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АНОТАЦІЯ 

 

Скачкова Д. О. Інтерпретація тибетського епосу про царя Гесара в сучасній 

китайській літературі (на матеріалі роману Алая «Цар Гесар»). − Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.01.04 «Література зарубіжних країн». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 

2020. 

Дисертацію присвячено дослідженню інтерпретації тибетського епосу про 

Гесара в романі сучасного китайського автора тибетського походження Алая 

«Цар Гесар». У дисертації детально обґрунтований вибір теми дослідження, 

поставлена мета та вироблені завдання для її досягнення, визначені об’єкт і 

предмет роботи, описане теоретично-методологічне підґрунтя дослідження, 

визначена наукова новизна, а також висвітлені теоретичне та практичне значення 

дисертації.   

Структура дисертаційного дослідження зумовлена поставленими завданнями 

та складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних 

висновків і списку використаних джерел. 

У першому розділі дисертації – «Властивості та природа інтерпретації в 

дослідженнях світових наукових традицій» детально описане та проаналізоване 

поняття інтерпретації та його еволюція з розвитком світової наукової думки. 

Увага приділена джерелам виникнення інтерпретації та основним поняттям, 

якими вона оперує. У цьому дослідженні ми простежили зародження 

інтерпретації у вигляді тлумачення сакральних текстів як складової екзегетики, а 

також проаналізували зміну характеру інтерпретації з плином часу та її 

теоретичне обґрунтування. Ми прийшли до висновку, що в багатьох культурних 

традиціях інтерпретація існувала задовго до її теоретичного осмислення на царині 

герменевтики. У першому розділі дослідження ми проаналізували науковий 

доробок філософів, які своєю ідеологією та новизною міркувань у тогочасній 
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науковій традиції викликали зародження інтересу у своїх наступників до дещо 

іншого осмислення істини та буття, що, своєю чергою, відкрило нові можливості 

для осмислення інтерпретації. Ми проаналізували роботи засновників сучасної 

герменевтики, а також видатних філософів і науковців, які зробили цінний внесок 

у розвиток герменевтики, а саме Шлейєрмахера, Дільтея, Гайдеггера, Гадамера, 

Рікера, Бахтіна, Капуто, Стейнера та інших. Серед українських вчених ми  

розглянули наукові здобутки Колесник, Гундорової та Квіта, які присвячені 

інтерпретації та герменевтиці в цілому. 

У китайській традиції інтерпретація втілювалася в культурі коментування 

конфуціанських текстів, яка пізніше поширилася на інші жанри літератури. 

Потреба коментування була зумовлена кількома факторами, основними з яких 

були втрата ясності написаного через зміну писемності чи необхідність відновити 

втрачені тексти. Багата традиція коментування текстів у Китаї зумовила появу 

тлумачних словників, найвідомішими з яких є «Ер’я» та «Шо вень цзіє цзи». У 

першому розділі дисертації ми проаналізували роботи давніх вчених-

коментаторів Китаю, таких як Лю Сян, Лю Сінь, Чжень Сюань, Ван Су, Чжу Сі, 

Лу Демін, Яо Пейцянь, Цзінь Шень, Хуан Шулін та інших. Ми також звернулися 

до сучасного пласту герменевтичних досліджень у Китаї, який, в основному, 

поділений на групи вчених, які підтримують існування довгої традиції 

інтерпретації в Китаї, що за часом побутування переважає західну традицію, або 

тих, хто вважає, що коментування так і не вийшло на рівень теоретичного 

обґрунтування принципів тлумачення текстів.  

У другому розділі дисертації «Поняттєва природа епосу та епос про Гесара 

як духовний здобуток тибетців» виявлене місце епосу в жанровій класифікації 

китайського літературознавства. Ми прийшли до висновку, що термін шиши, яким 

китайською позначають епос, зазвичай використовується китайською традицію до 

класичних світових епосів. У власне китайській літературі немає традиційних 

великих за обсягом епосів, однак є твори, які володіють декількома 

характеристиками, властивими епосові, наприклад, стародавні міфи, присвячені 

стрілку І або роман-епопея «Три царства» за авторством Луо Гуаньчжуна. Однак 
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Китайська Народна Республіка містить культурний і духовний здобуток 

національних меншин, які проживають на її території. Кілька національностей 

можуть пишатися великими епосами, серед яких важливе місце посідає епос про 

царя Гесара. 

 У другому розділі дослідження ми також дали характеристику епосу про 

Гесара в житті монголів, тибетців та народів Центральної Азії, спираючись на 

різноманітні джерела світових наукових досліджень. Ми описали особливості 

менталітету тибетців, які необхідні для повнішого осмислення епосу та його ролі 

для народу, в якому він побутує. Тибетський епос про Гесара – основа 

тибетського менталітету, один з найдовших епосів світу, який і досі зберігає 

традицію усного оповідання бардами у супроводі музичного інструменту. 

