців до народів Сибіру та Полярного кола. Щодва роки проходить 
з’їзд членів Спілки. Останній відбувся у вересні 2011 року під гас-
лом «Справжня культура. Культурна спадщина, відродження та ре-
несанс ідей і культур». Про результати своєї роботи Спілка двічі на 
рік повідомляє у власному науковому журналі «Записки Німецької 
спілки з вивчення етносів» (Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft 
für Völkerkunde). Разом з Берлінською спілкою з антропології, ет-
нології та прадавньої історії (Berliner Gesellschaft für Anthropologie, 
Ethnologie und Urgeschichte) Німецька спілка з вивчення етносів ви-
дає один із найстарших у світі, заснований ще 1869 року, «Етноло-
гічний журнал» (Zeitschrift für Ethnologie, відомий в наукових колах 
за скороченням ZfE).

Вже згадувана Берлінська спілка з антропології, етнології та пра-
давньої історії була заснована ще 1869 року як вільне об’єднання 
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(тоді – під назвою «Берлінське антропологічне товариство» / «Berliner 
Anthropologische Gesellschaft») з метою сприяння вивченню і попу-
ляризації наукових знань про походження, розвиток, історію і куль-
туру людства. Члени Спілки збираються на наукових конференціях, 
де обговорюють отримані результати досліджень, археологічні зна-
хідки, результати наукових експедицій. Спілка тісно співпрацює з 
низкою німецьких музеїв, в яких виставляє свої знахідки. Щорічно 
Спілка видає журнал з етнології (Zeitschrift für Ethnologie), вручає 
премію ім. Рудольфа Вірчоу за найкращу дипломну роботу з етноло-
гії серед студентів.

Німецькі етнологи та фольклористи об’єднані в Німецьку спіл-
ку фольклористів (Deutsche Gesellschaft für Volkskunde, скорочено 
DGV). Заснована 1963 року Спілка продовжує наукові традиції 
Загальнонімецького товариства вивчення фольклору (Verband der 
Vereine für Volkskunde), який було утворено в Німецькій імперії 
ще на початку минулого століття. Спілка видає «Фольклористич-
ний журнал» («Zeitschrift für Volkskunde»), «Записки Німецької 
спілки фольклористів» («Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft 
für Volkskunde»), організовує наукові конференції та зустрічі зі 
студентами і тими, хто цікавиться проблемами етнології та фоль-
клористики. На сьогодні Спілка згруповує понад 1 200 науков-
ців-етнологів і фольклористів різних спеціалізацій (європейська 
етнологія, емпіричне культурознавство, культурна антропологія), 
серед них і викладачів. Німецька спілка фольклористів займаєть-
ся усіма проблемами, пов’язаними з вивченням фольклористики 
й етнології у вищій школі, а також проведенням відповідних до-
сліджень у цій галузі. У її складі функціонує 13 спеціалізованих 
комісій з вивчення окремих аспектів етнології: культури трудо-
вих колективів, фільмів на фольклорну тематику, усних оповідей, 
фотографії, ґендерних проблем, питань здоров’я в етнологічному 
аспекті, формування культурних цінностей у фольклорі, міжкуль-
турної комунікації, музичної народної культури, німецької і схід-
ноєвропейської фольклористики, юдейської фольклористики, му-
зеєзнавства, туризму, дидактичної етнології. Очолює Спілку про-
фесор Райнхард Джолер (1960 р. н.). Діє вона в місті Франкфурті-
на-Майні.
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Німецька спілка фольклористів репрезентує також інтереси низки 
територіальних об’єднань, які опікуються проблемами збереження 
і дослідження національної історії, спадщини, фольклору в кожній 
федеративній землі ФРН. Окрім того, під егідою Німецької спілки 
фольклористів перебувають усі вищі навчальні заклади (а їх більше 
25), де викладають етнологію та суміжні з нею науки.

Найбільші навчальні центри з етнології та фольклористики 
розташовані в провідних університетах Німеччини. Так, свої на-
укові традиції викладання німецької народної музики має Інсти-
тут європейської етнології в університеті міста Кельна; Інститут 
культурної антропології / європейської етнології на філософсько-
му факультеті університету ім. Георг-Аугуста міста Гетінгена ві-
домий своєю унікальною спеціалізацією «візуальна антрополо-
гія», що передбачає вивчення особливостей відео- та фотодоку-
ментування матеріальних і духовних виявів культури в сучасному 
суспільстві; Інститут фольклористики / європейської етнології 
університету ім. Людвіга-Максиміліана в місті Мюнхені серед 
інших спеціалізується на дослідженнях східноєвропейського 
культурного простору, які зосереджені в Центрі з вивчення Схід-
ної Європи цього університету (Zentrum für Osteuropastudien); в 
Інституті Європейської етнології університету міста Марбурга 
увагу акцентують на проблемах сучасної європейської етнології 
та культурології, а також на історичній антропології ХІХ–ХХ ст.; 
в Інституті емпіричної культурології ім. Л. Уланда університету 
ім. Е. Карла міста Тюбінгена цікавляться культурою сьогодення в 
аспекті перебігу історії її формування і проблемою культуротвор-
чого потенціалу. 

Серед інших закладів відомим є Бергський університет міста 
Вупперталя (на сході ФРН) завдяки заснованому 2007 року Центру з 
дослідження усних оповідей (Zentrum für Erzählforschung, або ZEF), 
який ознайомлює студентів та науковців із сучасними методами вив-
чення народної прози, теорії літератури та ін. У Центрі реалізують-
ся як навчальні, так і дослідницькі проекти: зацікавлені студенти та 
науковці можуть поглибити свої знання з теорії усної оповіді, літе-
ратурознавства, літератур різних народів; здобувачі наукових сту-
пенів можуть захищати свої дисертаційні дослідження, отримувати 
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консультації у провідних фахівців, брати участь у конференціях та 
з’їздах, організованих Центром, публікувати свої розвідки у його фа-
хових виданнях. 

Фахівці свідчать, що одним з основних досягнень німецької 
нау ки є налагоджений тісний зв’язок із практикою, що стосується 
німецької фольклористики. Одним з таких заходів є проведення 
і підтримка численних фольклорних фестивалів та розробка ту-
ристичних маршрутів по слідах героїв народних казок, легенд, 
оповідань. Невелике місто Геттінген, розташоване в землі Нижня 
Саксонія (центральна частина Німеччини), по праву вважається 
столицею німецького казкознавста. У Геттінгені створюють фун-
даментальну «Енциклопедію казки», професор Хельга Штайн 
тривалий час викладала фольклористику в місцевому універси-
теті, і, нарешті, саме тут 1998 року відкрила двері Геттінгенська 
країна казок. Країна створена з метою збереження казки як націо-
нального культурного надбання німців. Основним призначенням 
Країни казок є проведення щодва роки фестивалю «Геттінгенські 
тижні казок» та допомога в організації різноманітних заходів по 
популяризації та збереженню казок серед мешканців країни та ту-
ристів.

Згадана Країна казок – учасник загальнонаціонального проекту 
«Німецька вулиця казок», розробленого ще 1975 року. Нині «Ні-
мецька вулиця казок» об’єднує більше 60 міст та населених пунктів, 
пов’язаних певним чином з казками братів Грімм. Загальна протяж-
ність маршруту складає більше 600 км, що, однак, не заважає йому 
бути одним із найулюбленіших серед німців і туристів. «Вулиця 
казок» пролягає по всіх землях ФРН, охоплює найвизначніші архі-
тектурні пам’ятки й історичні місця Німеччини, музеї та будинки, з 
якими пов’язано безліч казок, легенд і переказів, якими цікавляться 
не лише діти, а й науковці. 

Таким чином, сучасна німецька фольклористика після зміни нау-
кової парадигми активно розвивається в річищі вивчення тради-
ційних уснопоетичних надбань, зібраних попередниками, а також 
створення електронних мегазібрань німецьких фольклорних тек-
стів, активного дослідження і фіксації процесу формування сучасної 
фольклорної традиції. 
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НАУКОВА СПАДЩИНА 
РАМОНА МЕНЕНДЕСА ПІДАЛЯ 
І СУЧАСНА ІСПАНСЬКА 
ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Зародження іспанської фольклористики як науки та її формування 
пов’язують з ім’ям філолога й історика Рамона Менендеса Підаля (Ra-
mon Menéndez Pidal, 1869–1968). Він здобував освіту в університетах 
Мадриду і Тулузи під керівництвом М. Менендеса-і-Пелайо (Marcelino 
Menéndez Pelayo, 1856–1912) – ученого, одного з най яскравіших пред-
ставників культурно-історичного напряму в літературознавстві, ко-
трий присвятив свої  наукові дослідження осмисленню багатовікових 
надбань традиційної іспанської усної народної творчості і літератури. 
У працях «Історія кастильської поезії середньовіччя» («Historia de la 
poesía castellana en la edad media», т. 1–3, 1911–1916), «Походження іс-
панського роману» («Orígenes de la novela», т. 1–4, 1905–1915), «Історія 
іспано-американської поезії» («Historia de la poesía hispanoamericana», 
1911–1913) М. Менендесом-і-Пелайо аналізуються героїчний епос і 
романси, з’ясовуються їхні витоки.

Його учень Р.  М. Підаль – професор Мадридського університету, 
академік і президент Королівської іспанської академії, почесний док-
тор наук багатьох іноземних університетів, засновник видань «Жур-
нал іспанської філології» («Revista de fi lologia española», з 1914 р.), 
«Історія Іспанії» («Historia de España», з 1940 р.) – досліджував бага-
то аспектів історії і культури своєї батьківщини, дотримуючись на-
станов свого наставника і виводячи на перший план саме усну на-
родну творчість Іспанії від давніх часів і аж до сучасності. 

В історію сучасної світової фольклористики Р. М. Підаль увійшов 
завдяки своїй фундаментальній праці «Пісня про мого Сіда. Грамати-
ка, текст і словник» («Cantar del mío Cid: texto, gramática y vocabulario», 
т. 1–3, 1908–1912), присвяченій національному героєві Іспанії – Родрі-
го Діасу де Бівару на наймення Сід Кампеадор (XI ст.), лицареві, який 
брав активну участь у Реконкісті – війнах між іспанськими християна-
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ми та мусульманами за право перебування на Піренейському півостро-
ві. Потрапивши в немилість до королів та зазнавши зради однодумців, 
він протягом тривалого часу самостійно вів боротьбу і постав у народ-
них легендах у образі благородного і хороброго героя. Знавець серед-
ньовічної іспанської літератури та фольклору, Р. М. Підаль детально 
реконструював біографію лицаря, що неодноразово перевидавалася в 
Іспанії та Західній Європі. Основу героїчного епосу про Сіда, на яку 
спирався вчений у біографічній розвідці, складають поеми – прототи-
пи відомих з ХVІ ст. романсів, котрі, на його думку, є нічим іншим, 
як спогадами, що збереглися у народній пам’яті (про короля Родріго, 
Семи інфантів Лари, Фернана Гонсалеса, Альфонса VII та ін.). 

У серії «Колексьон Аустраль» («Coleccion austral»), окрім зга-
даної «Пісні про мого Сіда», була видана низка праць Р. М. Підаля 
різних років, присвячених певним галузям філологічної науки: «Лі-
тературні дослідження» («Estudios literarios», 1920), «“Американські 
романси” та інші дослідження», «Новий розквіт старих романсів» 
(«Flor nueva de romances viejos», 1928 р. – чи не найповніший і най-
кращий збірник з різноманітними варіантами романсів, де поряд з 
давніми традиційними вміщені й нові), «Антологія іспанської про-
зи» («Antología de prosistas castellanos», 1898), «Про Сервантеса і 
Лопе де Вега» («De Cervantes у Lope de Vega», 1940), «Імперська ідея 
Карла V» («La idea imperial de Carlos V», 1938), «Арабська поезія і 
європейська поезія», «Іспанська мова раннього періоду» («El idioma 
español en sus primeros tiempos», 1942), «Мова Христофора Колум-
ба» («La lengua de Cristóbal Colón, (1942)», «Хуглари та їхня поезія» 
(«Poesía juglaresca у juglares», 1924), «Кастилія. Традиція, мова», 
«Три поети ранніх часів», «Про ранню іспанську лірику і древній 
епос», «Історико-літературна суміш», «Іспанці в історії і літературі» 
(«Los españoles en la historia y en la literatura», 1951), «Готи і іспанська 
епічна поезія», «Іспанія: об’єднувальна ланка між християнством 
і ісламом» («España, eslabón entre la Сristiandad y el Islam», 1956), 
«“Лас Касас і Віторія”, а також інші праці з XVI і XVII ст.», «Навко-
ло баскської мови» («En torno a la lengua vasca», 1962) та «Лінгвіс-
тичні дослідження» («Estudios de lingüística», 1961).  

Власне, культурний та історичний пласти в дослідженнях 
Р. М. Підаля майже завжди перетинаються, уже у своїх ранніх пра-
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цях він заперечував позитивістський підхід у науці, для нього було 
важливим перш за все дослідження атмосфери епохи, специфічного 
мислення і світобачення її представників, а не лише збір офіційних 
фактів у написанні біографій знакових постатей цих епох. Прихиль-
ник романо-германського (вестготського) походження іспанського 
народу, Підаль категорично відкидав версію про визначальний араб-
ський вплив на нього і методично обстоював цю думку в історіо-
графічних працях. У них значне місце посідає проблема виникнення 
і розвитку іспанського епосу, тісно пов’язаного з хронікою (напри-
клад, у «“Загальній хроніці” Альфонсо X» («La Crónica General que 
mandó componer Alfonso X», 1906), «Поемі про Фернана Гонсалеса» 
(«Notas para el romancero del Conde Fernán González», 1899), «Леген-
да про інфантів Лари» («Leyenda de los siete infantes de Lara, 1896)). 
У праці «Пісня про Роланда і неотрадиціоналізм» («La Chanson de 
Roland у el neotradicionalismo», 1959) він переконливо довів, що не-
має єдиного варіанту цього народного твору, а існує багато версій, 
які виникли між 778–1100 роками, і з яких порівняльним методом 
можна вивести прототекст. Вчений вважав, що зв’язок історіографії 
і епосу амбівалентний, адже в них переслідуються одні й ті ж мета та 
завдання, і в них двох реалізується людське бажання увіковічнитися, 
залишитися у пам’яті наступних поколінь, поєднуючи, таким чином, 
минуле з сучасністю і майбутнім [4, с. 762].

На основі аналізу старовинних історичних хронік і народних ро-
мансеро Р. М. Підаль реконструював понад 10 епічних поем Кастилії, 
раніше невідомих або таких, які вважали втраченими. У працях «Кас-
тильський епос в іспанській літературі» («L’Épopée castillane à travers 
la littérature espagnole», фр. мовою – 1910 р., доопрацьований ісп. варі-
ант – 1945 р.), «Хугларська поезія і хуглари» (1924), «Король Родріго в 
літературі» («El Rey Rodrigo en la literatura», 1924), «Реліквії іспанської 
епічної поезії» («Reliquias de la poesía épica española», 1951), «Іспанське 
романсеро. Теорія і історія» («Romancero hispánico. Teoría e historia», 
1953) та в уже раніше згаданих виданнях учений також детально ар-
гументує ідею народного походження героїчного епосу, підкреслюючи 
величезний вплив фольклору на розвиток іспанської літератури. 

І ще в одній, на наш погляд, досить цікавій праці «Про джерела 
«Камінного господаря»» («El condenado por desconfi ado de Tirso de 
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Molina», 1902 р.) Р. М. Підаль розглядає міф про Дон Жуана, проводя-
чи паралелі від супротивного, тобто, вказує на те, що перший класич-
ний літературний твір про Дона Жуана – п’єса «Сивільський цирюль-
ник або Камінний господар» (1627–1629), автором якої був іспанський 
монах Габріель Тельєса, що переховувався під псевдонімом Тірсо де 
Моліна, дала поштовх до своєрідної реставрації міфу про насмішника. 
Головний герой згаданого твору, Дон Хуан Теноріо, на переконання 
вченого, як і інші відомі літературні типи, характерні для багатьох лі-
тератур світу, має традиційну фольклорну основу, яка була плідно ви-
користана творчою уявою Тірсо де Моліни. Тож міф про Дон Жуана 
виник на основі легенди про гультяя, який запросив на вечерю камін-
ного боввана (як варіант – череп), і оповідок про севільського зваб-
ника, поєднання цих двох персонажів є нічим іншим, як відголоском 
міфу про насмішника, корені якого знаходимо в далекому минулому.

Провівши короткий огляд наукової спадщини Р. М. Підаля, що 
охоплює духовну культуру, зокрема фольклор, не лише Іспанії, а й 
Західної Європи, можемо зробити висновок, що погляди і наукові 
здобутки цього вченого заклали міцне підґрунтя для досліджень на-
ступними поколіннями іспанських науковців, спрямовуючи їх у за-
стосуванні культурно-історичного напряму.

Варто зауважити, що в іспанській гуманітарній науці існує не-
однозначне ставлення до терміну «фольклорист», частково зумов-
лене поглядами  самого Р. М. Підаля. Російська дослідниця Н. Во-
зякова, базуючись на власних польових дослідженнях, проведених 
в іспанських селах 2002 року, поділяє збирачів народної творчості 
на три групи: любителі, фольклористи й етнологи. Перші – амато-
ри, котрі не керуються науковою методологією при обробці зібра-
ного матеріалу. Проте ці ініціативи стають чудовим підґрунтям для 
дослідницької роботи, а також сприяють пробудженню в місцевого 
населення почуття національної ідентичності, виховують повагу до 
своїх традицій, тому всіляко підтримуються місцевими органами 
влади. Наприклад, в автономному регіоні Кастилія-і-Леон влада опі-
кується сільськими центрами народної культури і музеями «рідної 
землі», тут провадять регіональні дослідження, метою яких є зби-
рання матеріалу і його каталогізація, а збирачі керуються настано-
вою про унікальність їхнього краю і традицій [2].
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Другу групу складають власне фольклористи. Первісне визначен-
ня терміну – «дослідники народної літератури» (literaturа popular) – 
згодом розширило свої межі – фольклористами почали називати 
етнографів, антропологів і польових збирачів, які гуртувалися в ре-
гіональних наукових об’єднаннях та мали за мету дослідження всіх 
сфер традиційного життя народу, укладання запитальників та роз-
робку методики польових досліджень, наукову реконструкцію істо-
рії іспанської культури. 