Професійні барди можуть цитувати напам’ять величезні уривки епосу, вдаючись 

до індивідуальної авторської інтерпретації деталей. Хоча уряд КНР докладає 

чималих зусиль до збереження духовної спадщини нацменшин, існує ризик 

втрати традиції оповідання епосу бардами для публіки. З 2009 року епос про 

Гесара був включений у список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. 

Один з підрозділів другого розділу ми присвятили історії дослідження, 

запису та перекладу епосу про Гесара науковцями, а також навели приклади його 

регіональних версій. Ми детально охарактеризовані основні образи епосу, 

розуміння природи яких необхідне для виявлення новаторських рис у романі Алая 

«Цар Гесар». Зокрема нами описані та проаналізовані образи царя Гесара, його 

дружини Другмо, небесної та земної матерів, дядька Тротунга та брата Г’яце 

Г’ялкара.  

У третьому розділі дисертації − «Особливості авторської інтерпретації 

тибетського епосу про Гесара в романі Алая «Цар Гесар»» ми проаналізували 

особистість Алая, який є лауреатом двох найпрестижніших літературних премій 

Китаю – премії Мао Дуня та премії Лу Сіня. Ми описали раннє життя та 

походження Алая, а також його творчий шлях, дали характеристику ролі 

народного тибетського фольклору у житті автора та його творах. Література грає 

величезну роль у житті Алая. Він не лише продуктивно працює в різних 
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літературних жанрах, а також присвячує багато часу читанню творів 

різноманітних культурних традицій та епох.   

У третьому розділі дослідження також висвітлені характерні особливості 

роману Алая «Цар Гесар», передумови його написання, а також місце роману у 

творчості Алая. У своєму романі Алай використовує аутентичний сюжет 

тибетського епосу, однак він оперує як класичним, так і новаторським баченням 

типових епічних образів, а також вводить в роман нові сучасні персонажі. В 

підрозділах третього розділу виявлені особливості інтерпретації сюжету та 

образів давнього тибетського епосу за допомогою концепцій та категорій, 

охарактеризованих у першому розділі цього дослідження. Нами були 

проаналізовані особливості функціонування часу в романі, а саме хронотопу (на 

матеріалі концепцій М. М. Бахтіна), а також втілення концепції «позачасового 

теперішнього» в романі (за Гадамером).  

У третьому розділі ми спробували виявити причини, через які Алай вдався до 

інтерпретації традиційного тибетського епосу про Гесара. По-перше, ми можемо 

прослідкувати використання інтерпретації для подолання відстані у часі та 

просторі, яка описана Полем Рікером. Для сучасного читача об’єм і складність 

епосу потенційно могли створювати бар’єр для розуміння та осмислення. Однак, 

у своєму «Царі Гесарі» Алай подає скорочений варіант давнього епосу, а також 

вводить персонаж барда Джікмеда, за допомогою якого епос наближається до 

сучасності. До того ж, за Рікером, через інтерпретацію зароджується можливість 

власного осмислення, глибшого розуміння твору, який інтерпретується. Алай 

надав можливість сучасним читачам ознайомитися з давнім епосом і зрозуміти 

його. Оскільки в процесах сучасної глобалізації, яка у великих масштабах впливає 

на аутентичні культури та суспільства, існує великий ризик втрати давнього епосу, 

роман Алая, який привернув увагу не лише спеціалістів літературознавчого кола, 

а й пересічних читачів, надає більше шансів збереження та функціонування епосу 

в сучасності. 

Ключові слова: епос, Гесар, інтерпретація, герменевтика, текст, Тибет, Алай, 

нацменшини, хронотоп, діалогічність, розуміння, смисл. 
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SUMMARY 

 

Skachkova D. O. Interpretation of the Tibetan Epic of King Gesar in the 

Contemporary Chinese Literature (based on ‘King Gesar’ by Alai). – The qualifying 

thesis, manuscript copyright. 

This thesis is designed in order to obtain the academic degree of the Candidate of 

Philological Sciences majoring in “Foreign Literature” – 10.01.04. Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv 2020. 

This thesis is dedicated to interpretation of the Tibetan epic of Gesar in ‘King 

Gesar’, a contemporary Chinese novel by Alai. In this thesis, the choice of the research 

topic has been rationalized, the targets have been set, and the steps to achieve these 

targets were described. Moreover, we identified the subject and the object of the 

research, described the theoretical background, determined academic novelty, as well as 

theoretical and practical application of this thesis.  

The structure of the thesis was determined by the appointed tasks. The research 

consists of the introduction, three chapters, conclusions to each chapter, general 

conclusions and bibliography.  

In the first chapter ‘Nature and Features of Interpretation in the World 

Scientific Tradition’, we analysed the definition and the evolution of interpretation, 

followed by the development of the scientific thought regarding interpretation and its 

theoretical background. The first chapter of this research was focused on the source of 

interpretation, its key terminology, as well as the nature of interpretation in the scientific 

contribution of philosophers, such as Friedrich Schleiermacher, Martin Heidegger, 

Hans-Georg Gadamer, Paul Ricœur, Michael Bakhtin, John D. Caputo, George Steiner 

and others. In addition, we analysed the work of Ukrainian (Kolesnyk, Gundorova, and 

Kvit) and Chinese scientists in hermeneutics. We concluded that in various cultural 

traditions interpretation existed long before the theoretical attempt to explain it as a 

segment of hermeneutics. Additionally, we analysed the work of those scientists and 

philosophers who directly did not contribute to the development of hermeneutics, but 



7 
 

because of their innovative ideas the community witnessed the switch of the scientific 

thought, bringing new perspectives into the arena. 

As for the Chinese hermeneutics, it is important to note that the tradition of 

commentary existed in China for thousands of years, even though the Western 

hermeneutics was introduced to the Chinese tradition comparatively recently. 

Interpretation in China existed as commentary of the sacred texts, spreading to the other 

genres later. There were a number of reasons why the interpretation was required, such 

as the changes in the hieroglyphic writing, when the older characters changed the 

meaning or made no sense anymore, or the loss of the original ancient texts. The rich 

commentary tradition encouraged the creation of dictionaries that would include 

definitions and some explanation to the unknown words. Such dictionaries as ‘Erya’ and 

‘Shuo Wen Jie Zi’ were created. 

In the first chapter we described and analysed the academic contribution of early 

scientists, as well as contemporary philosophers who work in the sphere of 

hermeneutics in China. Most of the contemporary Chinese scientists can be divided into 

two groups. The first group supports the idea of a long-term traditional of literary 

commentary in China, which exceeds the Western tradition based on the duration and 

the number of commentaries. On the contrary, the second group believes that despite the 

long history of commentary tradition in China, the interpretation did not reach the point 

of theoretical explanation and establishing the scientific basis for hermeneutics.  

In the second chapter ‘Epic as a Genre and the Epic of King Gesar as the 

Spiritual Treasure of Tibetans’ the role of epic in the Chinese classification of genres 

was identified. We concluded that Chinese term for ‘epic’ (shishi) is most commonly 

used to describe classic world epics, such as Iliad and Odyssey, epic of Gilgamesh or 

Scandinavian epics. In the Chinese literary tradition itself we did not find examples of 

any large epics. However, there are literature pieces that have some of the epic 

characteristics, such as ancient myth about Hou Yi or “Romance of the Three Kingdoms” 

by Luo Guanzhong. In addition, Chinese national minorities’ literature includes a few 

examples of great epics. Epic of King Gesar is one of them. 
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In the second chapter, the role of epic of King Gesar in the lives of Tibetans, 

Mongolians and other nations of Central Asia was described. The specific traits of 

Tibetan mentality and lifestyle were mentioned in order to obtain deeper understanding 

of the epic. Epic of King Gesar represents the core of Tibetan mentality, the longest epic 

in the world that still follows the tradition of oral performing. Bards can recite the 

fragments of the epic for hours. Even though the PRC government has been launching 

various initiatives in order to preserve the epic, there is still a high risk of losing this 

masterpiece. In 2009, the epic of King Gesar was included into the Representative List 

of the Intangible Cultural Heritage of Humanity by UNESCO. 

We dedicated one of the subchapters of the second chapter to the history of epic 

research, as well as its regional versions. Furthermore, we identified key characteristics 

of the epic main characters in order to compare their traditional and novelty features in 

‘King Gesar’ by Alai. In detail we analysed the characteristics of the epic main 

characters, such as King Gesar, his wife Drugmo, his celestial and earth mothers, uncle 

Khrothung and Gesar’s brother – Gyatsa Zhakar.   

 In the third chapter ‘The Features of Alai’s Interpretation of Tibetan Epic of 

King Gesar in his Novel ‘King Gesar’’ we focused on Alai as an author, the laureate 

of Mao Dun and Lu Xin literary prizes, two of the most prestigious literary awards in 

China. We also investigated Alai’s cultural and national background and its reflection 

on his literary work. Tibetan folklore, as well as literature plays an extremely important 

role in Alai’s life. Alai is not only a productive writer; he is also an enthusiastic reader, 

spending significant amount of time reading the literature examples of various cultural 

traditions.  

 The third chapter of this research focused on the ‘King Gesar’ novel itself, its 

cultural source and value, as well as its place among Alai’s literary work. Alai built up 

his novel on the ancient Tibetan epic; however, ‘King Gesar’ is far from being 

considered a recount of the epic. Alai created his characters using the combination of 

classical and novelty features. He also introduced a set of completely new contemporary 

characters to the novel.  
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In the third chapter we explored the distinguishing features of the plot and the 

characters of the novel using the methodology from the first chapter of the thesis, e.g., 

the time and the place in the novel (based on Bakhtin’s chronotope theory) and 

Gadamer’s theory of “timeless present”. We also tried to identify the reasons why Alai 

decided to choose an ancient novel as an interpretational source for his novel. We 

implemented the concepts of Paul Ricoeur to formulate the hypothesis regarding Alai’s 

interpretation.  