Згодом, коли у ХХ ст. сформувалася іспанська школа філології, 
до сфери зацікавлень якої входила і народна творчість, до терміну 
«фольклорист» склалося своєрідне ставлення. Сучасні іспанські ет-
нологи, говорячи про фольклористів, мають на увазі тих дослідни-
ків, які вивчають тексти традиційної культури поза жанровим кон-
текстом і поза контекстом відтворення. Частково це пов’язано з кон-
цепцією «усної літератури» Р. М. Підаля, де предметом є той текст, 
який відрізняється від письмового лише усною формою існування. 
Ця концепція (згодом її почали називати традиціоналістською тео-
рією) адаптована вченим на матеріалі іспанського народного роман-
су (його роботи, як згадувалося вище, пов’язані з цим фольклорним 
жанром) і полягає в тому, що будь-яка пісня (авторська чи народна), 
потрапляючи в фольклорне середовище, з часом трансформується. 
Цей процес циклічний – романс зазнає впливу традиції, у початко-
вого тексту з’являються варіанти, при зіставленні яких можна ре-
конструювати прототекст. Таким чином, Р. М. Підаль запропонував 
застосовувати метод картографування у дослідженні сучасних на-
родних пісень та за його допомогою вивчати шляхи розповсюдження 
романсів, враховуючи елементи локальної і регіональної  специфіки, 
а  на основі всього зібраного матеріалу реконструювати прототекст 
всіх версій і варіантів. Оскільки теорія вченого була розроблена на 
матеріалі романсу, то в 1930-70-х роках цей жанр став фактично 
єдиним, який вивчала фольклористика. Іспанська школа майже не 
змінилася від початку XX ст., а історико-географічний і культурно-
історичний методи Р. М. Підаля і нині залишаються пріоритетними 
при дослідженні як романсів, так і пісенного фольклору загалом. 

Тривалий час співпрацюючи з Інститутом Менендеса Пі даля 
в університеті Комплутенсе (Мадрид) та Фондом Хоакіна Діа-
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са, Н. Возякова у своїй дисертації «Іспанський народний романс: 
пам’ять виконавця, механізми запам’ятовування і відтворення тек-
сту», захищеній у Москві 2004 року, проводить не лише розгорнений 
аналіз іспанських романсів в історичному розрізі, а й детально аналі-
зує історію їх вивчення іспанською школою фольклористики, вказу-
ючи на її досягнення й недоліки та називаючи новим типом збирача 
романсів представників Фонду Хоакіна Діаса. Зокрема, звертається 
увага на різноманітність побутування романсів протягом ХХ століт-
тя, їх активне дослідження у 1900–1980 роках і занепад у наші дні, 
адже стан традиції останніх десятиліть характеризується тим, що 
романси зазвичай згадуються, але не створюються, обсяг текстів і 
кількість сюжетів значно зменшується, пам’ять виконавців слабне. 
Сучасні виконавці позбавлені природних умов виконання романсу 
(польові роботи, зимові вечори за вишивкою), а найголовніше – у 
них немає слухачів, які б створювали аудиторію. Професійний спі-
вак і його слухачі як визначальний фактор при формуванні репертуа-
ру поступово зникли, і тепер їхньою аудиторією стали винятково 
збирачі фольклору. Дослідниця підкреслює недоліки  історико-гео-
графічного методу Р. М. Підаля: «У теорії іспанської школи виявля-
ється суттєва суперечність. З одного боку, висувається постулат, ніби 
романс побутує у варіантах і безкінечно змінюється, з іншого – він 
вивчається напам’ять та існує в пам’яті виконавця цілком. Для ви-
вчення усного романсу як фольклорного тексту історико-географіч-
ний метод виявляється непридатним» [1, с. 17].

*  *  *
Як не дивно, але в Іспанії зараз називають фольклористами і про-

фесійних естрадних співаків, які, формуючи власний пісенний ре-
пертуар, записують тексти, де збережена народна пісенна традиція. 
Це можна пояснити тим фактом, що концертне побутування фоль-
клору є частиною сучасної культури. Адже більшість фестивалів, 
конкурсів і концертів фінансово підтримується владою на рівні міс-
цевих рад, які з 1980-х років щорічно виділяють бюджетні кошти 
на підтримку народних традицій та  збереження національної куль-
тури. Дуже популярними серед місцевого населення стали різнома-
нітні заходи, які проводяться в публічних бібліотеках і кінотеатрах, 
а їх організаторами виступають фахівці різних сфер діяльності (спі-
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ваки, музиканти, кухарі, танцювальні колективи, актори, науковці, 
сільські ремісники та ін.). Фольклористи і науковці читають лекції з 
народної культури, а носії місцевих традицій відтворюють їх на сце-
ні. Професійні виконавці дуже часто випускають диски з записами 
автентичного пісенного матеріалу, орієнтованими на наукові кола. 
Відвідувачами таких заходів зазвичай стають пересічні іспанці та 
іноземці, які цікавляться традиційною культурою країни. 

До третьої групи дослідників традиційної культури, яка почала 
формуватися в Іспанії із середини 1970-х років у зв’язку з розвитком 
соціальної та культурної антропології, належать етнологи, які зміс-
тили акцент вивчення з текстів на виконавця і сам процес виконання 
цього тексту. Представниками нового покоління польових дослідни-
ків, як уже зазначалося, є науковці Фонду Хоакіна Діаса.

Значну роль у дослідженні та вивченні іспанської традиційної  
культури й народної творчості зокрема відіграють музеї та фонди, 
які проводять активну наукову роботу. Це передусім Фонд Хоакіна 
Діаса (La Fundación Joaquín Díaz) в Уруеньї (Вальядолід), Музей 
Америки і Національний музей антропології (Мадрид), етнографіч-
ні та етнологічні музеї (Кастилії та Леона (Самора); «Великий бу-
динок» (Сан-Себастіян де лос Рейес); Віго (Понтеведра); Мур’єдас 
(Кантабрія); «Хуліо Каро Бароха» (Наварра), Ривадавії; Барселони; 
Валенсії), Центр півострівної етнології (Барселона), Музей народно-
го мистецтва і традицій Автономного університету Мадрида, Про-
вінційний музей етнографії (Мансилія-де-лас Мулас, Леон). 

Висвітлення діяльності цих установ, спрямованої на розвиток 
фольклористичної науки, потребує окремого дослідження, тому 
детальніше зупинимося на роботі лише одного осередку – Фонду 
Хоакіна Діаса, діяльність представників якого продовжує традиції 
попередніх поколінь науковців і водночас застосовує нові підходи 
до аналізу фольклорних матеріалів. Цей приватний некомерційний 
фонд був створений 1985 року на базі колекції фольклориста, му-
зикознавця, головного редактора періодичного видання «Журнал з 
фольклору» («Revista de Folklore») Хоакіна Діаса. Основу зібран-
ня складає колекція народних музичних інструментів, грамофонів, 
традиційного чоловічого і жіночого одягу Кастилії-і-Леону (понад 
2 000 одиниць збереження, з яких 100 – перебувають у постійній 
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експозиції), колекція дзвонів. Окрім того, є фотоархів і фонотека, 
в якій нараховується понад 14 000 аудіозаписів та 400 одиниць ет-
нографічного відео, бібліотека матеріалів і досліджень з музичного 
фольклору, що налічує 16 000 томів. Меценатами цього фонду є Рада 
графства Вальядолід, видавництво «Каха Еспанья» («Caja España»), 
Колегія Кастилії-і-Леону, Міністерство культури Іспанії та Вальядо-
лідський університет. При фонді за сприяння Вальядолідського уні-
верситету в листопаді 1993 року було створено кафедру досліджень 
народних традицій (сátedra de еstudios sobre la tradición), основна 
діяльність якої спрямована на дослідження, збереження і поширен-
ня знань про культурну спадщину, експертизу зібраних матеріалів. 
У період з 1994 по 2012 роки було розроблено низку програм і про-
ведено численні курси й семінари, присвячені різним аспектам ви-
вчення народної культури (наприклад, співвідношення усної тради-
ції і письмової, літературні розміри тощо), відкрито аспірантуру й 
докторантуру, сформовано штат професійних викладачів, проведено 
сім симпозіумів з нематеріальної спадщини («Голос і пам’ять», «Го-
лос та інформація», «Голос та імпровізація», «Голос і гумор», «Голос 
і міф», «Народна творчість», «Голос і мелодія», «Народна творчість 
2011»), на яких було виголошено низку доповідей, що стосуються 
як іспанської, так і світової нематеріальної культури. Матеріали цих 
симпозіумів були опубліковані та збережені у PDF-форматі.

Уваги  заслуговує також періодичне видання фонду – «Журнал 
з фольклору» («Revista de Folklore»), засноване Хоакіном Діасом у 
1980 році при видавництві «Каха Еспанья» (Caja España). Цей жур-
нал спочатку був своєрідним каталогом колекції Діаса, а згодом у 
ньому почали з’являтися публікації з різноманітних сфер духовної 
культури та традиційної культури. Нині – це поважний часопис, який 
ще називають «великою енциклопедією етнографії» (хоча в ньому 
друкуються не лише етнографічні матеріали) та в якому задіяні най-
кращі іспанські фахівці. 

Колекція Хоакіна Діаса, започаткована 1978 року, містить цін-
ний фольклорний матеріал – записи іспанських романсів, роман-
серо, кансьйонеро, балад, календарно-обрядових пісенних текстів, 
жартівливих і епічних творів тощо (понад 14 000 од.), які видані 
на вінілових платівках і на СD. Серед них назвемо такі: «Іспанські 
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пісні», «Романси Сіда», «Збірники романсів», «Найкращі пісні XVI 
століття», «Народні пісні Кастилії», «Молитви і пісні на викликання 
дощу», «Романси королеви Ізабель», «Різдво в Кастилії і Леоні», «Іс-
панські романси», «Пісні та оповідання для дітей», «Пісні і романси 
сефардів», «Гімни та балади», «Пісні Мадриду», «Пісні Паленсії», 
«Міфи, ритуали, вірування», «Народні казки», «Романси жахів», 
«Польові пісні», «Музика Іспанії», «Традиційні балади», «Відро-
дження романсу», «Весільні пісні».

Студенти та зацікавлені особи можуть користуватися сайтом 
Фонду та його інтернет-бібліотекою, що нараховує понад 16 000 на-
йменувань, в основному це польові записи різних жанрів народної 
творчості (збірки балад, пісень, казок, легенд, оповідань, загадок, 
прислів’їв, скоромовок та ін.), а також етнографічні видання.

Дослідження Р. М. Підаля в царині фольклору, методологія, яку 
він використовував при вивченні усної народної творчості заклали 
підвалини сучасної іспанської фольклористики, її представники за-
стосують здобутки вченого, проте деякі аспекти його вчення зараз 
переглядаються відповідно до умов сьогодення іспанського фоль-
клору, у них вносяться корективи.
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ПРИНЦИП БІНАРИЗМУ 
У ФОЛЬКЛОРИСТИЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕННЯХ 
КЛОДА ЛЕВІ-СТРОСА

Французький учений Клод Леві-Строс відомий світовому на-
уковому загалу як дослідник міфів, що використовував структурний 
метод для їх аналізу. Цей метод отримав широке застосування в су-
часній фольклористиці. Один з його основних принципів становить 
бінаризм. Про його визначальну роль для аналізу тексту читаємо в 
Ю. Лотмана: «Якщо взяти не телефонну книгу, а будь-який художній 
чи міфологічний текст, то не важко довести, що в основі внутрішньої 
організації елементів тексту, як правило, лежить принцип бінарної 
семантичної опозиції: світ буде ділитися на багатих та бідних, своїх 
та чужих, правовірних та єретиків, освічених та неосвічених, людей 
природи та людей суспільства, ворогів та друзів» [8, с. 227].

На думку українського вченого Ф. Євсєєва, саме в науковій діяль-
ності К. Леві-Строса цей принцип набув рівня довершеної аналітич-
ної концепції та утворив основу його вчення та структурної методо-
логії [11, с. 58–64]. Представлене дослідження має за мету проаналі-
зувати місце принципу бінаризму в структурному вивченні міфів та 
фольклору К. Леві-Стросом: розкрити поняття бінаризм, з’ясувати 
його витоки, визначити механізм його дії та роль в структурі міфів.

Французький учений звертається до бінаризму вже у своїй про-
грамній статті «Структура міфів», але найбільшого розвитку цей 
принцип отримав у його чотирьохтомному дослідженні «Міфоло-
гіки», у якому здійснено аналіз американських міфів. Російський 
фольклорист Є. Мелетинський високо її оцінив : «...за значенням та 
об’ємом ця праця з міфології може бути порівняна хіба що з “Золо-
тою гілкою” Фрезера» [9, с. 480]. К. Леві-Строс не дає повноцінне 
теоретичне обґрунтування цьому принципу, як і самому структур-
ному методу, оскільки вбачає свою роль в іншому: «...застосований 
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мною метод зводиться до поширення на іншу сферу методу струк-
турної лінгвістики, з яким пов’язано ім’я Якобсона. [...] він завжди 
був особливо уважним до глибокого зв’язку, який існував між струк-
турним аналізом і діалектичним методом...» [6, с. 221]. Ці слова на-
водять не тільки на витоки структурного методу, а й на бінаризм, що 
є його незамінною складовою і пов’язаний з діалектикою. Але перш 
за все варто розглянути визначення поняття бінаризму. 

У французькому словнику «Grand Robert» подається спочатку тер-
мін «бінарний», що походить від латинського слова binarius і перекла-
дається як «подвійний», тобто «той, що складається з двох частин» 
[14, с. 1425]. Цей термін використовується в багатьох дисциплінах, 
здебільшого в лінгвістиці, музиці та математиці. Цікавим фактом є те, 
що структурний метод зародився в лінгвістиці як спроба запровадити 
спосіб чіткого обґрунтування дослідження за принципом точних наук, 
зокрема математики. Для пояснення структурного методу К. Леві-
Строс дуже часто наводить приклади, пов’язані з музикою. Він дає 
розділам першого тому праці «Міфологіки» (том називається «Сире 
та приготовлене») назви музичних форм: симфонія, соната тощо і по-
рівнює музику з міфом, оскільки вважає, що «структура міфів розкри-
вається за допомогою музикальної партитури» [1, с. 23]. 

Суть принципу бінаризму становлять бінарні опозиції, якими 
описується «таке відношення, що існує між двома різними харак-
теристиками, і вибір однієї з них веде до виключення іншої» [13, 
с. 336].

Потрібно зазначити, що від слова бінарний походять терміни бі-
нарність та бінаризм, їх використання в словосполученнях «прин-
цип бінарності», «принцип бінаризму» в науковому обігу України 
має одне й те ж значення. Але перевага все ж таки надається ви-
разу «принцип бінаризму», підтвердження справедливості даної 
тенденції можна знайти у французьких словниках. Під бінарністю 
розуміється бінарний характер, а бінаризмом називають «сукупність 
прийомів аналізу в лінгвістиці, що походить з фонологічної теорії 
Р. Якобсона і перетворює відносини між одиницями до бінарних 
опозицій» [13, с. 336].

Зародження поняття бінаризму знаходимо в діалектиці Платона 
та формальній логіці Аристотеля. У Платона діалектика є методом 
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пошуку істини в процесі діалогу, де виявляються суперечності про-
тилежних поглядів і таким чином долається doxa (думка, погляд) на 
шляху до справжнього знання (істини). Таким чином, у процесі роз-
мірковування викладається теза і водночас антитеза, тобто аргументи, 
що можуть її спростувати, з метою подолання протиріччя та підбиття 
підсумків у вигляді фінального синтезу. Ця структура: теза–антите-
за–синтез лежить в основі принципу бінаризму К. Леві-Строса, що 
у своїх фольклористичних дослідженнях виділяв бінарні опозиції та 
демонстрував як шляхом «осереднення» (медіації) долаються ці про-
тиріччя. Далі ця фундаментальна ідея буде розглянута детальніше.

Відомий афоризм Аристотеля про щастя: «Якщо не можеш мати 
того, що бажаєш, навчись побажати те, що маєш» є яскравим прикла-
дом дієвості логіки, досягнутої за допомогою бінарних опозицій. Ви-
діляючи бінарні механізми, французький учений показав, що в міфах 
присутня логіка, адже й назва його чотирьохтомника, присвячена ана-
лізу американської міфології – «Міфологіки» говорить сама за себе.

Крім філософської традиції, навіть більшою мірою бінаризм 
походить з фонологічної теорії структурної лінгвістики. Учений 
М. Трубецькой звернув увагу на відношення між фонемами, на те, 
що відрізняє їх одна від одної і визначив ці диференційні ознаки як 
конститутивні одиниці. Р. Якобсон розвинув цю ідею і встановив, 
що фонологічним системам всіх мов світу притаманні дванадцять 
пар диференційних ознак, описавши їх бінарними опозиціями: кон-
сонантність – неконсонантність; вокальність – невокальність; ком-
пактність – дифузність; напруженість – ненапруженість; дзвінкість – 
глухість; назальність – неназальність; тривалість – нетривалість 
(преривність – непреривність); яскравість – тьмяність; абруптив-
ність – неабруптивність; низька тональність – висока тональність; 
бемольна тональність – проста тональність; дієзна тональність – 
проста тональність [13, с. 336].

У своїх фольклористичних студіях К. Леві-Строс визначає бінарні 
опозиції як орієнтир в ході аналізу. Варто зауважити, що французь-
кий учений не відокремлює міфи від казок, легенд, обрядів тощо, 
він їх розглядає в комплексі: «...ця книга, присвячена міфології, ви-
користовує також казки, легенди, псевдоісторичні традиції, зверта-
ється до церемоній і обрядів. Ми не керуємося занадто поспішним 
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судженням, що є міфологічним, а що – ні, і вважаємо доцільним роз-
глядати будь-які прояви розумової та соціальної активності дослі-
джуваних народностей...» [1, с. 14]. Тому, враховуючи цю позицію, 
наше дослідження спиратиметься на концептуальні засади та прак-
тичні спостереження відомого французького структураліста. 

На думку К. Леві-Строса, бінаризм притаманний людському мис-
ленню, він є його передумовою. Для усвідомлення свого «Я» людина 
має виділити «Іншого», але це не є чистим протиставленням «Мене» й 
«Іншого», а сприйняття «Іншого» як опозиції: «За відсутності цієї ха-
рактерної властивості [...] ніяке конститутивне усвідомлення «Мене» 
не було б можливим» [3, с. 569]. Отже, думка може бути тільки дум-
кою про об’єкт, звідси й бере початок первинна опозиція для науки: 
суб’єкт – об’єкт, і можливість пізнання об’єкта суб’єктом. Але навіть 
у процесі сприйняття наше мислення не просто відображає, а кодує 
відношення за допомогою бінарних опозицій: нерухоме – рухоме, на-
явність кольору – відсутність кольору, просте – складне тощо.

Ці ж бінарні механізми проявляються в міфічних оповіддях, що 
є продуктом розумової діяльності людини. Міф народжується з пер-
винної опозиції: верх–низ, небо–земля. Розуміння цієї опозиції як 
вихідної точки яскраво простежується в корпусі міфів про походжен-
ня вогню. Небо та земля протиставляються одне одному, між ними 
нема рівноваги, тому існування вогню на землі є таємницею для лю-
дей, адже вогонь має небесне походження. Коли ж небесний вогонь 
трансформується в домашнє вогнище, то стає зрозуміло, чому необ-
хідно було піти на пошуки вогню із землі на небо. Опозиція допома-
гає зрозуміти змістове наповнення міфу та рушійну силу його сюже-
ту: зміст визначає форму, а за допомогою форми розкривається зміст. 
Це поєднання змісту та форми, вивчення їх в нерозривному зв’язку є 
основою структури, пошук якої є метою структурного аналізу. 

Як уже було зазначено, в основі міфу лежать бінарні опозиції, 
тобто відношення, що мають характер протиставлення. Саме бінар-
ний характер відношень, а не протиставлення об’єктів один одному. 
У дослідженнях міфів, К. Леві-Строс закцентував на важливості від-
ношень і довів, що значення образів не є постійними та універсаль-
ними. Наприклад, у статті «Стать небесних світил», де роглядаються 
образи Сонця та Місяця в американських міфах, дослідник зазначає, 
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що не завжди Сонце чоловічого роду, а Місяць – жіночого, що вони 
можуть бути не тільки чоловіком та жінкою, але й братом та сестрою 
чи різними іпостасями одного божества, що деякі племена вважають 
Місяць більш могутнім. У різних міфах Сонце та Місяць не уосо-
блюють одні й ті ж речі, але можна виділити бінарний характер їх 
відношень: якщо в одному міфі Сонце чоловічого роду, а Місяць – 
жіночого, то в інших міфах – навпаки або вони можуть бути двома 
обличчями одного божества тощо. 

Бінаризм, що існує в навколишньому світі, відображається в мі-
фах, але в них ці суперечності вирішуються шляхом медіації. Відомий 
міфолог Мірча Еліаде також підкреслював, що двоїстість притаман-
на природі, і дуже яскраво описав процес її подолання: «Полярний 
антагонізм зводиться до космологічного закону. Він не тільки при-
ймається, але стає певним шифром, який дозволяє Світу, Життю та 
людському суспільству виявити свою сутність. Навіть більше, самим 
своїм способом існування полярний антагонізм прагне до знищення в 
парадоксальній єдності протилежностей. Зіштовхуючись, полярності 
утворюють те, що можна назвати “третім компонентом” – одночасно 
і новий синтез, і повернення до попередньої ситуації». [12, с. 200]. 
У примітках до поняття третього компонента румунський вчений за-
значив, що він є сферою зацікавлень К. Леві-Строса. У третьому томі 
«Міфологік» велика увага приділяється образу піроги, що має багату 
символіку. Однією із ознак цього образу є подолання протиставлення 
близького та далекого. Пірога, відпливаючи від берега, віддаляє нас 
від того, що нам близько і одночасно наближає нас до того, що нам 
невідоме. У цьому випадку пірога і є «третім компонентом», що є син-
тезом і поверненням до попередньої ситуації, адже коли вона долає 
відстань до іншого берега, знову повторюється ситуація близькості до 
одного берега та віддаленості від протилежного. 

К. Леві-Строс «третім компонентом» називає медіацію, тобто 
спрямування на поступове «осереднення» (зближення) опозицій, 
і таким чином подолання протиставлення. В американському міфі 
Сонце та Місяць були заручені, але їхній шлюб був неможливим: 
кохання Сонця палило Землю, а сльози Місяця затоплювали її. Тому 
їм довелося жити окремо. Занадто зближуючись один з одним, Сон-
це та Місяць народжували світ смердючий, світ обпалений, занадто 
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віддаляючись один від одного, вони порушували циклічність зміни 
дня та ночі і провокували або довгу ніч, що була світом навпаки, чи 
довгий день, що створював хаос. Пірога вирішувала цю дилему: сві-
тила пливли разом, одне спереду, веслуючи, інше – позаду, кермую-
чи, але вони були розділені. Пірога об’єднувала їх, але й утримувала 
на необхідній дистанції. У цьому міфі простежуються такі опозиції: 
Сонце–Місяць, спека–повінь, близько–далеко, довгий день–довга 
ніч. Вирішення опозиції Сонце–Місяць шлюбом, тобто зближенням, 
зумовлює наступну опозицію: спека–повінь, а подолання цієї опози-
ції шляхом дистанціювання викликає порушення циклічності зміни 
дня та ночі і нову опозицію – довгий день–довга ніч. Саме пірога 
виявляється найкращим рішенням опозиції Сонце–Місяць, оскільки 
вона не зумовлює виникнення наступної опозиції, а враховує їх; вона 
об’єднує, і водночас утримує дистанцію, бо в ній неможливо пливти, 
сидячи близько один до одного, інакше вона перекинеться. Пірога є 
медіатором, через її образ відбувається медіація. За К. Леві-Стросом, 
Попелюшка, героїня індоєвропейських казок, є також медіатором, її 
шлюб із принцом вирішує соціальне протиріччя між знатними та 
простими, між багатими та бідними. 

За допомогою концепту медіації французький дослідник тлума-
чить образ трікстера як перехід від двоїстості до єдності. В амери-
канських міфах ця роль відводиться пустунам та жартівникам Во-
рону та Койотові, які викрали вогонь у богів. Трікстер бешкетує, 
неоднозначний у своїх діях, але водночас виконує позитивну роль, 
творить добро для інших. На думку К. Леві-Строса, трікстер є меді-
атором, але не всі медіатори є трікстерами.

О. Островський, перекладач багатьох праць К. Леві-Строса ро-
сійською  мовою та автор багатьох критичних статей про творчий 
доробок французького дослідника, зазначає, що бінарні опозиції – 
«органічна одиниця менталітету тубільців». [10, с. 9]. Завдяки бі-
наризму гуманістичні погляди отримали наукове обґрунтування, та 
утвердилася повага до так званих «примітивних» культур: мислення 
неписьменних народів – особливе, символічне, але водночас здат-
не виявляти протиріччя й вирішувати їх. Міфологічному мисленню 
притаманна логіка, вона є вимогливою і не поступається логіці по-
зитивного мислення «західної» людини. 
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БІЛОРУСЬКА ФОЛЬКЛОРИСТИКА
ПЕРШОГО ДЕСЯТИРІЧЧЯ XXI СТОЛІТТЯ: 
ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ

У першому десятилітті XXI ст. білоруська фольклористика роз-
вивала як традиційні, так і порівняно нові напрями дослідження, 
покликані в сукупності забезпечити всебічний аналіз фольклору як 
самобутнього художнього, духовного та соціокультурного явища. 
Кращі традиції вітчизняної науки знайшли своє відображення в ді-
яльності білоруських фольклористів по збереженню та публікації 
текстів народної поезії та прози.

Ключове значення в збереженні жанрів і видів уснопоетичної 
народної творчості відігравали фольклорні колекції і фонди, які 
функціонують при різних науково-дослідних інститутах та ви-
щих навчальних закладах (Інститут мистецтвознавства, етногра-
фії і фольклору ім. К. Крапіви Національної академії наук Білорусі 
(далі – ІМЕФ НАНБ), Білоруський державний університет, Біло-
руський державний університет культури і мистецтв, Білоруський 
державний педагогічний університет ім. М. Танка, Білоруська ака-
демія музики, ряд обласних університетів). Крім того, як правило, 
існують невеликі колекції при Будинках народної творчості, бібліо-
теках і музеях.

Приклад Колекції фольклорних записів при відділі фольклорис-
тики та культури слов’янських народів ІМЕФ НАНБ наочно показує 
можливості її широкого використання не тільки з метою збереження 
культурної спадщини, а й у науковій, навчально-методичній та про-
світницькій роботі. Фольклорна колекція, яка почала формуватися з 
часу заснування ІМЕФ НАНБ (1957), нараховує сотні тисяч тексто-
вих записів різних жанрів білоруського фольклору – пісень, казок, 
легенд, переказів, паремій, етнографічних описів обрядів і ритуалів. 
В архіві знаходяться матеріали, записані відомими діячами науки і 
культури А. К. Сержпутовським, С. П. Сахаровим, Г. І . Титовичем, 
А. С. Федосиком, К. П. Кабашніковим, Г. А. Барташевич та ін.
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Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь у 2001 році 
Колекція фольклорних записів ІМЕФ НАНБ була оголошена наці-
ональним надбанням. Основні напрями діяльності з використання 
фольклорної колекції є наступними: збереження та забезпечення на-
лежного функціонування об’єкта; збирацька робота (за спеціально 
розробленими програмами і запитальниками); реставрація фоль-
клорних творів та перенесення їх на сучасні цифрові носії інформа-
ції; використання в наукових дослідженнях і в навчально-методич-
ній роботі; пропаганда фольклорних матеріалів через засоби масової 
інформації та комунікації, у педагогічному процесі.

Матеріали колекції лягли в основу 47-ми томів академічної серії 
«Беларуская народна творчасць» (далі – БНТ), за підготовку якої ко-
лектив співробітників ІМЕФ НАНБ отримав Державну премію Бі-
лорусі (1986). У всіх томах збірника БНТ зібрані найкращі зразки 
певних жанрів і видів; матеріали в них класифіковані та система-
тизовані відповідно до естетичних, функціональних, тематичних і 
ритміко-музичних принципів (останній використовується в піснях, 
частівках). Матеріалам кожного тому передують ґрунтовні вступні 
статті, в яких подається короткий огляд збирання і вивчення творів 
певного виду або жанру фольклору, обґрунтовується систематиза-
ція текстів, наводиться їхня характеристика. У вступних статтях до 
томів, присвячених пісенній творчості, досліджуються її ритміко-
музичні особливості; до багатьох пісень додаються ноти. У науко-
вих коментарях наводяться відомості про збирачів фольклору, про 
час і місце їх запису, варіанти та інформанта. Представлені в серії 
БНТ фольклорно-етнографічні матеріали – найважливіше джерело 
вивчення історії та національної культурної спадщини, основа роз-
витку професійного мистецтва і літератури, засіб ідейно-естетич-
ного виховання. У 2007 році серія БНТ поповнилася підготовленим 
Т. В. Володіною томом «Народная медицина», що був присвячений 
ритуально-магічній практиці білорусів [31].

У 2001 році було розпочато видання шеститомної науково-по-
пулярної серії «Традиционная художественная культура белорусов» 
(під редакцією Т. Б. Варфоломєєвої), мета якої – дати розгорнутий 
показ автентичної білоруської культури на межі ІІ–ІІІ тисячоліть 
у кожному з шести історико-етнографічних регіонів Білорусі – 
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Подніпров’ї, Поозер’ї, Понеманні, Західному і Східному Поліссі, 
Центральній Білорусі. За період з 2006 року до перших томів серії 
про культуру Могильовського Подніпров’я (2001) [21], Вітебського 
Подвіння [6], додалися видані в двох книгах томи, присвячені тра-
диційній художній культурі білорусів Гродненського Понемання [7], 
Західного Полісся [4] та Центральної Білорусі [39].

Кожен том, узагальнюючи матеріали комплексних фольклорно-
етнографічних експедицій останніх років, дає уявлення про такі 
найважливіші для білоруської традиції види і жанри народної твор-
чості, як календарні і сімейні звичаї та обряди, пісенний та інстру-
ментальний фольклор, народна хореографія, проза, народні ігри, 
малі жанри фольклору, замовляння, традиційний одяг, народний тек-
стиль. Всі книги останніх томів, присвячені Брестському Поліссю та 
Центральній Білорусі, вийшли з електронними додатками: записами 
автентичних пісень, інструментальної музики та народної прози у 
виконанні талановитих співаків, інструменталістів та оповідачів.

Ряд збірників з фольклорного репертуару окремих регіонів був 
виданий співробітниками Гомельського державного університету 
ім. Ф. Скорини В. С. Новак, В. І. Ковалем та ін. [20; 16; 33; 38].

У 2011 році, до 25-ої річниці з дня аварії на Чорнобильській 
АЕС, був опублікований збірник фольклорно-етнографічних ма-
теріалів «Фольклор Могильовщини» [37]. У збірнику (укладачі: 
А. І. Гурський, А. В. Морозов, Н. Г. Мазуріна) представлена ко-
лекція численних творів видів і жанрів обрядової та позаобрядо-
вої уснопоетичної творчості з районів Могильовської області, по-
страждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Тексти опу-
бліковані в первісному варіанті зі збереженням особливостей сти-
лю і регіональної специфіки мови. До текстів додаються численні 
нотні приклади.

У розглянутий період особлива увага приділялася збору та публі-
кації фольклору білоруської діаспори та його міжслов’янських куль-
турних зв’язків. Нині здійснюється білорусько-російська співпраця 
(разом зі співробітниками Інституту світової літератури ім. М. Горь-
кого (Москва) і вченими Сибірського відділення Російської акаде-
мії наук) з підготовки тому «Фольклор білорусів Сибіру і Далекого 
Сходу», який передбачається видати в Новосибірську в академічній 
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серії «Пам’ятки фольклору народів Сибіру і Далекого Сходу». Ра-
ніше в ході спільної білорусько-російської співпраці були вирішені 
такі дослідницькі завдання: вироблена комплексна наукова методика 
дослідження соціокультурних джерел і чинників багатовікової вза-
ємодії фольклору білорусів Сибіру і Далекого Сходу із загальнобіло-
руськими і сибірськими східнослов’янськими традиціями уснопое-
тичної народної творчості; розроблена теорія міжетнічної взаємодії 
фольклору білорусів Сибіру і Далекого Сходу; вивчені етнопоетичні 
та етномузичні аспекти репертуару, мелодики, стилю фольклору бі-
лорусів Сибіру і Далекого Сходу в його взаємозв’язках із загально 
білоруською і сибірською східнослов’янською народною творчістю.

В умовах глобалізації важлива консолідація зусиль слов’янських 
фольклористів зі збирання, збереження, обробки і різноманітно-
го використання фольклорних архівів і колекцій різних країн. Це 
пов’язано зі зростаючими процесами інтеграції науково-дослідних 
програм, розвитком інформаційних технологій, а також зростаючим 
інтересом європейських учених і політиків до етнокультурних про-
цесів, бурхливий розвиток яких ми спостерігаємо на початку XXI ст. 
Відповідно до положення Конвенції ЮНЕСКО з охорони нематері-
альної культурної спадщини (2003) білоруські фольклористи вважа-
ють за доцільне на основі наявних у республіці колекцій фольклор-
них творів вирішення наступних наукових проблем:

1) перезапис зафіксованих фольклорних творів на сучасні носії 
електронної інформації;

2) створення еталонної бази даних по фольклору для подальшо-
го включення до Національного списку нематеріальної культурної 
спадщини;

3) визначення за допомогою картографування ареалів побутуван-
ня зафіксованих явищ нематеріальної культури білорусів;

4) створення мультимедійних компакт-дисків з особливих видів і 
жанрів нематеріальної культури білорусів;

5) розробка основних положень, принципів збереження, система-
тизації, вивчення і паспортизації об’єктів нематеріальної культурної 
спадщини білорусів;

6) пропаганда політики ЮНЕСКО зі збереження нематеріальної 
спадщини і поширення міжнародних матеріалів з даної проблематики;
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7) співпраця з відповідними зарубіжними організаціями та інсти-
тутами слов’янських і неслов’янських країн зі збереження, вивчення 
та популяризації нематеріальної культурної спадщини народів світу.

18–21 травня 2011 року на базі ІМЕФ НАНБ було проведено Кон-
сультативну зустріч та тренінг ЮНЕСКО для експертів низки по-
страдянських країн (Білорусь, Російська Федерація, Азербайджан, 
Вірменія, Молдова) під загальною назвою «Зміцнення національного 
потенціалу щодо збереження нематеріальної культурної спадщини». 
В ході попередньої роботи з проведення даного заходу були підго-
товлені аналітичні матеріали по імплементації Конвенції ЮНЕСКО 
про охорону нематеріальної культурної спадщини на національному 
рівні відповідно до рекомендацій Конвенції та Оперативного керів-
ництва щодо її виконання. 21 травня на заключній сесії Регіональної 
зустрічі були прийняті Рекомендації щодо зміцнення національного 
потенціалу по збереженню нематеріальної культурної спадщини для 
всіх перерахованих вище країн кластера Бюро ЮНЕСКО в Москві. 
Рекомендації спрямовані на вдосконалення методології та активіза-
цію роботи зі створення національних списків нематеріальної куль-
турної спадщини в кожній з країн СНД.

Основоположне значення має консолідація зусиль слов’янських 
фольклористів з розробки сучасних технологій збору, збереження, 
обробки і різноманітного використання фольклорних архівів і колек-
цій наших країн.

У перспективі в результаті взаємовигідного співробітництва вче-
них і діячів культури Білорусі, Болгарії, інших слов’янських країн, 
може бути створена єдина електронна база текстів творів народної 
поезії та прози. Прогнозоване створення такої бази буде спрямоване 
на наступне:

– пропаганду слов’янської культурної спадщини в глобалізовано-
му світі;

– створення сприятливих умов для взаємодії національних куль-
тур білорусів, болгар з народною творчістю інших слов’ян та євро-
пейських народів;

– вдосконалення ідеології слов’янської єдності на основі поєд-
нання культурно-історичного досвіду наших народів і реалій сучас-
ності.
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Теоретичні дослідження білоруських фольклористів впроваджу-
валися за такими основними напрямами: генезис і соціокультурна 
динаміка народної поезії та прози; жанрово-видове різноманіття; 
сюжетно-образні, ідейно-художні та ментальні характеристики; по-
етика; регіональна специфіка; взаємодія з фольклором слов’янських 
і неслов’янських народів (компаративний аналіз); історія фолькло-
ристики.

На початку XXI ст. історизм залишається найважливішим прин-
ципом вивчення білоруського фольклору в спільнослов’янському 
контексті як духовного надбання народу, що розвивається в часі і 
просторі. Різноманітні фольклорні тексти увібрали в себе вироблені 
традиційною народною культурою стереотипні способи бачення та 
оцінки світу, той «ментальний інструментарій», яким користувалася 
основна маса людей протягом століть.

Історія фольклору – це передусім історія виокремлення людини 
зі світу природи і формування її як істоти соціальної. Окреслений 
складний і суперечливий процес знаходить своє вираження, з одного 
боку, у розвитку ідей гуманізму, а з іншого – у нормативних зразках 
особистості, які реалізуються людьми і в будні, і в свята. Окремі гу-
маністичні установки, народжені життєвим досвідом, збереглися в 
переказах, казках, прислів’ях і приказках всіх без винятку народів.

Безумовно, історія фольклору – це також й історія становлення та 
розвитку творчої активності людини. Виходячи з цього посилання, 
білоруськими дослідниками активно використовується креативний 
(творчий) підхід до розуміння фольклору як духовного феномена. 
Різноманітні фольклорні явища розглядаються не тільки як наслі-
док творчої діяльності, а й як процес реалізації здібностей людей: 
створені народним талантом духовні скарби сприятливо впливають 
на середовище їх побутування, на творчий потенціал їхніх творців, 
виконавців і слухачів. У традиційній уснопоетичній народній твор-
чості відбувається орієнтація особистості на культурні цінності: ху-
дожні досягнення сприяють духовному вдосконаленню людини, її 
творчій активності і, як наслідок, служать соціокультурному прогре-
су окремих країн і народів, цивілізації в цілому.