For the contemporary reader, the scale and the complexity of the epic might create 

a severe barrier to understanding. In his ‘King Gesar’ Alai introduced the simplified 

version of the epic, making it more accessible to the readers. Moreover, Alai added a 

new character – an illiterate shepherd that lives in modern China and sees the epic of 

King Gesar in his dreams. With the help of the contemporary character, the epic might 

seem closer to reality of the readers, as they perceive the epic through the shepherd’s 

eyes. According to Ricoeur, the aim of interpretation can be to acquire deeper 

understanding of the object that is being interpreted. Alai gave his readers an excellent 

opportunity to get acquainted and understand the epic. 

In the circumstances of modern globalization, life pace, shift of values and believes, 

which have had significant impact on authentic cultures and societies, Alai raised a 

problem of the fragility of the epic and created a potential interest to it not only within 

the scientific community, but also in ordinary reading audience. This fact adds up to the 

epic potential ability to survive in the modern world.  

Key words: epic, Gesar, interpretation, hermeneutics, text, Tibet, Alai, national 

minorities, chronotope, dialogue, understanding, sense. 
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ВСТУП 

 

Окрім китайців хань сьогодні у Китайській Народній Республіці проживають 

55 офіційно визнаних народностей, які формують унікальну неоднорідну, 

культурно та духовно багату спільноту. І хоча кількість національних меншин 

складає менше ніж 10% від загальної кількості населення Китаю, їх внесок у 

різноманіття культурних традицій, обрядів і звичаїв не слід недооцінювати.  

У цій роботі ми зосередилися на тибетському епосі про Гесара, який 

відносять до однієї з найголовніших нематеріальних цінностей не лише Тибету, а 

й всієї людської цивілізації. Епос про Гесара – один з незначної кількості «живих» 

епосів, що й досі передається в усній формі бардами-оповідачами, які здатні 

цитувати напам’ять величезні фрагменти. Точно не встановлено, яким чином 

барди можуть вивчити та тримати в пам’яті величезні уривки, однак, традиція 

описує отримання знань історій духовним шляхом під час снів, трансу чи видінь. 

Епос про Гесара пронизує все духовне життя тибетців, декламує їх історію, 

прославляє народних героїв та оспівує доброчинність. Цей епос також називають 

живою пам’яттю народу, оскільки він містить численні тибетські прислів’я, пісні, 

вірші, обряди, посилання до релігії, а також велику кількість казок і легенд. 

Первинно епос не був розрахований на письмовий запис. Цікаво, що барди 

могли інтерпретувати епос таким чином, що, оповідаючи один і той самий 

фрагмент, оповідь ніколи не була тотожній попередній. Більш того, широке 

розповсюдження епосу на територіях Тибету, Монголії, а також на землях 

Середньої Азії зумовило трансформацію сюжету та образів так, що на сьогодні 

дослідники нараховують близько 400-500 різних регіональних версій. Епос про 

Гесара перебуває в стані постійного розвитку та зміни через контакт різних версій, 

особливості культур, в яких він побутує, а також усну природу розповсюдження 

епосу.  
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Гесаріада є найдовшим у світі епосом і заслуговує на пильну увагу не лише 

науковців, а й читацької аудиторії різної культурної приналежності. На жаль, 

сьогодні епос про Гесара не є широковідомим твором для пересічної особистості.  

Сучасний китайський письменник тибетського походження Алай поклав епос 

про Гесара в основу свого роману «Цар Гесар», інтерпретуючи частково сюжет та 

образи так, щоб вони допомагали втілити та розвинути основну ідею роману. Твір 

Алая має епос у своїй основі та описує життя народного героя Гесара в давнині. 

Однак «Цар Гесар» має другу основну сюжетну лінію, яка побудована навколо 

життя неписьменного пастуха, що стає відомим на всю країну бардом завдяки 

своєму майстерному виконанню епосу. У романі Алая можна простежити як з 

простого неписьменного пастуха Джікмед перетворюється на народне надбання, 

отримуючи знання епосу про Гесара у своїх снах. Це дисертаційне дослідження 

направлене на з’ясування інтерпретаційних інтенцій Алая в романі «Цар Гесар». 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Суть цього дослідження полягає 

у необхідності провести детальний аналіз та визначити цілі авторської 

інтерпретації Алаєм давнього тибетського епосу про Гесара. З процесами 

загальної світової інтеграції та глобалізації інтернаціонального суспільства,  коли 

доступність інформації та міжнародних зв’язків наближує одна до одної навіть 

автентичні та ізольовані культури, існує великий ризик втрати самобутності 

народів, які мають багату духовну спадщину. Постає питання про збереження 

цінностей духовного порядку та їх більш детальне дослідження. Епос про царя 

Гесара складає основу тибетської культури та світобачення тибетців. Поклавши 

давній тибетський епос в інтерпретованій формі в основу свого роману, 

китайський автор Алай задається певними цілями, які ми маємо на меті визначити 

в ході цього дослідження.   