Специфіка фольклору різних народів визначається історичними 
умовами формування тієї чи іншої етнічної спільноти, особливостя-
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ми її суспільного життя, взаємозв’язками з природою, специфікою 
системи цінностей. Відмінності в уснопоетичній культурі надають 
різноманіття історичного процесу, барвистість, оскільки фольклор 
кожного народу має риси неповторності, унікальності.

Розпочате фольклористами ІМЕФ НАНБ на рубежі XX–XXI ст. 
системне вивчення національного фольклорного фонду стало ме-
тодологічною основою дослідження видів і жанрів народної поезії 
та прози в їх різноманітних зв’язках з творами інших слов’янських 
народів, що дозволило розкрити різноманіття ідейно-художніх та 
стилістичних характеристик, властиве традиційній уснопоетичній 
творчості білорусів, і буде сприяти вдосконаленню фольклористи-
ки на сучасному етапі розвитку. Результати цього комплексного до-
слідження знайшли відображення у виданих у 2001–2004 роках під 
редакцією К. П. Кабашнікова, А. С. Лиса, А. С. Федосік 6-ти томах 
академічної серії «Білоруський фольклор: жанри, види, поетика» [2], 
численних монографіях та статтях фольклористів-філологів остан-
ніх років.

Безперечну цінність у виявленні ранніх світоглядних структур 
в традиційній уснопоетичній творчості білорусів становлять пра-
ці Р. М. Ковальової [12; 14], І. А. Швед [41], Т. В. Володіної [5], 
А. М. Ненадовца [32] та інших білоруських вчених.

У монографії В. Д. Літвінко «Фольклор і етнокультура Чорноби-
ля» [19] розкрито становлення і розвиток обрядово-святкової тради-
ції у східній та центральній частині Полісся – регіоні праслов’янської 
культури, який у наш час отримав зловісну назву Чорнобильського. 
Автором проаналізовано місце фольклору і етнічної культури в су-
часному культурологічному контексті, сконструйовано сучасна мо-
дель обрядово-святкової традиції регіону, показано її роль у подолан-
ні морально-психологічних проблем «чорнобильского синдрому».

У монографії А. І. Гурського «Чому вчить народна пісня» [8] на 
прикладі самобутніх обрядових і позаобрядових пісень яскраво по-
казано значення традиційного фольклору як чистого джерела мови, 
як високохудожнього посередника між минулим, сьогоденням і май-
бутнім, як скарбниці народної моралі, мудрості і мистецтва, як одно-
го із засобів виховання патріотизму, національної самосвідомості і 
як доказу слов’янської єдності.
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У монографії О. В. Ізотової «Символіка білоруського традицій-
ного весілля» [10] на основі багатого фактичного матеріалу (в тому 
числі сімейно-обрядової поезії) аналізується християнська і космо-
гонічна символіка, а також символіка їжі і предметів одягу у весіль-
ному обрядово-поетичному комплексі. Весільні пісні стали об’єктом 
різнопланового теоретичного аналізу в монографії О. В. Прийомко 
«Локально-регіональні особливості білоруських весільних пісень: 
Пінщина» [33]. Уперше семантико-змістовний план весільної поезії 
розглядається як система, структурно організована ритуальним, мі-
фологічним, побутовим і психологічним рівнями. Також вперше до-
сліджуються синтагматичні зв’язки поетичних текстів різних жан-
рів, які проявляються на рівнях змісту, функцій і композиції.

Регіональна специфіка білоруського фольклору представлена 
також у книзі І. В. Казакової, що розкриває багатство фольклорної 
культури Хотимського району Могильовської області [13], і колек-
тивній монографії, присвяченій традиційній духовній культурі Буда-
Кошелевського району Гомельської області [11].

Вагомий внесок у вивчення творів білоруської народної пісенної 
і танцювальної культури, їх національної та регіональної специфіки 
роблять музикознавці З. Я. Можейко, Ю. М. Чурко. Т. Б. Варфоло-
меєва, О. М. Алехновіч, Л. Ф. Костюковець, Л. Ф. Баранкевич та ін. 
Основний результат фундаментальних досліджень білоруських ет-
номузикологів за останні роки – розпочата співробітниками ІМЕФ 
НАНБ публікація (спільно з етномузикологами Білоруської держав-
ної академії музики) академічного тому «Музика» багатотомної серії 
«Білоруси», у якому перша частина присвячена народній музичній 
творчості. У семи розділах тому (Календарно-пісенні традиції; Сі-
мейно-обрядовий цикл; Пісні з умовною приуроченістю до часу і 
обставин виконання; Пісенна лірика; Пісенно-епічні традиції; Піс-
ня боротьби; Інструментальна музика) розкриваються особливості 
традиційної народної музичної творчості білорусів в повному обсязі 
її жанрово-видового складу, історико-стильових пластів і структур-
но-типологічних систем [30]. Теоретичним і практичним проблемам 
екології традиційної народно-музичної творчості присвячена спеці-
альна монографія З. Я. Можейко [25]. Автором здійснено обстежен-
ня всіх етнографічних регіонів Білорусі зі стаціонарним вивченням 
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двадцяти сіл. На системному рівні розкривається самодостатність 
руральної народнопісенної культури внаслідок процесів саморегу-
лювання (тимчасової та вікової циклізації) і самоорганізації «пісен-
ної громади» (Б. Асафьев) з її виконавцями.

З енциклопедичних і довідкових видань першого десятиліття 
XX ст. варто особливо виділити розпочате в 2005–2006 роках ви-
дання двотомної енциклопедії «Білоруський фольклор» – першого 
в історії національної культури фахового видання, яке широко ви-
світлює питання духовної культури білорусів, багатство і неповтор-
ність їх багатовікової художньої творчості. В енциклопедії вміщено 
близько 3 тисяч статей, присвячених обрядам, звичаям, традиціям 
і віруванням білорусів, їхній уснопоетичній творчості, народному 
мистецтву. Значна частина статей присвячена фольклористичній на-
уці, її історії, основним тенденціям розвитку, а також дослідникам 
білоруського фольклору, його збирачам і популяризаторам [3].

В аналізований період перед білоруськими фольклористами стоя-
ла першорядна науково-дослідна проблема – ідентифікувати систему 
цінностей і закономірності соціокультурної динаміки сучасної на-
родної творчості білорусів в різноманітті жанрів і в контексті розви-
тку слов’янської культури. Реалізація даного завдання лягла в осно-
ву науково-дослідної роботи відділу фольклористики та культури 
слов’янських народів ІМЕФ НАНБ «Традиції білоруського народної 
творчості в глобалізованому слов’янському світі: аксіологія, соціо-
динаміка, жанрово-видове різноманіття фольклору (2001–2010 рр.)», 
включеного до Державної програми комплексних фундаментальних 
досліджень на 2006–2010 роки «Історія білоруської нації, держав-
ності й культури». Проект мав міждисциплінарний характер і був 
спрямований на розгляд слов’янознавчих досліджень з історії, етно-
графії, фольклору та культури. Наукова ідея дослідження полягала 
в тому, що конкретно-історичні форми функціонування фольклору 
як самобутнього явища традиційної культури слов’янських народів 
опосередковані законами соціокультурної динаміки.

Вивчення та узагальнення актуальних питань соціокультурної 
динаміки білоруського фольклору в спільнослов’янському контексті 
дозволило не тільки розвинути наукові дослідження на новому тео-
ретико-методологічному рівні, а й посилило їх практичне значення, 
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оскільки найважливіше призначення традиційної духовної культу-
ри – встановлення і підтримка системи цінностей, яка сприятиме 
сталому розвитку суспільства і не призводитиме до криз.

Особливу увагу білоруські дослідники приділили вивченню різ-
номанітних творчих зв’язків національного фольклору з народною 
поезією і прозою слов’янських і неслов’янських народів. Розгляд 
міжнародних фольклорних зв’язків в рамках історико-культурного 
процесу дозволяє уникнути односторонніх пояснень подібностей 
фактами запозичення. Застосовувані сучасною наукою порівняльно-
історичний, структурно-функціональний та історико-типологічний 
підходи спираються на аналіз художніх взаємодій як між видами і 
жанрами фольклору, окремими творами, так і між усною народною 
поезією і різноманітними видами мистецтва.

Сфера використання отриманих результатів охоплює широкий 
спектр наук гуманітарного циклу – власне фольклористику, а також 
літературознавство, культурологію (історію і теорію культури), ет-
нологію і соціологію. У монографії А. В. Морозова «Фольклор в 
духовній культурі східних слов’ян: ментальні передумови функці-
онування» [26] вироблена оригінальна наукова методика виявлен-
ня у фольклорних текстах білорусів, росіян і українців ментальних 
установок колективного творця з метою її подальшого використан-
ня у фольклористиці. Здійснено специфікацію проявів менталь-
ності східних слов’ян у різних видах і жанрах фольклору. А. С. Ліс 
у монографії «Білоруська календарно-обрядова пісня у контексті 
фольклорних традицій слов’ян» [17] аналізує відображений в обря-
довій уснопоетичній творчості містичний досвід, який століттями 
відтворювався в ході певних суворо санкціонованих суспільством 
обрядів і ритуалів, що мали як дієву (сукупність встановлених дій), 
так і словесну природу, пов’язану з відтворенням вербальних тек-
стів. Поезія стає невід’ємною частиною обрядових дійств, спря-
мованих на підготовку і проведення сільськогосподарських робіт 
і, як результат, на забезпечення благополуччя і достатку. А. І. Гур-
ським у книзі «Позаобрядова лірика східних слов’ян» [9] вперше 
в порівняльному аспекті досліджується сімейна і любовна лірика 
білоруського, російського та українського народів. Автором про-
стежуються дуже схожі і навіть ідентичні типологічні, семантичні 
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та семіотичні характеристики поетичних творів. У книзі Е. Г. Ал-
фьорової «Східнослов’янські і західнослов’янські загадки. Об-
разно-поетична система» [1] здійснюється порівняльно-зіставний 
аналіз образно-поетичних систем білоруських, російських, україн-
ських, польських, словацьких та чеських загадок про природні яви-
ща та рослинний світ. Виділяються загальні та властиві конкретній 
слов’янській традиції метафоричні замінники, визначаються при-
чини наявних подібностей і відмінностей. У монографії І. А. Швед 
«Словацький фольклор: форми, жанри, поетика» [42] представле-
на історія збирання і вивчення фольклору словаків, аналізуються 
функціонально-жанрові особливості сімейно-обрядових, кален-
дарно-обрядових танцювальних, наративних та інших пісень, ха-
рактеризується словацька казкова і неказкова проза, а також малі 
форми і жанри фольклору.

Проблеми дослідження слов’янських фольклорних зв’язків були 
висвітлені в доповідях білоруських вчених (Н. Я. Антропов, Т. В. Во-
лодіна, А. В. Морозов тощо), включених у програму ХІV Міжнарод-
ного з’їзду славістів (Охрід, Македонія, вересень 2008) [40].

Останнім часом пріоритетним напрямом розвитку білоруської 
фольклористики стало вивчення міського фольклору. У працях біло-
руських дослідників [24, с. 307–320; 28, с. 242–246; 23, с. 246–250] по-
казано, що основна закономірність функціонування постфольклору 
східних слов’ян на сучасному етапі історико-культурного розвитку – 
переважання в народній творчості принципово нових явищ посттра-
диційного фольклору міського населення, який активно взаємодіє 
з масовою культурою за змістом і стилістикою, функціональністю 
і ціннісними орієнтаціями. При цьому власне сама масова культу-
ра відтворює багато родових якостей фольклору (його дидактичні 
та соціально-адаптивні функції, тенденції до втрати авторського на-
чала, панування стереотипу і т. д.), що вельми полегшує подібний 
зв’язок. Міський фольклор білорусів, росіян, українців більшою чи 
меншою мірою спирається на національні традиції і водночас має 
багато спільних рис, особливо в пісенному репертуарі, значну час-
тину якого складають фольклоризовані твори поетів. Сучасні форми 
посттрадиційного, головним чином, міського фольклору володіють 
підвищеною здатністю до тематичної та естетичної інтерналіза-
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ції своєї продукції (тоді як традиційний фольклор локальний і ре-
гіональний), нарешті, свою продукцію він відтворює «серійно», у 
вигляді неприйнятних для усної творчості ідентичних копій, чому 
сприяє поширення постфольклорних явищ за допомогою Інтернету).

В інформаційному суспільстві відбувається трансформація рівня 
соціокультурної актуальності фольклорної творчості за допомогою 
зміни функцій і їх динамічної ієрархії (на перший план в якості до-
мінуючих виходять функції субкультурної детермінації і консоліда-
ції, маніфестаційна, комунікативна, гедоністична, рекреаційна). У 
сучасних соціокультурних умовах утилітарно-практичний характер 
семантики та аксіологічних значень (в широкому контексті) тради-
ційних творів змінюється розважальністю постфольклорних творів 
з чітко вираженою гедоністичною, рекреаційною та (або) маніфес-
таційною спрямованістю. Сучасне суспільство інформативно пе-
ревантажено, тому постфольклорний текст пов’язаний з безліччю 
фрагментів дійсності, в тому числі і культурної, і його завдання – 
художньо висвітлити деталі і наповнити їх семіотично актуальним 
змістом. Так, після появи звукового кіно в пареміологічний фонд 
розмовної мови поступово входять кіноцитати, а нещодавно до них 
додалися (в основному, через телебачення) і рекламоцитати.

Широкий діапазон дослідницьких інтересів сучасних біло-
руських фольклористів – від міфології і традиційного селянського 
фольклору до новітніх творів постфольклору – наочно відображає 
зміст 6 випусків збірників наукових статей «Фольклористичні до-
слідження», які з 2004 року видаються кафедрою теорії літерату-
ри Білоруського державного університету [36]. Показово, що в не-
давно опублікованому 6 випуску «Фольклористичних досліджень» 
Р. М. Ковальова справедливо підкреслює наявність глибинного 
зв’язку між «сільським» та міським фольклором: «Диференціація 
фольклору по лінії село (провінція) – місто почалася не сьогодні і 
навіть не в XIX ст., а набагато раніше, в незапам’ятні часи, від яких 
залишилося мало письмових свідчень. Але, як з’ясувалося, вона су-
проводжувалася взаємообміном художніх відкриттів і текстів-ета-
лонів. Наявність двох соціально відмінних полюсів фольклорного 
процесу і коеволюція, тобто процес спільного розвитку усного по-
етичної творчості міста і села, при нерівномірності традиційного і 
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нового в кожному з полюсів стали умовою динамічно стійкої ціліс-
ності фольклору» [15, с. 240].

Особливий дослідницький інтерес викликає соціодинаміка епіч-
них жанрів. Протягом ХХ ст. їхнє побутування в східнослов’янських 
народів значно скоротилося, хоча численні фольклорні експедиції 
фіксували незвичайну «живучість» у середовищі селянського на-
селення духовних віршів, казок, історичних пісень. Створення ж 
принципово нових жанрів на історичну чи сучасну тематику вияв-
лено не було. Мабуть, причину подібного феномена слід шукати у 
специфіці епічного мислення: зародження і активне побутування 
епосу має ідеологічне навантаження і пов’язане з потужними кон-
солідуючими факторами – становленням державності, національної 
самосвідомості, з визвольними війнами. Іншими словами, епічне 
мислення широких народних мас було незмінно пов’язане з ідеоло-
гією представників влади: і тих, й інших об’єднувала одна ідеологія, 
виражена за допомогою епічної творчості на рівні масової свідомос-
ті. У ХХ ст. цей симбіоз розпався: під час двох революцій, громадян-
ської війни, коли руйнувалися одвічні істини «батьківщина», «друг», 
«ворог»: брат йшов на брата, син – на батька і т. д. Як було показано 
в статті Т. А. Морозової, навіть в умовах консолідації суспільства під 
час Великої Вітчизняної війни епічне мислення не було відновлене у 
повному обсязі [22, с. 79–85].

З 90-х років ХХ ст. у слов’янських країнах, у тому числі в Бі-
лорусі, простежується зростання інтересу до епічної творчості, що 
пояснюється історико-культурними умовами створення самостійних 
держав і актуалізацією ідей відродження у східнослов’янських краї-
нах. Характеризуючи «епічний час» билин, Д. С. Ліхачов писав: «Ця 
“епічна епоха” – якась ідеальна “старовина”, яка не має безпосеред-
ніх переходів до нового часу. У цю епоху вічно княжить князь Воло-
димир, вічно живуть богатирі, відбувається безліч подій. Це, на від-
міну від казкового часу, історія, але історія, не пов’язана переходами 
з іншими епохами, яка начебто займає певне «острівне» місцезнахо-
дження» [78, с. 228]. Подібна оцінка вказує на найважливішу мен-
тальну характеристику, відбиту в билинній творчості, – пошук ідеа-
лу («золотого століття») в історичному минулому: традиції створені 
предками, й ідея «золотого століття» невіддільна від світоглядних 
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установок традиційного суспільства. Якщо билинний епос створює 
існуючий еталон досконалості, ідеальне суспільство, соціальна мета 
чи функція якого – порівняння ідеалу з сьогоденням, то історичні 
пісні присвячені конкретним подіям і реальним особам російської 
історії і в них відбиваються ментальні установки, властиві більш піз-
нім культурно-історичним епохам.

Однак у пострадянський період найбільшу увагу збирачів та гро-
мадськості привертають жанри малої фольклорної прози, зокрема 
легенди й перекази, в основному топонімічного характеру (про по-
яву окремих населених пунктів, назв річок, озер, різних місцевостей 
і т. д.). Іншими словами, актуальним стає те, що носить меморіаль-
ний характер, має відношення до популяризації рідної землі в рам-
ках краєзнавчої програми області або району. Важливу роль у цьому 
процесі відіграють сучасні письменники і поети, які використовують 
фольклорні легенди і перекази у своїх творах. Як правило, більша 
частина таких історій, які мають ознаки неоміфологізованої культу-
ри, – вигадана, і сучасники отримують їх не тільки з романів, пові-
стей та оповідань, а також з кіно і телебачення.

Проведений Т. А. Морозовою аналіз показав, що для соціодинамі-
ки сучасного міського фольклору білорусів характерні:

1) активне побутування в засобах масової інформації та комуніка-
ції, перш за все в Інтернеті;

2) наявність «непроникних», «відокремлених» традицій (розмежу-
вання за віком, професійним, соціальним та іншими показниками);

3) існування в двох формах мовних кліше – усній і письмовій, 
переважно російською мовою [23, с. 250].

У статті «Горизонти розвитку білоруської фольклористики» 
Р. М. Ковальова особливо підкреслює продуктивність виділення та-
кого напряму фольклористичних досліджень, як соціофольклорис-
тика, яка «має цілком певний об’єкт і предмет дослідження з ши-
роким колом проблемних питань. Її легалізація, спершу принаймні 
на рівні терміна, активізує дослідницьку думку, координує зусилля 
фольклористів з осмислення закономірностей живого фольклорно-
го процесу в його ставленні до традиційної народної культури» [15, 
с. 240]. На наш погляд, проблема пояснення соціокультурних проце-
сів, закономірностей і модифікацій функціонування слов’янського 
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фольклору, і пов’язана з нею проблема актуалізації уснопоетичної 
народної творчості, узгоджується з гуманістичною місією науки 
і освіти, яка полягає у внесенні в суспільне життя духовних цін-
ностей, норм та ідеалів в якості змістотворчого початку людського 
буття, в налагодженні діалогу культур, відкритті перспектив соціо-
культурного розвитку на базі національних і загальноцивілізацій-
них орієнтирів та інтересів.

Розвиток білоруської соціофольклористики на початку XXI ст. 
вже призвів до істотних результатів. Доведено, що сучасна фоль-
клорна творчість опосередкована процесами етнокультурного розви-
тку слов’ян в умовах глобалізації (універсалізація цінностей, урбані-
зація і міжкультурна взаємодія поряд з самоідентифікацією і відро-
дженням традицій в межах національних держав). Разом з тим, бага-
товікова усна народна творчість білоруського та інших слов’янських 
народів має великий творчий потенціал і можливості актуалізації 
завдяки її поліфункціональності, досконалості форми і змісту. Пере-
дача між поколіннями апробованих культурно-історичним досвідом 
і представлених у фольклорі правил, норм, традицій, естетичних ка-
нонів – одна з основ стійкості і життєздатності будь-якої держави. 
В умовах стандартизації і нівелювання цінностей першорядне зна-
чення має консолідація зусиль фольклористів на реалізацію завдан-
ня формування єдиного слов’янського культурно-інформаційного 
простору фольклорної творчості та його регіонального, національ-
ного і транснаціонального опосередкування за допомогою сучасних 
електронних засобів інформації та комунікації.

Соціальна політика, яку П. А. Сорокін називав «соціальною меди-
циною» і навіть «вченням про щастя» [34, с. 30], повинна бути більш 
прогнозованою і захищеною на тривалу перспективу від перебігання 
від одних ідеалів і цінностей до інших. Однією з небезпек для май-
буття слов’янських держав є інтелектуальна криза самосвідомості 
та існуюча неадекватність розуміння самого феномена слов’янської 
духовної культури та її ролі в збереженні суспільно-політичної ста-
більності в наших країнах. Білоруські фольклористи зацікавлені у 
всебічному взаємовигідному співробітництві з вченими Болгарії та 
інших слов’янських держав, що мають багаті традиції у вивченні на-
родної культури.
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У 2006–2008 роках співробітники ІМЕФ НАНБ проводили спіль-
но з ученими Інституту фольклору Болгарської академії наук дослі-
дження з теми «Фольклорна творчість і сучасні культурні процеси» 
(керівник з білоруської сторони – А. В. Морозов, з болгарської – 
С. Станоєв).

У ході проведеного білорусько-болгарського дослідження вста-
новлено, що корінна відмінність сутнісних характеристик функці-
онування у слов’ян традиційного (переважання в сільському серед-
овищі; локальний і регіональний характер; панування стереотипу; 
генетичний зв’язок з обрядами та ритуалами, наявність різноманіт-
них «класичних» форм народної поезії та прози) і посттрадиційного 
фольклору (переважання в міському середовищі; тематична і есте-
тична інтерналізація; «серійний» характер; генетичний зв’язок із су-
часною масовою культурою поряд з диференціацією за принципом 
приналежності до субкультур; бурхливе поширення маргінальних 
форм) [24, с. 317, 318].

У 2009–2011 роках співробітники ІМЕФ НАНБ та Інституту 
фольклору Болгарської академії наук проводили спільне досліджен-
ня на тему «Фольклор Білорусі та Болгарії в соціокультурних умовах 
інформаційного суспільства».

У перебігу білорусько-болгарського дослідження показано, що 
інформаційні технології стали найважливішим каналом соціальної 
стратифікації і мобільності, що також позначається на фольклорних 
формах творчості початку XXI ст. Семантика і аксіологічні значення 
сучасної пісенної і прозової творчості білорусів і болгар зазнають 
значних змін в умовах домінування інформаційної культури і змі-
ни середовища функціонування за допомогою подальшої субкуль-
турної диференціації східнослов’янських соціумів. Наявність вер-
бальної специфіки – арго і сформованого фольклору – є найбільш 
яскравою і фіксованою ознакою існування субкультури, а часто і її 
єдиним зовнішнім проявом. Крім того, спостерігається наростаючий 
ефект етносоціальної «ареальності» фольклорних явищ з властивою 
кожному з них специфічною семантикою. Яскраво проявляється 
тенденція до більшої творчої активності мікросоціуму: коло носіїв 
фольклорного репертуару та відповідних аксіологічних значень час-
то виявляється вужчим, ніж конкретне соціальне середовище; мож-
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на говорити про наявність репертуару / поширеності і відповідної 
семантики не тільки в рамках будь-якої субкультури, але і в одній 
групі, об’єднаній спільними інтересами. У створенні постфольклор-
них творів найбільш активною є молодь, яка реалізує свій творчий 
потенціал в наступних модифікаціях: студентському, туристському, 
фанатському і солдатському фольклорі, творчості програмістів, бло-
герів, антиглобалістів і т. д.

Традиційний («класичний») фольклор відображав дійсність де-
дуктивним методом: вічні цінності лише відбиваються в життєвих 
деталях – загальне є головним. Логіка пост фольклору працює в 
зворотному, індуктивному напрямку: фрагменти мозаїчної дій-
сності складаються в картину світу – тут важливішою є конкрети-
ка. Твір традиційного фольклору, відбиваючи дійсність, спрямова-
ний у минуле: у ньому зберігається зв’язок з найдавнішими плас-
тами культури: життя села, що не знало писемності, століттями 
залишалося статичним як у матеріальному, так і в ідеологічному 
сенсі. У фольклорі різних народів (у тому числі і білоруському) ти-
пологія виникала як в результаті незалежної творчості (т. зв. типо-
логічні подібності), так і в результаті традиційного успадкування 
однакової для близьких народів фольклорної творчості (генетична 
типологія, наприклад, у білоруського, слов’янських і балтійських 
народів). Повторюваність також могла з’явитися в результаті між-
етнічних контактів, розповсюдження творів в результаті запозичен-
ня (міграційна типологія).

Сучасне ж суспільство інформативно перевантажене, тому 
пост фольклорний текст пов’язаний з безліччю фрагментів дій-
сності, в тому числі і культурної, і його завдання – художньо осві-
тити деталі і наповнити їх семіотичним актуальним змістом. По-
ряд з передачею постфольклорних явищ за допомогою Інтернету 
один з найважливіших напрямів соціокультурної динаміки фоль-
клору східних слов’ян у XXI ст. – поширення народних культурних 
цінностей в засобах масової інформації (радіо, телебачення, кіно, 
періодика). У результаті провідною тенденцією розвитку народ-
них традицій залишиться орієнтація переважно на вторинні фор-
ми, або фольклоризм, для яких характерно включення елементів, 
як маркерів етнічної свідомості, в сучасні побутові та естетичні 
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системи (музика, мультфільми, література, національний костюм, 
який одягають на свята і т. д.). На думку учасників спільного бі-
лорусько-болгарського проекту, найбільші адаптивні можливості 
серед фольклорних жанрів мають анекдоти і частівки. Так, у со-
ціокультурній практиці останнього десятиліття анекдот поступово 
з певного фольклорного жанру трансформується в полікультурне 
явище. Він збагачує повсякденний мовний побут, додаючи до ци-
тат з популярних книг, кіно-і телефільмів ключові фрази анекдотів. 
Представлені в анекдотах і частівках фольклорні персонажі, слівця 
і стійкі словосполучення нерідко виступають в якості супроводу 
рекламних, фото-і відеоматеріалів.

Формування глобального інформаційного простору відкрило 
сприятливі можливості для міждержавного обміну в галузі куль-
тури, освіти, для кращого взаєморозуміння народів. Властива гло-
бальному інформаційному суспільству активізація міжкультурних 
зв’язків на різних рівнях (міжнаціональному, регіональному, суб-
культурному, особистісному) сприяє дифузії фольклорних форм. 
Під впливом глобалізації та інформатизації всередині фольклорних 
взаємодій складається певний механізм, що має 3 основоположні 
функції: збільшення (перенесення явищ фольклору окремих на-
родів в інші культури), ускладнення (якісне вдосконалення фоль-
клору однієї культури творчими досягненнями творчості інших 
народів), збіднення – ерозія (процес, коли фольклор піддається 
сильному впливу ззовні, має переважно негативний характер). По 
суті, дифузійні процеси у фольклорній творчості є одними з най-
більш природних форм його просторово-часового функціонування, 
й відображають нерівномірність історичних умов і можливостей 
соціокультурного життя, які компенсуються (у тому числі за допо-
могою Інтернету) проникненням необхідних культурних новацій в 
зони, де з об’єктивних причин вони не з’явилися [29, с. 230–237].

Таким чином, зростаючий процес формування глобального ін-
формаційного суспільства призводить до того, що стираються еле-
менти культурної диференціації. Відбувається становлення єдиного 
(у сенсі загального) простору, тобто діють тенденції, що ведуть до 
однаковості світової економіки і культури. Формуються не тільки 
глобальні економічні мережі, але й відбувається відповідна соціо-
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культурна адаптація, яка веде до розширення загальносвітової куль-
тури. Однак ці тенденції не скасовують соціокультурного різнома-
ніття, а також самобутності «малих» і «великих» культур. Поряд з 
універсалізацією одних аспектів чи мереж взаємодії, глобалізація 
дає простір для різноманітності інших об’єктів або суб’єктів. Більш 
того, плюралізм, властивий інформаційному суспільству, означає не 
тільки збереження колишнього розмаїття, але й посилюється попит 
на таке різноманіття: спостерігається процес «етнічного відроджен-
ня» окремих народів і цивілізаційних полюсів.

Найважливіше значення в умовах глобалізації всіх сфер життєді-
яльності різних соціумів набуває проблема виявлення потенцій і пер-
спектив позитивного діалогу культур та встановлення механізмів на-
лагодження сталих взаємин між окремими народами і цивілізаційни-
ми полюсами. Культурологам і фольклористам потрібно ефективніше 
використовувати досягнення інформатизації, комп’ютерної революції. 
В умовах стандартизації і нівелювання цінностей першорядне значен-
ня набуває реалізація завдання формування єдиного слов’янського 
культурно-інформаційного поля, в тому числі з фольклорної творчос-
ті, і його регіонального, національного і транснаціонального опосе-
редкування за допомогою сучасних електронних засобів інформації.

Розробка даного пріоритетного напряму наукових досліджень в 
галузі гуманітарних наук передбачає широке міжнародне співро-
бітництво з ученими СНД, слов’янських країн, а також з такими 
інститутами, як Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, на-
уки і культури (UNESCO), Міжнародне товариство етнологів та 
фольклористів (SIEF), Міжнародна організація з народної твор-
чості (IOV). Культура слов’янських країн і народів все більше ці-
кавить дослідників із Західної Європи та Америки. Це пов’язано 
з наростаючими процесами інтеграції науково-дослідних програм 
і посиленням уваги європейських учених і політиків до етнокуль-
турних процесів, бурхливий розвиток яких ми спостерігаємо на 
початку XXI ст.

Перспективні напрямки фольклористичних досліджень були роз-
глянуті 13–18 липня 2009 року в ході проведення на базі відділу фоль-
клористики та культури слов’янських народів ІМЕФ НАНБ представ-
ницької наукової конференції «Світова фольклорна спадщина: ми-
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нуле, сучасне, перспективні напрямки дослідження» спеціалізованої 
Комісії (KfV) Міжнародного товариства етнологів та фольклористів 
(SIEF). Оргкомітетом конференції було відібрано 45 ексклюзивних 
наукових доповідей, в основному керівників спеціалізованих науко-
вих інститутів і центрів, професорів і докторів наук з 23 країн світу: 
Австралії, Австрії, Білорусі, Бельгії, Болгарії, Великобританії, Німеч-
чини, Індії, Канади, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі, Португалії, 
Росії, Румунії, Сербії, Словаччини, Словенії, США, Туреччини, Укра-
їни, Фінляндії (у видавництві «Економіка і право» був опублікований 
збірник тез учасників конференції англійською мовою [27].

У 2011 році співробітники відділу фольклористики та куль-
тури слов’янських народів ІМЕФ НАНБ приступили до реаліза-
ції нового дослідницького завдання «Народна творчість в соціо-
культурних умовах сучасної Білорусі: регіональне різноманіття і 
міжслов’янські зв’язки фольклору і постфольклору», включеного 
до Державної програми наукових досліджень на 2011–2015 роки 
«Гуманітарні науки як фактор розвитку білоруського суспільства 
та державної ідеології» (завдання виконується спільно з фоль-
клористами Білоруського державного університету, Брестського 
державного університету ім. О. С. Пушкіна і Гомельського дер-
жавного університету ім. Ф. Скорини). Нині вивчення фольклор-
них та постфольклорних форм творчості особливо актуальне, 
оскільки дозволяє показати досягнення народної творчості у сві-
товій художній культурі, розкрити його роль у розвитку профе-
сійного мистецтва, взаємозв’язки і взаємодії з творчістю інших 
слов’янських народів.

Реалізація нового науково-дослідного завдання буде опиратися 
на системний аналіз не тільки етнічної, а й цивілізаційної складової 
білоруського суспільства, оскільки геополітично Білорусь розташо-
вана на стику великих цивілізацій Сходу і Заходу.

У другій половині XX ст. в рамках гуманітарної науки в Європі 
склався напрям, який ґрунтується на уявленні про цивілізації як ло-
кально-історичні утворення, сутність яких зводиться до специфіки 
соціокультурного коду. Прихильники цього напряму вважають, що 
не варто перебільшувати значущість уніфікації світу на базі захід-
ної економічної системи, бо ця уніфікація не торкнулася головно-
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го – духовного коду життєдіяльності людей, що належать до різних 
типів цивілізаційної спільності. Спроби механічної трансплантації 
економічних і політичних інституцій в інше соціокультурне середо-
вище закінчувалися, як правило, їх відторгненням і, навпаки, вони 
ставали ефективним засобом вирішення проблем розвитку, якщо 
вписувалися в «горизонт» культурних очікувань, відповідаючи за-
кладеним у фольклорі цінностям і національному менталітету.

Особливий дослідницький інтерес становить вивчення багатовіко-
вих фольклорних зв’язків східних, західних і південних слов’ян. Більш 
повний обмін інформацією між білоруськими та болгарськими вчени-
ми сприятиме формуванню норм і цінностей, які засновані на духовно-
му досвіді наших народів і відповідають вимогам цивілізації XXI ст.
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ОЛЕНА ЧЕБАНЮК 

СУЧАСНА РОСІЙСЬКА 
ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Кінець ХХ – початок ХХІ ст. відзначився підйомом російської 
фольклористки і бурхливим сплеском едиційної активності у цій ца-
рині. «Здається, ще ніколи в Росії не було такої сприятливої ситуа-
ції для фольклористики, для фольклорної практики, яка склалася на 
початку ХХІ століття» – характеризує стан справ на сучасній фоль-
клористичній ниві генеральний директор Державного республікан-
ського центру російського фольклору А. Каргін [66, с. 5]. Запорукою 
цього він вважає всебічну державну підтримку фольклористики, і, 
насамперед, державне фінансування численних фольклористичних 
проектів: «Сьогодні важко підрахувати кількість грантів, що виділя-
ються на видавничі, дослідницькі, художні проекти (наш конгрес не є 
виключенням) 1 з боку різноманітних державних структур та фондів, 
насамперед РГНФ 2, РФФД 3, Міністерства культури, Міністерства 
освіти і науки та ін. Не поділяючи упередженості деяких колег, ви-
знаємо, що всі експедиції, всі видання, всі заходи, всі наші ініціативи 
так або так спираються на бюджетні кошти, на державну підтримку» 
[66, с. 6]. Із цією тезою А. Каргіна можна частково погодитися, адже 
справді, такої значної державної підтримки фольклористика не має 
ніде у світі. У той час, коли в багатьох країнах  спостерігаємо згор-
тання наукових програм, закриття кафедр фольклористики, центрів 
із вивчення народної творчості, в Росії існують  відомі школи, вихо-
дять авторитетні наукові монографії  та періодичні видання. 

Проте, як нам бачиться, розквіт сучасної російської фолькло-
ристики підготували перш за все видатні вчені-гуманітарії ХХ ст.: 
В. Пропп, В. Богатирьов, М. Толстой, Б. Путілов, К. Чистов, Є. Ме-
летинський, Ю. Лотман, В. Іванов, В. Топоров, С. Аверінцев і багато 

1 Ідеться про Перший і Другий конгреси фольклористів, які відбулися в Москві 
в 2006 і 2010 роках. 

2 Російський гуманітарний науковий фонд. 
3 Російський фонд фундаментальних досліджень.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

296

Олена ЧЕБАНЮК

інших. Фольклористика в Росії має давню історію: починаючи ще з 
першої половини ХІХ ст. російська школа фольклористики посіда-
ла провідні позиції у світовій науковій спільноті. Навіть у радянські 
часи, попри загальний ідеологічний тиск, тут не переривався «зв’язок 
часів», тяглість наукових традицій не було обірвана  так брутально й 
руйнівно для наукового поступу, як, наприклад, в Україні. 

З кінця 80-х років ХХ ст., зі зняттям ідеологічних заборон від-
булися якісні зміни в науковій парадигмі як російської гуманітарис-
тики взагалі, так і фольклористики зокрема. Поштовхом, своєрідним 
детонатором, який зумовив потужний «фольклористичний вибух» 
стало дослідження провідного радянського фольклориста Бориса 
Путілова «Фольклор и народное творчество» (1986), у якому не тіль-
ки було зроблено підсумок 150-річного існування російської фольк-
лористики, а й скрупульозно проаналізовано всі провідні (а почасти 
й маргінальні) світові теорії і практики в галузі фольклористики, і, 
найголовніше, накреслені подальші шляхи розвитку фольклористи-
ки як самостійної наукової дисципліни. У своїй монографії Б. Путі-
лов виступив проти «літературної школи», яка панувала в радянській 
фольклористиці понад п’ятдесят років. Натомість учений наголосив 
на значенні для фольклористичних досліджень етнографічного кон-
тексту, неприпустимості штучного розривання матеріального й ду-
ховного при дослідженні творів традиційного фольклору. Б. Путілов 
стверджував, що традиційний фольклор за своєю структурою, функ-
ціями й основними способами й засобами побутування ближчий до 
мови, аніж до літератури, і наполягав на актуальності й перспектив-
ності застосування мовних, лінгвістичних методів для аналізу фоль-
клорних творів усіх без винятку жанрів. У праці Б. Путілова, по суті, 
відбулася реабілітація російської «формалістичної школи», яка про-
тягом півстоліття підлягала фактичній забороні.