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

виконане в межах теми Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Мови та літератури народів світу: взаємодія 

та самобутність» (номер державної реєстрації – 11 БФ 044-01). 



17 
 

Мета роботи – проаналізувати характерні особливості інтерпретації 

тибетського епосу про царя Гесара в романі Алая «Цар Гесар» (сюжет і образи) та 

визначити цілі авторської інтерпретації стародавнього епосу.  

Для досягнення мети дослідження необхідно виконати наступні завдання: 

1. Встановити природу інтерпретації та визначити її особливості у 

представників різних наукових традицій 

2. Визначити цілі інтерпретації 

3. З’ясувати місце епосу в китайській жанровій класифікації 

4. Дати детальну характеристику сюжету та образам епосу про царя 

Гесара та визначити потенціал для їх інтерпретації 

5. Проаналізувати творчість Алая та встановити роль фольклорних 

мотивів у його творах 

6. Віднайти інтенції Алая щодо інтерпретації тибетського епосу про 

Гесара в романі «Цар Гесар» 

Мета та завдання дослідження зумовили використання наступних методів 

дослідження: 

  Аналіз (дослідження інтерпретації в науковому доробку вітчизняних та 

закордонних дослідників) 

  Описовий метод (опис менталітету, звичаїв, традицій і фольклору тибетців) 

  Метод порівняння (зіставлення елементів сюжету та образів оригінального 

епосу та його авторської інтерпретації в романі Алая) 

  Гіпотетико-дедуктивний метод (виявлення авторських інтенцій 

інтерпретації в романі на основі теоретичних знань про інтерпретацію в 

літературному творі) 

  Узагальнення (виявлення природи та властивостей інтерпретації в 

літературній творчості) 

Об’єктом  дослідження є тибетський епос про царя Гесара. 

Предметом є специфіка інтерпретації епічних сюжету та образів у романі 

Алая «Цар Гесар». 
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Джерелами фактичного матеріалу є роман Алая «Цар Гесар» («格萨尔王») 

китайською мовою та оригінальні версії епосу про Гесара в англійському та 

російському перекладах. 

Теоретико-методологічним підґрунтям стали наукові надбання 

вітчизняних та закордонних дослідників, які вивчали інтерпретацію та 

герменевтику. Передумови виникнення інтерпретації, її природа та еволюція 

описані та різнопланово проаналізовані в дослідженнях філософів-герменевтів, 

класиків світової філософської думки, а саме Маркса, Ніцше, Фройда, 

Шлейєрмахера, Дільтея, Гайдеггера, Гадамера, Рікера, Бахтіна, Капуто, Стейнера, 

а також вітчизняних дослідників –  в роботах Колесник, Гундорової, Квіта та 

інших.  

Серед китайських вчених коментаторської традиції ми описали та 

проаналізували науковий внесок наступних: Лю Сян, Лю Сінь, Чжень Сюань, Ван 

Су, Чжу Сі, Лу Демін, Яо Пейцянь, Цзінь Шень, Хуан Шулін та інших. Серед 

сучасних теоретиків-герменевтів ми користувалися науковим здобутком таких 

вчених, як Мін Дун Гу,  Цзін Хайфен, Тан Іцзє, Чжан Лонсі, Чжан Жулунь, Їн Дін, 

Хун Ханьдін, Цянь Чжуншу, Чжоу Гуанцін, Лі Цінлян, Чжоу Юкай, Пан Дежон, 

Лю Юньхуа, Цзінь Юаньпу, Цзоу Цічан, Ден Сіньхуа та інших. 

Епос про Гесара фрагментарно описаний, проаналізований та перекладений 

на інші мови в роботах таких дослідників як Паллас, Бергман, Клапрот, Чома де 

Кереш, Шмідт, Шифнер, Потанін, Хангалов, Владімірцев, Кертен, Франке, Поппе, 

Давід-Неель, Козін, Ю. Рерих, Йеттмар, Дамдінсурен, Шаракшина, Хундаєва, 

Неклюдов, Хомонов, Санжеєва, Бурцева, Нармаєв та інших. Епос також вивчався 

китайськими науковцями, а саме такими, як Лі Аньчжай, Пен Гонхоу, Сіє Гуоань, 

Лю Ліцзян, Чжуан Сюебень, Чень Цзонсян, Лі Цзяньмін, Хань Жулін, Жень 

Найцян та іншими. 