Наголошуючи на важливості для фольклористичних досліджень  
аналізу етнографічного контексту, Б. Путілов уперше в радянській 
фольклористиці  порушив питання про прагматику фольклору і ви-
ступив проти тези «фольклор як мистецтво слова», підкреслюючи, 
що фольклор одночасно є мистецтвом і немистецтвом і далеко не за-
вжди тільки слова (адже існує фольклор ігровий, музичний, образот-
ворчий). Урешті-решт, Б. Путіловим було цілком і повністю проведе-
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но деконструкцію основоположної для радянської фольклористики 
дефініції фольклору як усної народної творчості. Стосовно усності, 
то до фольклору було зараховано і певні явища писемної культури, 
які виникають і функціонують за законами твору фольклорного (на-
приклад, писемні молитви, альбомна культура тощо). Дослідник під-
креслював неоднозначність і складність відношень та взаємовпливів 
між фольклором і літературою.

Значення праці Б. Путілова для розвитку сучасної фольклорис-
тики було належним чином оцінено науковою спільнотою, про що 
свідчать цілий ряд публікацій, присвячених 10-річчю й 20-річчю ви-
ходу монографії у світ та повторне її перевидання, а також конферен-
ція присвячена 90-річчю вченого.

У цьому аспекті показовою є періодизація російської фолькло-
ристики, запропонована вченим із Санкт-Петербургу Т. Івано-
вою. У ґрунтовній монографії «История русской фольклористи-
ки ХХ века: 1900 – первая половина 1941 г.» (2009) вона виділяє 
7 основних періодів розвитку російської фольклористики. Сучасний 
етап російської фольклористики, на думку дослідниці, починається 
саме з 1987 року. Цей період значною мірою відрізняється від по-
передніх не тільки певними подіями в житті країни (перебудова, від-
криття архівів, зняття заборон із певних тем, розширення поняття 
фольклору, вихід монографії Б. Путілова), але й за своїм внутрішнім 
змістом [22, с. 5–11]. Монографія Т. Іванової – масштабне й зміс-
товне дослідження, яке дозволяє по-новому поглянути на історію 
російської фольклористики. Загалом питанням історії російської 
фольклористики була присвячена значна увага дослідників як на-
прикінці ХХ ст., так і на початку ХХІ ст. Здебільшого це пов’язано 
з поверненням у фольклористичний контекст незаслужено забутих 
або заборонених шкіл, теорій, окремих творів. Так, спочатку було 
перевидано твори класиків російської фольклористики, які надовго 
були вилучені з наукового контексту (О. Афанасьєва, Ф. Буслаєва, 
Є. Анічкова, М. Гальковського, Д. Зеленіна, П. Богатирьова). Від-
булося переосмислення багатьох напрямів у дослідженні фольклор-
них текстів. Наприклад, про те величезне значення для розвитку 
російської фольклористики, яке мала міфологічна  школа, йдеться 
у ґрунтовній монографії А. Топоркова «Теория мифа в русской фи-
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лологической науке» (1997). У дослідженні О. Налєпіна «Два века 
русского фольклора: опыт и сравнительное освещение подходов в 
фольклористике России, Великобритании и США в ХIХ–ХХ столе-
тиях» (2009) проводиться порівняльне дослідження інтерпретацій та 
шляхів вивчення російського фольклорного матеріалу російськими, 
англійськими та американськими вченими. О. Налєпін не тільки до-
сліджує російський контекст фольклористичних досліджень, але й 
обґрунтовує правомірність виокремлення англійської, американської 
фольклористичної русистики як особливої наукової дисципліни, що 
мала вплив на подальший розвиток національних фольклористич-
них шкіл  у цих країнах.

У російській фольклористиці сьогодні існують десятки потужних 
інституцій не тільки в Москві й Санкт-Петербурзі, а й у кожному фе-
деральному окрузі, відкриваються нові кафедри  й центри з вивчен-
ня фольклору у вищих навчальних закладах. В останніх не тільки 
відбувається активна експедиційна і збирацька робота силами сту-
дентів, аспірантів і викладачів, а й проводяться серйозні теоретичні 
дослідження. Вивчається фольклор не тільки  росіян, а також і тих 
народів і народностей, які проживають на теренах Росії. Російські 
фольклористи багато уваги приділяють вивченню діаспорного ро-
сійського фольклору, слов’янського фольклору, усної традиції євре-
їв, а також світової фольклорної традиції. 

Поруч із визнаними й авторитетними фольклористичними шко-
лами (В. Гацака, В. Аникіна, М. Толстого) виникають нові, які зо-
середжуються на нових аспектах вивчення фольклору (наприклад, 
постфольклорна школа С. Неклюдова, Курська школа лінгвофоль-
клористики О. Хроленко).

Перш ніж перейти до детальнішого розгляду останніх здобутків 
основних російських осередків із вивчення фольклору, актуальних 
тем, що знаходяться у полі зору російських фольклористів, а також 
окремих монографічних досліджень і періодичних видань, варто, на 
нашу думку, докладніше зупинитися на тих загальних тенденціях і 
основних напрямах, які характерні для російських фольклористич-
них досліджень початку ХХІ ст. 

Насамперед варто закцентувати увагу на тому, що в російській 
фольклористиці міцно утвердилася тенденція до широкого вживан-
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ня поняття фольклор, що певним чином зумовлює значну розмитість 
меж фольклористики як наукової дисципліни. Початок ХХІ ст. по-
значився бурхливою полемікою стосовно місця і ролі фольклористи-
ки в системі гуманітарних знань. На сторінках періодичних видань, 
на конференціях і конгресах, на спеціально призначених круглих 
столах активно обговорюється питання про кризу сучасної фолькло-
ристики взагалі у світі, та в Росії зокрема [16, с. 120; 33, с. 38–41; 7, 
с. 60]. У цьому плані, на нашу думку, показовим є бурхлива реакція 
російських фольклористів (К. Богданова, О. Панченка та В. Кляуса) 
на статтю української дослідниці І. Головахи-Хікс, присвячену су-
часним методам і новим методологічним підходам польової фіксації 
фольклору [див.: 60, с. 113–127]. 

Широкомасштабна дискусія певною мірою не вичерпалася і до 
сьогодні й продовжується далі. На сторінках таких видань, як «Тради-
ційна культура» та «Антропологічний форум» триває гостра полеміка 
стосовно подальшої долі фольклору в постіндустріальну епоху й об-
говорюються методи й методика його дослідження. У результаті все-
бічного обговорення серед російських учених виникла тенденція під 
фольклором розуміти не тільки вербальну, а й паравербальну народну 
культуру, де своє місце поруч із нематеріальною культурою посіда-
ють також і предметно-матеріальні форми, невіддільні від духовної 
культури. Для російської фольклористики вже звичною стала крити-
ка усталених критеріїв розмежування «фольклору» і «нефольклору» 
та деконструкція таких основоположних фольклорно-етнографічних 
концептів, як «народ» і «традиція». Російські вчені-фольклористи 
звернулися до таких тем, які раніше не привертали увагу науковців-
фольклористів, а саме соціальної феноменології та рецепції фольклор-
ного тексту не тільки в селянському, а й в урбаністичному середовищі.   

Магістральним стає антропологічний напрям у вивченні фоль-
клору в усій його багатоманітності сучасних форм. Проте, як зазна-
чають самі фольклористи, про одностайність російської науки про 
фольклор не може бути й мови. «Правильніше, мабуть, говорити 
про дві різні дисципліни. Одна з них, як і раніше, орієнтована на 
філологію і займається переважно класичним фольклором. Матері-
алом слугують уже опубліковані тексти і «старовина», що збираєть-
ся в експедиціях. Проблематика визначається тими можливостями, 
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які дають філологічний інструментарій  і понятійний апарат (жанр, 
сюжет, мотив, стиль, тропи тощо). Інша фольклористика займаєть-
ся вивченням функціонування фольклорних явищ в сучасній культурі 
й, природно, тяжіє до етнографії та антропології. Антропологічна 
фольклористика розглядає фольклорні явища як особливі факти со-
ціального життя. Як і будь-які інші події соціального життя, вони 
описуються в термінах рецепції на різних рівнях комунікативних 
практик і стратегій тощо» [7, с. 61].   

Особливо гостро протистояння філологічної і антропологіч-
ної фольклористики обговорювалося на І Всеросійському конгресі 
фольклористів; під час підготовки до його проведення на сторінках 
наукового альманаху «Традиційна культура» відбулося опитуван-
ня провідних фольклористів Росії різних поколінь і наукових шкіл 
стосовно предмету і завдання сучасної фольклористики [див.: 59]. 
Сьогодні обидва фольклористичні напрями функціонують в ніби 
різних предметних полях: філологічна фольклористика займається 
текстами традиційного фольклору, антропологічна переважно ви-
вчає принципи функціонування сучасних форм фольклору  в урба-
ністичному глобалізованому світі. 

Останнім часом за фольклористикою визнається право на комп-
лексний і кроскультурний підхід до вивчення матеріалу, а окремими 
дослідниками проголошується навіть дисциплінарна маргінальність 
та методологічний еклектизм фольклористики як наукової дисци-
пліни. Урешті-решт, фольклор визначається і як певні комунікативні 
практики і позбавляється навіть таких понять, як «жанр», «текст», 
«контекст» (К. Богданов).  

Помітно зміну напряму в дослідженнях російських учених від 
загального розгляду культурно-історичного контексту фольклор-
них жанрів до мікросоціальних та мікроісторичних контекстів, від 
давньої міфології до взаємовпливів і взаємодії фольклору і сучас-
ної масової культури. Предметом фольклористичного аналізу дедалі 
частіше стають такі специфічні соціальні інститути, як прицерковне 
коло, черга, комунальна квартира, піонерський табір, тюремна каме-
ра, солдатська казарма тощо. 

Однією з перших спроб подолання кризи традиційної фолькло-
ристичної парадигми стала монографія К. Богданова «Повседнев-
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ность и мифология: Исследования по семиотике фольклорной дей-
ствительности» (2001). Відштовхуючись від тези про маргіналь-
ність фольклористики як наукової дисципліни, автор постулює її 
перебування на перетині таких різних наук, як літературознавство, 
антропологія, соціологія, психологія, а відтак визнає її ab ovo дис-
ципліною пограничною, що, на думку К. Богданова, надає їй пра-
во на  звільнення від загальноприйнятих методів, інтердисциплі-
нарність і навіть цілком виправданий методологічний еклектизм. 
«Повсюдне руйнування традиційних форм фольклору примушує 
фольклористів уважно придивлятися до тих явищ культури, в яких 
її традиційні аспекти проявляються в інноваційному вигляді. Якщо 
засоби опису таких явищ можуть бути різноманітними, то самі ці 
явища – у контексті їх можливого опису – можуть розглядатися як 
маргінальні. Чи буде опис таких маргіналій вважатися фольклорис-
тичним, напряму залежить від дискриптивних можливостей інших 
гуманітарних дисциплін. Маргінальний характер самої фолькло-
ристики уявляється тут, принаймні, теоретично конструктивним» 
[11, с. 86]. Відштовхуючись від поняття прецедентного тексту, за-
позиченого із соціолінгвістики, К. Богданов пропонує своє бачення 
фольклорного тексту, специфіка якого, на думку вченого, полягає 
не в змісті, а в прагматиці й соціально-ідеологічних контекстах 
його передачі. Прецедентність тексту визначається його семіотич-
ною значимістю для певного історичного часу й місця, а також від-
повідним соціокультурним контекстом. Як і фольклорні тексти, ці 
тексти відомі всім, постійно відтворюються, і є основою колектив-
ного дискурсу, критерієм соціальної ідентифікації, підґрунтям для 
взаємопорозуміння.    

Найбільш радикальні інвективи стосовно усталених методів і 
методологій дослідження фольклору звучать із боку петербурзь-
ких учених. Так, О. Панченко цілком слушно, на нашу думку, вва-
жає фольклористику інтелектуальним проектом епохи романтизму, 
небезпідставно закидаючи їй сервільність: «Зародившись у часи 
інтере су до національної давнини, старовинних міфологій і «народ-
ного духу», фольклористика встигла послужити і для конструювання 
національної ідентичності, і для виправдання тоталітарних режимів, 
і для обґрунтування імперських амбіцій і претензій на світове пану-
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вання» [38, с. 32]. Зауважимо, що в Росії ця тенденція певною мірою 
залишається неподоланою і до сьогодні [див.: 66, с. 6–8].  

Російські фольклористи чимало уваги приділяють не тільки по-
шукам «наукової ідентичності» своєї дисципліни, а й новим підходам 
до вивчення традиційного фольклору, зокрема, його прагматиці. Роз-
глядати фольклор як специфічний різновид мовленнєвої діяльності, 
а не як творчість, пропонує вчений із Санкт-Петербургу С. Адоньє-
ва у своїй ґрунтовній монографії «Прагматика фольклора» (2004). 
Аналізуючи замовляння, частушки, голосіння, дослідниця зупиня-
ється насамперед на соціально-рольових функціях цих фольклорних 
текстів. На її думку, різниця між фольклорними і нефольклорними 
формами мовлення для носіїв традиції полягає саме в царині прагма-
тики: «У лінгвістиці – прагматичний аспект мовлення досліджується 
шляхом виділення тих механізмів, які пов’язують мову з контекстом 
її вживання» [4, c. 7–8]. Спираючись на постструктуралістські пра-
ці П. Бурдьє, М. Фуко, У. Еко, дослідниця зауважує: «Методологіч-
ною основою для потрактування культури був вибраний габітус, або 
стиль життя, що розуміється як набір поведінкових, мовленнєвих та 
інших навиків, які засвоюються через практичну діяльність. Наслід-
ком цієї зміни стало особливе зацікавлення соціальною практикою, 
яка в останнє десятиріччя слугує інтерпретаційним контекстом для 
досліджень у галузі фольклору» [5, с. 45].

Одним із актуальних напрямів сучасної російської фольклорис-
тики є пильна увага  дослідників до тих процесів, які відбуваються 
сьогодні у царині усної культури. Передусім це стосується звернення 
до урбаністичного фольклору, фольклору професійних і гендерних 
спільнот, малих соціальних груп та ін. До наукового обігу введено 
такі нові терміни, як «постфольклор» (сьогодні під цим терміном, 
запропонованим С. Неклюдовим, розуміються всі урбаністичні усні 
практики); «парафольклор» (тексти, які зазнали сильного впливу 
усної мови – лексичного, синтаксичного, фонетичного, – але орі-
єнтовані на літературні взірці); «наївна література», «писемний 
фольклор» і «наївна фольклористика». Остання існує як своєрідне 
відображення професійного дослідницького (перш за все збираць-
кого) дискурсу по відношенню до народної культури. До «наївної 
літератури» відносяться народне віршування, щоденники, рукописні 
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збірники, життєписання, агіографія і все те, що об’єднав термін «oral 
history». Багато теоретичних робіт російських фольклористів при-
свячено дослідженню сучасних форм фольклору, урбаністичному 
фольклору та фольклору малих соціальних груп, різноманітних суб-
культур, інтернет-фольклору тощо. Також об’єктами дослідження 
стали такі сучасні форми фольклору, як страшилки, шкільний і сту-
дентський фольклор, народне віршування. Друком вийшли численні 
збірники статей, присвячені сучасним формам фольклору, а також 
підбірки й антології відповідних текстів («Современный городской 
фольклор». – М., 2003; «Фольклор малых социальных групп: тради-
ции и современность». – М., 2008; «Кирпичики». – М., 2009). 

Такі нові методи дослідження, як контекстуальний, дискурсійний 
було застосовано при аналізі фольклорних за походженням текстів, 
які функціонували в часи Другої світової війни. Під цим поглядом 
розглядаються меморати й фабулати (наприклад, про «святий хліб», 
про «обітні» ритуали і практики), анекдоти, частушки, жорстокі 
романси, образотворчий фольклор, щоденники, листи, які не були 
предметом аналізу в попередні роки [9; 17; 20].

Подією в науковому житті Росії стало проведення Першого (2006) 
й Другого (2010) всеросійських конгресів фольклористів, які обۥєд-
нали дослідників народної творчості всіх напрямів із багатьох країн 
світу. Результати Першого конгресу, його рекомендації й матеріали, 
опубліковані у чотирьох томах [38], у періодичних наукових видан-
нях («Традиционная культура» (2006); «Живая старина» (2006)), у 
регіональних збірниках і журналах («Вестник Карагандинского 
университета» (2006); «Культурологические исследования в Сиби-
ри» (2006)), певним чином зіграли роль «системного каталізатора у 
вирішенні питань, що накопичилися» [66, с. 5]. Основна дискусія 
розгорнулася навколо питання, що сьогодні розуміють фахівці під 
назвою «фольклор», який предмет вивчає наука фольклористика, яка 
методологія і основні методи її дослідження, перспективи розвитку 
тощо.

Під час Другого Всеросійського конгресу фольклористів, участь 
в якому взяло більше 1000 фольклористів із багатьох країн світу 
(Азербайджан, Білорусія, Болгарія, Великобританія, Іспанія, Іта-
лія, Казахстан, Канада, Литва, Польща, Сербія, Україна, Фінляндія, 
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Франція, Естонія, Японія), основними темами дискусій були теми, 
що стосувалися міждисциплінарних досліджень, вивчення міжетніч-
них процесів у фольклорі, а також увага була приділена періодичним 
і неперіодичним виданням з фольклору, різноманітним аспектам вза-
ємодії фольклору в Інтернеті. 

Питанням Інтернету в фольклорі й фольклору в Інтернеті сьогод-
ні приділяється значна увага російських фольклористів у зв’язку із 
посиленням наукової зацікавленості й осмисленням неспеціалізова-
ної творчості в мережі, адже багато сучасних російських інтернет-
ресурсів містять інформацію про фольклор різноманітних соціаль-
них груп. Сьогодні Інтернет-мережа розглядається вченими як прин-
ципово новий фольклорний простір, де народжується, формується 
та функціонує доволі специфічний фольклор його користувачів.

У Державному республіканському центрі фольклору в 2007 році 
було проведено конференцію і видано збірник за її матеріалами «Fоlk-
art-net: новые горизонты творчества. От традиции к виртуальности» 
[74], опубліковано підбірку статей із цієї тематики в науковому аль-
манасі «Традиционная культура» (2007. – № 3), а також у 2009 році 
вийшов збірник наукових статей «Интернет и фольклор» [21]. Темі 
Інтернет-фольклору було присвячено круглий стіл в рамках Друго-
го Всеросійського конгресу фольклористів. Дослідники виділяють 
декілька рівнів існування фольклору в мережі та декілька методоло-
гічних підходів їхнього дослідження. По-перше, це твори традицій-
них жанрів, у яких йдеться про нові комп’ютерні технології (казки 
про хакерів, частушки, приказки про «сисадмінів», живий журнал 
та ін.). Але подібні твори мають до фольклорної традиції дуже опо-
середковане відношення, адже значною мірою є авторськими пароді-
ями або літературною стилізацією. Другий підхід полягає у розгляді 
творчості спільноти, яка безпосередньо пов’язана із комп’ютерами 
та Інтернетом. Цей фольклор близький за формою та функціями 
до фольклору інших професійних груп (лікарів, байкерів, турис-
тів та ін.). Третій підхід – вважати інтернет-фольклором анекдоти 
та байки (приколи), які, проте, функціонують і поза мережею, і не 
один десяток років і є, по суті, вторинною формою існування в Ін-
тернеті звичайного анекдоту, урбаністичного фольклору. Відповідно 
до четвертого підходу, інтернет-фольклором є тільки ті фольклорні 
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форми, які існують і поширюються переважно, а у деяких випадках 
виключно, у мережі (наприклад, «фотожаба» – візуальний анекдот). 
Одним з актуальних завдань сучасної фольклористики проголошу-
ється створення методологічної бази для збирання, систематизації та 
комплексної текстології міського фольклору в Інтернеті [6].