Наукова новизна роботи визначається в наступному: 

  Вперше виявлені традиційні та новаторські особливості зображення образів 

епосу про Гесара в романі Алая «Цар Гесар». 
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  Запропоновані гіпотези щодо причин введення в роман фабульного пласта 

«Оповідач». 

  Встановлені потенційні причини інтерпретації старовинного епосу в романі 

Алая «Цар Гесар». 

Теоретичне значення роботи полягає у можливості використання 

результатів цієї дисертації для подальших досліджень з китайської літератури, 

творчості Алая, літератури національних меншин Китаю, фольклористики, 

лінгвокраїнознавства, а також використання матеріалу дослідниками епосу про 

Гесара. Робота може зацікавити дослідників-фольклористів, етнографів, 

антропологів і спеціалістів інших сфер, які вивчають народи-етноси, етнічні 

утворення та їх культуру. Більш того, результати роботи можуть бути використані 

як теоретична база для перекладу роману Алая «Цар Гесар» українською мовою.  

Практичне значення дослідження полягає у можливості використання 

матеріалів для укладання навчальних посібників з китайської та тибетської 

літератури та при розробці спецкурсів для студентів вищих навчальних закладів. 

Більш того, це дослідження сприяє поширенню знать та поглибленню розуміння 

тибетського епосу про Гесара серед фахівців і загальної спільноти, які цікавляться 

тибетською культурою.  

Особистий внесок аспіранта. Усі результати дослідження були отримані 

самостійно.  

Апробація результатів дисертації відбувалася на засіданнях кафедри мов і 

літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також шляхом 

участі та доповідей у наступних конференціях: 

- Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної мови та літератури: 

міжнародна науково-практична конференція (м. Одеса, 17-18 серпня 2018). 

- Пріоритети сучасної філології: теорія та практика: III Міжнародна науково-

практична конференція. Секція: література зарубіжних країн  (м. Київ, 21-22 

вересня 2018). 
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- Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and 

educationalists of Poland and Ukraine: international research and practice conference 

(м. Люблін, Польща, 28-29 квітня 2017). 

- Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення (м. Одеса, 7-8 грудня 

2018). 

- Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів (м. Львів, 

9-10 листопада 2018). 

Публікації. Результати дослідження опубліковані в 6 статтях у фахових 

виданнях України та 1 статті у міжнародному виданні м. Будапешт, Угорщини.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до розділів, загальних висновків і списку використаних джерел (205 

позицій, із яких 38 – англійською та 34 китайською мовами). Загальний обсяг 

дисертаційної роботи складає 256 сторінок, з яких основний зміст викладений у 

221 сторінці. 
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РОЗДІЛ 1. ВЛАСТИВОСТІ ТА ПРИРОДА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ В 

ДОСЛІДЖЕННЯХ СВІТОВИХ НАУКОВИХ ТРАДИЦІЙ 

 

Для того, щоб досягти мети цього дослідження, необхідно ретельно 

проаналізувати поняття інтерпретації та віднайти її характерні особливості в 

різних філософських школах і роботах окремих філософів. Розглянемо 

виникнення терміну «інтерпретація» та його пояснення. Термін «інтерпретація» 

походить від латинського interpretatio, що означає «пояснення» або «тлумачення». 

Проаналізуємо визначення поняття інтерпретації, запропоновані декількома 

літературознавцями.  

Російський теоретик та історик літератури Ніколюкін Олександр 

Миколайович визначає інтерпретацію як «тлумачення тексту, спрямоване на 

розуміння його смислу» [Николюкин, 2003]. 

Професор Фесенко Емілія Яківна описує інтерпретацію як «спосіб реалізації 

розуміння» [Фесенко, 2008]. 

Філософ Альберт Миколайович Кнігін формує наступну дефініцію: 

«інтерпретація – тлумачення, роз’яснення смислу, значення тексту» [Книгин, 

2006].  

Американський поет і перекладач, співавтор посібника «Літературні терміни 

та критика» Джон Пек характеризує інтерпретацію наступним чином: 

«Інтерпретація займається уточненням значення роботи шляхом аналізу її мови та 

коментарем до неї» [Peck, 156].  

Літературознавчий словник-довідник українського літературознавця та 

літературного критика Романа Теодоровича Гром’яка пропонує таке визначення: 

«Інтерпретація – дослідницька діяльність, пов’язана з тлумаченням змістової, 

смислової сторони літературного твору на різних його структурних рівнях через 

співвіднесення з цілістю вищого порядку» [Гром’як 2007, с. 308]. 

Отже, визначаючи інтерпретацію на різних рівнях, дослідники зосереджують 

увагу на таких глобальних поняттях як тлумачення, розуміння, роз’яснення, смисл 

та значення. Саме цими поняттями ми будемо оперувати в цьому дослідженні.  
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Інтерпретація тісно пов’язана з особистістю не лише читача, а й автора 

літературного твору. Інструментом інтерпретації є свідомість особистості, яка 

здійснює інтерпретацію, тобто інтерпретація – це похідна від сприйняття 

літературного твору. 

Розглянемо детальніше предмет інтерпретації для глибшого розуміння 

головної категорії цього дослідження. Згідно з літературознавчим словником-

довідником Р. Т. Гром’яка, предметом інтерпретації  можуть виступати наступні 

компоненти: 

1. будь-які елементи художнього твору (фрагменти, сцени, мотиви, 

персонажі, алегорії, символи, тропи, окремі речення та слова), які співвіднесені з 

контекстом твору або позатекстовою ситуацією;  

2. літературний твір як цілісність; 

3. літературна цілісність вищого порядку, ніж літературний твір, 

наприклад, творчість автора, літературна школа, літературний напрям, 

літературний період та інші.  

Таким чином, предметом інтерпретації може виступати не лише окремий 

літературний твір, а і його складові частини, або ж декілька літературних праць, 

об’єднані часовою або культурною епохою, тематикою, літературним напрямом 

або творчістю окремого автора. На лоні герменевтичних дискусій стосовно 

інтерпретації тексту сформувалися наступні напрямки: 

 1) об’єктивістська (редукційна) тенденція: вважається, що значення, надане 

автором літературному творові, чи первісне значення самого тексту є 

визначальним та інтерсуб’єктивно пізнавальним (представники Е. Гірш, П. Югл, 

М. Абрамс);  

2) суб’єктивістська тенденція: вважається, що значення тексту відносне; не 

текст детермінує інтерпретацію, а інтерпретація є продовженням тексту 

(представник С. Фіш);  

3) раціональна тенденція: виходить з того, що значення твору літератури – це 

результат «діалогу» (М. Бахтін та його послідовники) чи «інтеракції» (В. Ізер, 

Юлія Крістева) між текстом і його реципієнтом (читачем). Свободу діалогу 
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передбачають «недовизначеність», «недоокресленість», схематичність твору 

[Гром’як 2007, с. 308]. 

Інтерпретація, як одне з основних понять герменевтики, часто пов’язана з 

перекладом на іншу мову (переходом в іншу семіотичну область), коли явище, яке 

інтерпретується, перетворюється на дещо нове. «Інтерпретація – це виборче і в 

той самий час творче осягнення висловлювання (тексту, твору)» [Хализев 2002, 

с. 142]. 

Під час аналізу інтерпретації визначна роль відводиться також 

інтерпретатору. Його діяльність тісно пов’язана з духовною активністю. «Вона 

[діяльність інтерпретатора] одночасно є пізнавальною (направлена на 

об’єктивність) і суб’єктивно спрямованою: тлумач висловлювання привносить в 

нього щось своє» [Хализев 2002, с. 143]. Таким чином, інтерпретація направлена 

на пізнання, а також додання нової інформації від інтерпретатора. За Фрідріхом 

Шлейєрмахером, завдання тлумачення тексту полягає у тому, щоб «зрозуміти 

мовлення так само добре, а потім і краще, ніж його ініціатор» [Шлейермахер 2004, 

с. 233], тобто усвідомити те, що для автора висловлювання так і залишилося 

неусвідомленим, внести додаткову ясність у висловлювання, виявити прихований 

зміст. 

Інтерпретація отримала теоретичний аналіз за часів розвитку герменевтики, 

однак саме явище інтерпретування існувало задовго до появи герменевтики. В 

античні часи інтерпретація та критика були пов’язані з творами давньогрецьких 

філософів, коли вчені спробували пояснити міфи та сакральні тексти. 

Олександрійська філологічна школа, яка об’єднала декілька літературних та 

філософських течій в місті Олександрія в Єгипті в час від 3 ст. до н.е. до 6 ст. н.е. 

внесла величезний вклад в упорядкування та опис пам’яток давньої культури, які 

ми також можемо назвати одними з перших спроб інтерпретації та літературної 

критики. Граматики Олександрійської школи були вчителями та дослідниками 

мови, вони пояснювали слова, їх значення, саме завдяки їм були упорядковані, 

досліджені та збережені писемні пам’ятки культури та літератури.  



24 
 

Нового стимулу для розвитку інтерпретація отримала під час розквіту 

екзегетики, розділу богослов’я, що займається тлумаченням біблійних текстів, 

роз’ясненням суті старозавітних і новозавітних символічних оповідей, змісту 

складних та багатозначних для розуміння фрагментів Святого Письма. 

Інтерпретація в цей час ще чітко не відмежовується від герменевтики, а перші 

спроби її відокремлення припадають на злам 18-19 століть, коли герменевтика 

починає тлумачитися як теорія будь-якої інтерпретації, всеосяжна наука про 

«мистецтво розуміння» [Гром’як 2007, с. 308]. 

З другої половини 20 століття формуються два протилежних підходи до 

розуміння інтерпретації: 

  Герменевтичний підхід – акцентує увагу на розумінні дослідником суб’єкта, 

який створює текст. 