Сьогодні в Росії використанню можливостей Інтернету для сучас-
них фольклористичних досліджень приділено значну увагу. Елек-
тронну базу даних інтернет-ресурсів із традиційної культури, зокре-
ма фольклору й фольклористики, створено у Державному республі-
канському центрі російського фольклору. Огляд і аналіз російських 
інтернет-ресурсів свідчить, що фольклор (як російський, так і інших 
народів Росії та світу) представлений на різноманітних сайтах. Це 
сайти, фактично, всіх адміністративних округів, а також сайти цен-
тральних наукових, освітніх, культурних закладів, які займаються 
збиранням і дослідженням фольклору. На сайтах більшості акаде-
мічних установ та вищих навчальних закладів (наприклад, Інституту 
слов’янознавства РАН, Державного республіканського центру росій-
ського фольклору, Російського держаного гуманітарного університе-
ту (Москва), Пушкінського дому та Зубовського Інституту (Санкт-
Петербург) розміщено повноцінні інформаційні бази, які презен-
тують у достатньому обсязі для загального знайомства фольклорні 
жанри, інформацію про нові видання, конференції, семінари, круглі 
столи, експедиції тощо. Доступ до необхідної систематизованої елек-
тронної інформації дозволяє здійснювати ефективний й результатив-
ний пошук необхідної для дослідження в галузі фольклористики та 
інших гуманітарних наук інформації. Систематизована електронна 
база постійно оновлюється і поповнюється текстами з електронних 
бібліотек, сайтів різноманітних міст, навчальних закладів тощо. 

Ще одним напрямом взаємодії фольклору й сучасних мультимедій-
них технологій є створення бази даних, мультимедійних продуктів та 
інтернет-ресурсів, пов’язаних напряму чи опосередковано із фолькло-
ром. На цьому полі з успіхом працює В. Кляус (Інститут світової лі-
тератури, Москва). Один з його проектів – довідково-бібліографічний 
CD «Традиционная культура старообрядцев (семейских) Забайкалья» 
(М., ИМЛИ РАН та ін.) і сьогодні, на думку як спеціалістів, так і корис-
тувачів, залишається взірцем для подібних мультимедійних видань. 
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В Інституті світової літератури за підтримки відділу фольклористики у 
листопаді 2011 року було проведено конференцію «Мультимедийные 
и цифровые технологии в собирании, сохранении, изучении фолькло-
ра», на якій розглядалися питання, пов’язані зі створенням сучасних 
електронних архівів, електронних корпусів фольклорних текстів (за 
регіональним, етнічним, жанровим принципом), порушено цілий ряд 
питань, пов’язаних із використанням комп’ютерних технологій у ході 
запису, вивчення та створення електронних видань фольклору. Гру-
пою вчених під керівництвом В.  Кляуса впорядковано розділ Фун-
даментальної електронної бібліотеки, присвячений російському фоль-
клору. В основі розділу – окремі електронні наукові видання (ЕНВ), у 
яких зібрано інформацію про один певний жанр народної творчості. 
До складу кожного окремого ЕНВ включено авторитетні збірки, окре-
мі публікації фольклорних текстів, аудіовізуальні матеріали, наукова 
література й бібліографія. У самостійний підрозділ виділено довід-
ковий апарат. На сьогодні створено такі розділи: «Былины и песни», 
«Заговоры», «Сказки».

Продуктивним напрямом для фіксації та збереження фольклор-
ного матеріалу є напрям аудіовізуальної антропології, пов’язаний з 
відеофіксацією процесу виконання фольклорного твору в автентич-
них умовах. Для дослідників народного виконавства відеозапис дає 
можливість схопити і зафіксувати контекст, у якому побутують твори 
фольклору, а також ті неповторні рухи, жести, міміку, паравербальні 
елементи, які супроводжують виконання будь-якого фольклорного 
твору, той «перформанс», який і вирізняє виконання фольклорного 
твору із побутового контексту і мовленнєвого потоку. 

Перший у Росії Центр візуальної антропології (ЦВА) було засно-
вано в 1991 році при МДУ ім. М. Ломоносова. Завданням ЦВА було 
проведення серії відеодокументацій, що відображали реальний стан 
традиційних культур Росії, та створення на основі отриманих відео-
матеріалів фільмів різного призначення для культурних та науково-
освітніх цілей. За двадцять років існування при ЦВА МГУ було ство-
рено архів, де зібрано російські й зарубіжні аудіовізуальні матеріали. 
У Росії систематично проводяться семінари з візуальної антрополо-
гії, гуманітарний симпозіум «Взаимодействие и сообщаемость куль-
тур». Секції візуальної антропології постійно діють на Російських 
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конгресах антропологів (1999–2009). У 2008 році в Російському дер-
жавному гуманітарному університеті за підтримки ЮНЕСКО відбу-
лася міжнародна науково-практична конференція «Аудиовизуальная 
антропология: теория и практика». На конференції було порушено 
таке коло питань: роль медіа в антропологічних дослідженнях, аудіо-
візуальні технології й проблема (само)ідентифікації культур, автор-
ство і проблема документу в аудіовізуальній антропології. 

Структурні підрозділи, які займаються аудіовізуальною антро-
пологією, існують у Російському інституті культурології, Москов-
ському державному університеті ім. М. Ломоносова, Російському 
науково-дослідному інституті культурної та природної спадщини 
ім. Д. Лихачова, Інституті етнології та антропології ім. М. Миклухо-
Маклая. З 2009 року в Москві проводиться Міжнародний фестиваль 
аудіовізуальної антропології «Дни этнографического кино», на яко-
му демонструються найкращі досягнення світового антропологічно-
го й етнографічного відеопродукту.

Для сучасної фольклористики візуальна антропологія є надзви-
чайно перспективним напрямом не тільки у плані методики запи-
сування фольклорних творів, а й в плані збереження, архівування 
фольклорного матеріалу. Особливий інтерес становлять відеофікса-
ції сучасних фольклорних практик різноманітних  субкультур і со-
ціальних груп.    

Останнім часом помітно активізувалося зацікавлення російських 
фольклористів забороненими в радянські часи «народною агіогра-
фією», житійною літературою, народними християнськими нарати-
вами (церковно-християнськиих легендами, переказами про життя 
святих, меморатами й фабулатами про православні чудеса тощо). 
У дослідженні московського фольклориста А. Мороза як джерело 
сучасних фольклорних наративів розглядаються агіографічні тексти, 
житія святих і народне (переважно позацерковне) їх вшанування [29]. 
Автор насамперед зосереджує увагу на питаннях трансформації тек-
сту житійного в текст фольклорний, що є своєрідним «перекладом» 
книжної пам’ятки на мову народної культури, а також детально ана-
лізує характерні особливості породження усних агіографічних на-
ративів. До народного православ’я, усної культури містичних сект 
постійно звертається у своїх дослідженнях О. Панченко [36; 37].
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Проте в царині філологічної фольклористики останнім часом зро-
блено також надзвичайно багато. Серед тем, які привертають увагу 
сучасних російських фольклористів, найбільш розробленими є теми, 
пов’язані із науковими дослідженнями замовлянь, народних молитов 
і заклинань та широкого контексту їхнього виконання, збереження та 
трансформації. Досліджується не тільки заклинально-замовляльний 
фольклор росіян, але й інших народів Росії (традиція карело-фінська, 
народів Сибіру, європейської Півночі тощо), а також слов’янських 
народів. Вийшли друком численні регіональні збірники замовлянь, 
фундаментальні теоретичні дослідження. Це насамперед праці 
О. Бєлової, О. Березович, В. Добровольської, В. Кляуса, О. Левкі-
євської, О. Смолянської, А. Топоркова, Е. Вельмезової, В. Усачової, 
присвячені основним темам і мотивам, семантиці й структурі замов-
лянь, особливостям побутування й широкому ритуальному контек-
стові заклинально-замовляльного фольклору. У цих дослідженнях 
розглянуті основні стратегії та практики замовлянь, персонажна 
система, подано класифікації виконавців, проскрипцій (приписів і 
заборон) тощо (Агапкина Т. Восточнославянские лечебные заговоры 
в сравнительном освещении: Сюжетика и образ мира. – М. : Индрик, 
2010; Кляус В. Сюжетика заговорных текстов славян в сравнитель-
ном изучении. – М. : Наследие, 2000; Кляус В. Указатель сюжетов и 
сюжетных ситуаций заговорных текстов восточных и южных сла-
вян. – М. : Наследие, 1997; Полесские заговоры (в записях 1970–
1990-х гг.) / сост., подготовка текстов и примеч. Т. А. Агапкиной, 
Е. Е. Левкиевской, А. Л. Топоркова. – М., 2003; Вельмезова Е. В.
Чешские заговоры. Исследования и тексты. – М. : Индрик. – 2004; 
Заговорный текст. Генезис и структура. – М. : Индрик., 2005; Топор-
ков А. Л. Заговоры в русской рукописной традиции XV–XIX вв.: ис-
тория, символика, поэтика. – М. : Индрик, 2005; ін.).

Іншою темою, досить розробленою сучасною російською фоль-
клористикою, можна вважати тему демонології, зокрема, демоноло-
гічної міфології та її персонажної системи (Л. Виноградова, О. Лев-
кієвська, О. Бєлова, Н. Кринична, С. Толстая, О. Черепанова) та до-
слідження календарно-обрядового фольклору та народного календа-
ря (Т. Агапкіна, Л. Виноградова, К. Корепова, О. Левкієвська). Цим 
темам було присвячено такі серйозні дослідження, як монографія 
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Л. Виноградової «Народная демонология и мифо-ритуальная тради-
ция славян» (2000), дослідження Т. Щепанської «Культура дороги 
в русской мифоритуальной традиции» (2003), аналітична розвідка 
й підбірка текстів Н. Криничної «Крестьянин и природная среда в 
свете мифологии: былички, бывальщины и поверья русского севера» 
(2011), збірник «Народная демонология Полесья: Публикации тек-
стов в записях 80–90-х гг. XX века. Т.1 : Люди со сверхестественными 
свойствами» (2010), праця С. Толстої «Полесский народный кален-
дар» (2005) та ґрунтовна монографія Т. Агапкіної «Мифологические 
основы славянского народного календаря» (2002).

Протягом 2010–2012 років вийшло друком ряд фундаментальних 
збірників і монографій, присвячених весільному фольклору й обря-
довості слов’янських народів і, зокрема, росіян [15; 43]. До фолькло-
ру традиційних свят, обрядів, ігрової культури звертаються у своїх 
дослідженнях учені І. Морозов, О. Фролова з Інституту етнології та 
антропології ім. М. Миклухо-Маклая [30; 67].  

У полі зору російських фольклористів традиційно перебуває 
казкознавство. Сьогодні в Росії значно пожвавилося видання ар-
хівних записів казок, що раніше не видавалися (Северные сказки 
в собрании Н. Е. Ончукова. – С.Пб. : Мiръ, 2008). Активно вида-
ються академічні серії казок (з розгорнутими коментарями) як ро-
сійських, так і інших народів (Свод памятников фольклора народов 
Дагестана : в 20 т. Т. 1. Сказки о животных. – М. : Наука, 2010; Т. 2. 
Волшебные сказки. – М. : Наука, 2011). Перевидаються збірники, 
що давно вже стали класичними або важкодоступними (Стари-
ны и сказки в записях О. Э. Озаровской. – М. : Изд-во ОГИ, 2009). 
У світ виходять збірники й дослідження, присвячені пам’яткам 
епосу різних народів світу, у тому числі й казкам (Юдин Ю. Ду-
рак, шут, вор и черт (Исторические корни бытовой сказки). –
М. : Лабиринт, 2006; Добровольская В. Предметные реалии русской 
волшебной сказки. – М. : ГРЦРФ, 2009; Райхл К. Тюркский эпос: 
традиции, формы, поэтические структуры. – М. : Восточная литера-
тура, 2008; Ассиро-вавилонский епос. – М. : Наука, 2007; Хазанко-
вич Ю. Г.Фольклорно-эпические традиции в прозе малочисленных 
народов Севера. – Новосибирск : Изд- во СО РАН, 2009; Татарские 
сказки. – М. : Изд. дом Марджани, 2010).  
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Дослідженню казок російського лубка, аналізові їхньої жанро-
вої природи і впливам на усну казкову традицію присвячена ро-
бота К. Корепової «Русская лубочная сказка» (2012). Підсумком 
багаторічного студіювання є праця доцента кафедри класичної 
філології Санк-Петербузького університету Г. Анпеткової-Шарової 
«Сказки народов Афорики» (2010). Записи казок були зроблені 
дослідницею протягом 1962–1991 років від студентів 45 етнічних 
груп із 21 країни Африки, що навчалися в СРСР. Тексти казок 
класифіковано за покажчиком сюжетів Аарне-Томпсона і містять 
розгорнуті типологічні коментарі [45] .

Одним із провідних напрямів російської фольклористики є 
славістичні дослідження. Чільне місце тут належить Інституту 
слов’янознавства РАН. Значний внесок у вивчення слов’янського 
фольклору було зроблено московською етнолінгвістичною школою 
М. Толстого, справу якого у відділі етнолінгвістики й фольклору Ін-
ституту продовжують соратники й учні (С. Толстая, Л. Виноградо-
ва, Т. Агапкіна, О. Гура, О. Левкієвська та ін.). Фольклорні тексти 
склали основу етнолінгвістичних студій школи М. Толстого. Протя-
гом двадцяти років  на території України, Білорусії, Росії успішно 
працювала Поліська експедиція, матеріали якої складають Полісь-
кий Архів (ПА) Інституту слов’янознавства. Матеріали ПА стали 
підґрунтям п’ятитомного етнолінгвістичного словника «Славянские 
древности» за загальною редакцією М. Толстого (нині вийшли дру-
ком І–V томи словника). Енолінгвісичною школою М. Толстого було 
розроблено і впроваджено у науковий обіг метод реконструкції при 
вивченні семантики й семіотики слов’янських фольклорних текстів. 
Етнолінгвістичні дослідження, що здійснюються на межі таких наук 
як лінгвістика й фольклористика, не тільки збагачують науку нови-
ми записами, але значною мірою сприяють  вдосконаленню мето-
дів аналізу фольклорних текстів і дослідницького інструментарію, а 
також демонструють можливості нових когнітивних методик, функ-
ціонального аналізу, актуалізуючи динамічні підходи до наукового 
осмислення фольклорних текстів і обрядового контексту їхнього 
функціонування й прагматики. 

Науковцями  відділу етнолінгвістики й фольклору ІС за остан-
ні роки видано ряд фундаментальних монографічних досліджень 
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у царині слов’янської традиційної культури й фольклору. Насампе-
ред це праці С. Толстої [53], Л. Виноградової, Т. Агапкіної [2; 3], 
О. Гури [15], О. Левкієвської, О. Бєлової. Продовжують виходити 
започатковані ще за радянської доби збірники серії «Слов’янський і 
балканський фольклор», присвячені актуальним питанням фолькло-
ристики й етнолінгвістики, семантичним категоріям мови і культу-
ри. Окремий випуск видано до ювілею Л. Виноградової – відомого 
дослідника слов’янського календарно-обрядового фольклору та на-
родної демології, що й зумовило відповідну підбірку наукових роз-
відок [48]. 

З 1997 року в Ясній Поляні проходять щорічні «Толстовские 
чтения», присвячені пам’яті М. Толстого. Матеріали читань вихо-
дять у вигляді тематичних збірників, у яких обрана проблематика 
розглядається фахівцями різних галузей гуманітаристики (При-
знаковое пространство культуры 2002; Категория родства в языке 
и культуре 2009; Пространство и время в языке и культуре 2011). 
Відділом етнолінгвістики й фольклору Інституту слов’янознавства 
й далі проводяться експедиційні дослідження на Поліссі та в Карпа-
тах, матеріали яких поповнюють фонди відділівських архівів (По-
ліського й Карпатського).

Фольклорні тексти дедалі частіше стають об’єктом вивчення 
лінгвістів Інституту слов’янознавства [19]. Особливо плідно в цьому 
плані працює Курська лінгвофольклорисична школа О. Хроленка, 
послідовники якої є також в Білгородському й Воронезькому універ-
ситетах [68; 69]. Сьогодні курська лінгвофольклористика зосередже-
на на таких напрямах: фольклорна лексикологія, фольклорна лекси-
кографія, фольклорна діалектологія й кроскультурна лінгвофолькло-
ристика. Вийшли в світ такі роботи курських лінгвофольклористів: 
«Словарь языка русского фольклора: лексика былины. Часть первая : 
Мир природы; Часть вторая : Мир человека» (2005), «Конкорданс 
русской народной песни. Т. I : Песни Курской губернии» (2007).

Одним із провідних осередків дослідження, збереження і про-
паганди фольклору і традиційної культури народів Росії є Держав-
ний республіканський центр російського фольклору (ДРЦРФ), який 
перебуває під егідою Міністерства культури Російської Федерації. 
Генеральним директором ДРЦРФ є доктор педагогічних наук, член-
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кореспондент Російської академії природничих наук (РАПН) А. Кар-
гін. Державний республіканський центр російського фольклору було 
засновано у 1990 році Постановою Ради міністрів РРФСР, згідно з 
якою основне завдання Центру полягало у збереженні й відроджен-
ні фольклору, більш повному використанню духовних цінностей 
народної культури в сучасному загальноросійському культурному 
контексті. За більш як двадцять років свого існування Центр із по-
ставленим завданням, безумовно, впорався.  

У Центрі працюють наукові відділи: фольклорно-етнографічний, 
сучасного фольклору, музичного й хореографічного фольклору і 
відділ координації регіональних програм. ДРЦРФ активно співпра-
цює з російськими й зарубіжними науковими установами, творчими 
спілками, провідними вузами, регіональними центрами Російської 
Федерації, міжнародними фольклорними організаціями.

Науковці Центру проводять широку експедиційну роботу в різ-
ні регіони Росії. Матеріали, зібрані під час експедицій, складають  
фольклорний архівний фонд ДРЦРФ, який за двадцять років існу-
вання поповнився унікальними матеріалами. Останнім часом дру-
ком вийшло двотомне видання «Традиционная культура Муромско-
го края. Экспедиционные, архивные, аналитические материалы» 
(2008). У серії «Памятники русского музыкального фольклора», 
започаткованої ДРЦРФ, опубліковано фундаментальну збірку «Ка-
зачий эпос. Т. 1. Эпические песни. Былины и исторические песни» 
(2012), підготовлену на основі звукозаписів, зроблених протягом 
1940–2000 років на території європейської частини Росії від басейну 
Дону до рік Урал і Терек. Центром видано також монографію О. Іва-
нова «Системно-теоретические проблемы казачьего эпоса» (2012), 
що по-суті є теоретичним вступом до багатотомного видання епічної 
традиції козацтва на теренах Росії, у якому розробляється методоло-
гія й методика дослідження.

Резонансною подією наукового життя стали Перший (2006) і 
Другий (2010) Всеросійський конгреси фольклористів, проведені 
під егідою ДРЦРФ. Крім цього Центр постійно проводить науко-
ві та науково-практичні конференції, семінари. Матеріли щорічної 
міжнародної конференції «Славянская традиционная культура и 
современный мир», приуроченої до Дня слов’янської писемності, 
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друкуються в однойменному збірнику статей. Науковими заходами 
ДРЦРФ є також конференція «Фольклор ХХІ столетия» і традиційна 
конференція «Фольклор и художественная культура: история и со-
временность», де обговорюється широке коло питань, пов’язаних 
із взаємодією різних явищ художнього життя: професійного мисте-
цтва, фольклору і масової та мережевої культури.

ДРЦРФ проводить активну видавничу діяльність. Тут виходять 
друком наукові монографії, збірники фольклорних текстів, мето-
дичні посібники. Центр також є засновником і видавцем таких про-
фільних видань, як журнали «Живая старина» (головний редактор 
О. Бєлова), «Народное творчество», (головний редактор А. Каргін) 
наукового альманаху «Традиционная культура» (головний редактор 
В. Кляус). Центр випускає серії наукових збірників «Славянская 
традиционная культура и современный мир», «Сохранение и воз-
рождение фольклорных традиций». У 2008 році Центр видав збір-
ник матеріалів тематичного блоку, організованого за ініціативою 
ДРЦРФ у рамках ХIV Міжнародного з’їзду славістів, що проходив 
у Охриді (Македонія) [66].

Осередком вивчення сучасного фольклору й постфольклорних 
явищ є Центр типології та семіотики фольклору Російського дер-
жавного гуманітарного університету під керівництвом С. Неклю-
дова, який багато років присвятив вивченню епосу й семінару із 
пост фольклорних студій. У Російському державному гуманітарному 
університеті при кафедрі історії російської літератури працює нав-
195чально-наукова лабораторія фольклору історико-філологічного 
факультету (керівник А. Мороз.). 

Доктор наук, професор С. Неклюдов – один із провідних спеці-
алістів із семіотики фольклору, директор науково-навчального цен-
тру типології й семіотики фольклору РДГУ. Тут проводяться щорічні 
конференції «Лотмановские чтения» й «Мелетинские чтения», де 
відповідно розглядаються питання семіотики культури (й фольклору 
як її складової) та проблеми міфології та казкознавства.   

Провідні позиції в російській фольклористиці посідає текстоло-
гічна школа В. Гацака при московському Інституті світової літерату-
ри. В. Гацаком розроблено теорію поетичних констант та гіпертек-
стуальності фольклорного тексу, а також принципи мікро- й макро-
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текстології. Розроблена В. Гацаком методика аналізу різночасових 
фольклористичних записів народної епіки була застосована при 
підготовці до друку п’ятитомного видання «Фольклорная сокровищ-
ница Московской земли» та унікальної шістдесятидвотомної серії 
«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Це 
принципово нове видання фольклорних пам’яток. Кожен том серії 
(на сьогодні вийшло друком 29 томів) містить вступну статтю, тек-
сти мовою оригіналу, російський переклад, музикознавчу розвідку, 
коментарі та мультимедійний диск. У кожному томі серії є записи 
фольклору східних слов’ян, євреїв, що проживають у Сибіру і на Да-
лекому Сході, корінного населення регіону (ненців, евенків, хантів, 
мансі, нанайців та ін.), а також фольклору народностей, чисельність 
яких не перевищує 1000 осіб (негідальців, юкагирів, тофанарів). 
У 2002 році за участь у цій багатотомній праці В. Гацак отримав 
Державну премію в галузі науки і техніки. 

У відділі протягом багатьох років проводяться дослідження і впо-
рядкування спадщини П. Богатирьова, східнослов’янської народної 
драми (І. Сорокіна), карело-фінського фольклорної традиції (Рахі-
мова Е. «Туонельские свечушки»: словесная изобразительность 
карело-финских причитаний по покойным. – 2010). Вивченням на-
укового доробку видатних фольклористів братів Б. та Ю. Соколових 
займалася В. Бахтіна, яка нещодавно пішла із життя (Неизданные 
материалы экспедиции Б. М. и Ю. М. Соколовых. 1926–1928: По 
следам Рыбникова и Гильфердинга : в 2 т. / РАН ; Институт мировой 
литературы им. А. М. Горького ; В. М. Гацак (отв. ред.), В. А. Бахти-
на (вступ. ст., подгот. текста, науч. коммент., справ. аппарата). – М. : 
Наука, 2007 ).

Про інноваційні методи збирання, дослідження й зберігання 
фольклорного матеріалу, які проводяться відділом фольклористики 
ІСЛ, ми вже згадували вище. У відділ фольклористики ІСЛ відомим 
фольклористом А. Топорковим підготовлено до друку фундамен-
тальне видання «Русские фольклористы: Биобиблиографический 
словарь». Нині відділ очолює доктор філологічних наук В. Кляус.

У руслі традиційної філологічної фольклористики проводить 
свою наукову роботу кафедра усної народної творчості філологічного 
факультету Московського державного університету ім. М. Ломоно-
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сова, очолювана професором В. Анікіним. З 1945 року членами ка-
федри, студентами і аспірантами проводиться постійна експедиційна 
робота. Матеріали експедицій склали фундамент дипломних і дисер-
таційних робіт, виконаних на кафедрі, лягли в основу наукових моно-
графій і збірників, підготовлених співробітниками кафедри. Видано 
перший том із запланованої кафедрою серії «Собрание материалов 
экспедиций кафедры (1945–1996 гг.) в 12-ти книгах» («Заговоры и за-
клинання»), а також чотири томи збірника А. Іванової «Актуальные 
проблемы полевой фольклористики» (2002–2005). Цікаве дослі-
дження, пов’язане з народним православ’ям європейської півночі, 
підготовлено авторським колективом у складі А. Іванової, В. Калуц-
кова, А. Фадєєвої (Святые места в культурном ландшафте Пинежья 
(материалы и комментарии). – М., 2009). Співробітниками кафедра-
ми підготовлені збірки: «Былины. Исторические песни. Баллады» 
(сост., предисл. и примеч. А. В. Кулагиной, В. А. Ковпика. –М., 2008) 
та «Русские народные песни. Романсы. Частушки» (сост., предисл. и 
примеч. А. В. Кулагиной. – М., 2009).

У 2006 році до 100-річчя з дня народження М. Кравцова – відомо-
го славіста, багаторічного керівника кафедри російської усної народ-
ної творчості МДУ, було проведено міжнародну наукову конферен-
цію «Российская славистическая фольклористика. Пути развития и 
исследовательские перспективы» [42]. Також було перевидано (з ви-
правленнями і доповненнями) підручник М. Кравцова «Славянский 
фольклор» (2009).

У Росії потужні фольклористичні центри з вивчення фольклору 
існують в Санкт-Петербурзі (Відділення народнопоетичної твор-
чості Пушкінського Дому, Європейський університет, Зубовський 
інститут), а також академічні й університетські осередки в Петроза-
водську, Новосибірську, Воронежі, Курську, Ульяновську, Уфі, Ниж-
ньому Новгороді та ін. Учені, що працюють у цих наукових центрах, 
видали цілий ряд монографій, які стосуються різнобічного дослі-
дження як сучасного, так і традиційного фольклору.

У руслі філологічної фольклористики, продовжуючи традиції 
В. Проппа, М. Азадовського, Н. Колпакової, Б. Путілова, Ф. Рубцова, 
Є. Гіппіус та ін., проводять свою роботу співробітники відділу  ро-
сійського фольклору (керівник доктор філологічних наук А. Власов) 
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Інституту російської літератури (Пушкінський дім) РАН. У 2001 
році відділом розпочато систематичне видання серії «Свод росій-
ського фольклору. Былины в 25-ти томах». На сьогодні видано шість 
томів билин (Печори, Мезені, Кулая). Співробітницею відділу Т. Іва-
новою було підготовлено фундаментальне дослідження «История 
русской фольклористики ХХ века: 1900 – первая половина 1941 г.». 
Нині науковець продовжує далі свою роботу над історією російської 
фольклористики у післявоєнний час і до періоду перебудови, а саме, 
до 1987 року, який став поворотним для російської фольклористики. 
Відділення народнопоетичної творчості готує до виходу теоретич-
ний щорічник «Русский фольклор», збірники документальних мате-
ріалів «Из истории русской фольклористики». Співробітниками під-
готовлено колективні монографії «Русская литература и фольклор», 
«Русский фольклор: биобиблиографический указатель». У складі 
Відділення народнопоетичної творчості Пушкінського Дому функ-
ціонує Фонограмархів (керівник Ю. Марченко), один з основних ет-
номузикознавчих осередків Росії. Співробітниками Фонограмархіву 
підготовлено й видано серії компакт-дисків з фондових записів архі-
ву: «Non-Russian Traditions», «Russian Folk Traditions» (Ю. Марчен-
ко, А. Кастров, В. Шифф, Г. Матвеєв) (2000). 

З 2004 року при Пушкінському домі функціонує Центр теорети-
ко-літературних і міждисциплінарних досліджень (завідувач доктор 
філологічних наук О. Панченко), завданням якого проголошено ана-
ліз та розробка сучасних проблем теорії літератури та фольклору із 
використанням сучасних досягнень історичної та культурної антро-
пології. Про контроверсійні погляди співробітників відділу, які ви-
кликають гостру полеміку в російському фольклорному середовищі, 
вже згадувалося вище.

Відомим осередком дослідження фольклору в Росії є сектор фоль-
клору Російського інституту історії мистецтв або Зубовський Інститут 
в Санкт-Петербурзі (до 1992 року – науково-дослідницький відділ Ін-
ституту театру, музики і кінематографії). Тут у різні часи працюва-
ли такі відомі фольклористики, як В. Перетц, В. Адріанова-Перетц, 
А. Астахова, Н. Колпакова, В. Гусєв, І. Земцовський. Нині директором 
Інституту є Т. Клявіна, завідувачем сектору фольклору – дослідник 
російської календарного фольклору та етнотеатрознавства А. Некри-
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лова. У відділі працює відомий фольклорист-музикознавець В. Лапін, 
у сфері інтересів якого сьогодні є вивчення «книжної пісні» рукопис-
них збірників. В Інституті проводяться Зубовські читання, присвячені 
пам’яті засновника Інституту в 1912 році В. Зубову. Матеріали читань 
видаються окремими збірниками (на сьогодні вийшло 5 випусків). 
З 2006 року щосереди в Інституті проводяться наукові дослідницькі 
семінари. Двічі на місяць їх проводить сектор фольклору під загаль-
ною назвою «Фольклор и этнография», у рамках якого відбулося біль-
ше 70-ти засідань, що проходять у формі доповідей і круглих столів, 
тематичних засідань і конференцій. До виступів запрошуються, крім 
власних співробітників, також фольклористи із інших установ Росії 
та з-за кордону. Матеріали семінарів лягли в основу окремих випусків 
збірника «Временник Збовского института» [13]. На семінарах пору-
шуються питання теорії й методології вивчення традиційної культури, 
лінгвістичні й історичні аспекти фольклорних практик, народної релі-
гійності, а також питання етномузикознавства й етноінструментознав-
ства. Щорічно сектор фольклору організовує також Школу молодих 
фольклористів, де лекції з питань фольклору й традиційної культури 
читають провідні вчені. Також щорічно Інститут проводить конферен-
ції аспірантів РІІМ. 

Для сучасної російської фольклористики характерним є розвиток 
регіональних центрів і осередків з вивчення російського фольклору 
та фольклору етнічних меншин. Серйозні експедиційні дослідження 
ведуться на Європейській півночі у Архангельському, Петрозавод-
ському університетах (Драннікова Н. В. – Поморський державний 
гуманітарний інститут ім. Ломоносова; Канєва Т. С. – Сиктивкар-
ський державний університет; Лойтер С. М. – Карельський педаго-
гічний університет; Корепова К. Є. –Нижньогородський державний 
університет ім. М. І. Лобачевського), а також в Уральському феде-
ральному університеті, де під керівництвом В. Блажеса (1936–2012) 
було створено так звану «свердловську школу фольклористики», 
сконцентровану на вивченні фольклору субкультур (як традиційного, 
так і сучасного соціуму). Над проблемами жанроутворення жорсто-
кого романсу та мелодраматичного в пісенності «третьої культури» 
багато років плідно працювала доцент кафедри фольклору й давньої 
літератури УрФУ Т. Якунцева (1950–2011) [72; 73].
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Сьогодні в Росії спостерігається бурхливий сплеск видавничої 
активності в царині усної народної творчості, великою мірою під-
тримуваний державою і не тільки фінансово. Як і на початку ХІХ ст., 
коли фольклор і становлення фольклористики були проектом роман-
тиків, сучасна фольклористика й популяризація фольклорної (або 
квазіфольклорної) творчості стає частиною політичного держав-
ницького проекту. Менше з тим, віддамо належне, досягнення ро-
сійської фольклористики у плані видання/перевидання фольклорних 
творів і фольклористичних досліджень справді вагомі.

У світ виходять такі серійні видання, як «Памятники русского 
фольклора», «Русский фольклор», «Из истори русской фольклорис-
тики», «Славянский и балканский фольклор», «Памятники фольклора 
Сибири и Дальнего Востока», «Славянская традиционная культура 
и современный мир», фольклорні томи серії «Литературные памят-
ники». З’явилися нові книжкові серії, зокрема «Традиционная духо-
вная культура славян (вид-во «Индрик»), «Традиция-текст-фольклор: 
Типология и семиотика» (вид-во РГГУ), «Нация и культура (вид-во 
«ОГИ»). Фінансується перевидання класичних фольклорних збірни-
ків і творів класиків російської фольклористики (Ф. Буслаєва, О. Ве-
селовськго, П. Богатирьова), зібрання творів В. Я. Проппа, а також 
«Свод русского фольклора. Былины : в 25 томах». У 2003 році Росій-
ський етнографічний музей розпочав багатотомне видання «Русские 
крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Материалы «Этнографического бюро» 
князя В. Н. Тенишева». На сьогодні вийшло 5 томів (8 книг) матеріа-
лів, записаних у Костромській, Ярославській, Калузькій, Нижнього-
родській, Вологодській губерніях. «Тенешевський архів» містить уні-
кальні фольклорно-етнографічні записи кінця ХІХ – почаку ХХ ст., 
які завдяки друкованим томам і електронній версії видання стають 
доступними як спеціалістам, так і широкому загалу.

У Росії останнім часом широко видаються багатотомні фольклор-
ні серії (напр.: «Фольклорные сокровища Московской земли» у 5-ти 
томах, «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Восто-
ка» у 62-х томах, збірники з фольклору Володимирської, Псковської, 
Смоленської та інших областей Росії). 

Окремою галуззю фольклористики Росії є музична фольклорис-
тика. Останнім часом побачило світ фундаментальне дослідження 
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Д. Смирнова, присвячене історії становлення й розвитку російської 
музичної фольклористики [50], а також новий підручник з росій-
ського музичного фольклору й фольклористики [35], вийшло ряд 
публікацій, у яких зроблено спробу дати загальну характеристику 
стану музичної фольклористики у Росії на початку ХХІ ст. [14; 27]

Тут також існують два напрями: музичної фольклористики й 
етномузикознавства. Музична фольклористика опирається на ві-
зуальне відображення звучання – нотні записи, а також на його 
структуризацію, на порівняльний метод як апарат дослідницької 
пам’яті. Етномузикознавство – на чуттєве враження від безпосе-
реднього звучання, на мультимедійну, а не на письмову фіксацію й 
на аналіз, «обов’язковою умовою якого є … непорушна цілісність» 
[27, с. 89].  

На сьогоднішній день центр уваги російських дослідників пере-
містився від наспіву до звука. «До останніх десятиліть ХХ сторіччя 
музичний звук не входив до числа пріоритетних тем для досліджен-
ня. Першими на проблему звука як феномену традиційної культури 
звернули увагу етнолінгвісти, що здається парадоксальним. Оскіль-
ки процес власне звучання мусить бути ближчим до музичної облас-
ті, ніж словесної, – зауважує М. Гилярова. – Звук розглядався ними 
передусім з погляду його семантики, як “акустичний код культури”» 
[14, с. 56 ].  

У розвідці, присвяченій музичній фольклористиці в Росії, її роз-
виткові останні двадцять років і сучасному станові, відомий істо-
рик музичної фольклористики М. Лобанов наголошує на протисто-
янні двох напрямів і ставить питання: «Яку сферу мислення буде 
переважно експлуатувати ця наука в майбутньому – лівої чи правої 
півкулі? На таке запитання, до сьогодні не з’ясоване, комусь дове-
деться відповідати ще через двадцять років…» [27, с. 89].

Відомими центрами вивчення музичного фольклору традиційно є 
консерваторії Москви й Санкт-Петербурга, а також Російська акаде-
мія музики ім. Гнесіних. Своя музично-фольклорисична школа існує 
в Бєлгороді, Новосибірську та Якутську. В останньому вивченням 
музичного фольклору, народних інструментів, архаїчних музичних 
жанрів народів Півночі, Сибіру й Далекого Сходу займається док-
тор мистецтвознавства Ю. Шейкін, один із засновників академічної 
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62-томної серії «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего 
Востока» та автор фундаментального дослідження «История музы-
кальной культуры народов Сибири» (2002).

Проведений огляд сучасного стану російської фольклористи-
ки засвідчив, що в ній існують різні погляди на фольклор і фоль-
клористику, ведуться палкі дискусії стосовно подальшого вектору 
розвитку дисципліни та активно відбувається обмін інколи доволі 
протилежними думками на сторінках періодики, під час круглих 
столів і на наукових форумах. У Росії початку ХХІ ст. видаються 
фундаментальні дослідження замовлянь, казок, календарно-обря-
дового й весільного фольклору, публікуються багатотомні серії як 
окремих фольклорних жанрів, так і фольклорний матеріал певного 
краю, регіону, області. На нашу думку, усе це свідчить про повно-
цінне наукове функціонування фольклористики, попри нарікання 
науковців на зникнення самого об’єкту дослідження – фольклору 
(мається на увазі, звичайно, фольклору традиційного). Сьогодні іс-
нують як традиційні, так і сучасні напрями вивчення фольклорних 
текстів і практик, виникають нові школи і течії в широкому річищі 
російської фольклористики. 
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