  Структурно-семіотичний підхід – акцент на поясненні тексту як 

структурованої знакової системи. 

Французький дослідник Поль Рікер у своїх наукових розвідках намагається 

наблизити один до одного герменевтичний та структурно-семіотичний підходи.  

Під впливом постструктуралізму та деконструктивізму в дослідженнях 

французького філософа та теоретика літератури Жака Дерріди сформувався новий 

підхід до розуміння досліджуваного тексту. На його думку, адекватність 

інтерпретації є недосяжною, оскільки інтерпретатор не може зайняти позицію 

автора. 

В 1970-х роках інтерпретацію активно досліджував філософ, теоретик 

культури та мистецтва Михайло Михайлович Бахтін, в роботах якого 

стверджується позиція активно-діалогічного розуміння тексту. Діалогічна 

активність інтерпретатора визначає опис літературного твору не як абстрактного 

об’єкта та деперсоналізованої конструкції, а як особистісну зустріч автора та 

читача твору. «Діалог згоди» між ними можливий за умови розбіжності 

авторської та читацької позицій. Ціль інтерпретації, за Бахтіним, не наблизитися 

до певного ідеального, єдиного можливого прочитання-розуміння, а досягти 

особливої гуманітарної точності: «подолання сторонності стороннього без 
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перетворення його в чисто своє» [Бахтин 1979, с. 371]. Поняття діалогічності за 

Бахтіним ми розглянемо в окремому підрозділі.  

Теорія інтерпретації на лоні загальної герменевтики стає однією з 

найпопулярніших тем наукових дискусій 70-80-х років 20 століття. У сучасному ж 

літературознавстві інтерпретація розглядається як окреме незалежне явище, а 

також може бути пов’язане з такими напрямами наукових досліджень як 

психоаналітична критика, марксизм, екзистенціалізм, «нова критика», 

лінгвопоетика, які мають спільну основу – герменевтичну теорію інтерпретації.  

 

1.1. Характеристика теоретичних засад інтерпретації на базі 

герменевтики 

Варто розглянути інтерпретацію на царині герменевтики, оскільки, хоча 

власне інтерпретація має досить довгу історію, перші спроби її теоретичного 

аналізу з’явилися лише у 18 столітті з появою герменевтики. 

Герменевтика відрізняється поняттєвою різноманітністю, оскільки охоплює 

різні концепції та герменевтичні методи. Визначаючи суть герменевтики, 

дослідники вкладають у поняття варійований смисл, однак більшість дефініцій 

об’єднані спільною ідеєю про тлумачення та пояснення явища, яке 

інтерпретується. «Немає однієї герменевтики», пише у своїх працях пані Данута 

Уліцька [Уліцька 2008, с. 56]. Різні версії пояснення герменевтики об’єднує 

переконання, згідно з яким для того, щоб осягнути смисл певного явища, тексту, 

елементів культури, слід зануритися глибше смислу, який лежить на поверхні. 

Істинний смисл має бути свідомо добутий з-під явного буквального значення. 

Саме так можна відновити автентичний смисл, задум явища, що досліджується, 

його первинну суть. Герменевтика виступає допоміжною дисципліною 

гуманітарних наук, які займаються писемними пам’ятками світової культури, 

зокрема історія літератури, філософія, релігієзнавство, мовознавство та інші.  

Для повнішого розуміння природи інтерпретації розглянемо визначення 

герменевтики, запропоновані науковцями. 
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Р. Т. Гром’як пропонує наступне визначення: «Герменевтика – у первісному 

значенні – напрям наукової діяльності, пов’язаний з дослідженням, поясненням, 

тлумаченням філологічних, а також філософських, історичних та релігійних 

текстів» [Гром’як 2007, с. 154]. 

О. М. Ніколюкін описує герменевтику наступним чином: «Герменевтика – 

теорія інтерпретації тексту та наука про розуміння смислу» [Николюкин 2003, 

с. 170]. 

Коротка літературна енциклопедія містить наступну дефініцію: 

«Герменевтика – мистецтво тлумачення, вчення про способи та методи розкриття 

істинного смислу будь-яких давніх текстів, а також відновлення первинного 

смислу літературних пам’ятників, які дійшли у викривленому чи неповному 

вигляді» [Сурков 1964, с. 138]. 

Так визначає герменевтику в «Літературній енциклопедії» Іван Михайлович 

Беспалов: «Герменевтика – вчення про тлумачення твору, встановлення його 

первинного смислу та точного розуміння його змісту» [Беспалов 1929, с. 16]. 

Літературознавець професор Халізєв Валентин Євгенович у своєму 

посібнику «Теорія літератури» подає таке визначення: «Герменевтика (від 

давньогр. дієслова «роз’яснюю») – це мистецтво та теорія тлумачення текстів (у 

первинному значенні слова, яке йде від античності та Середньовіччя), вчення про 

розуміння смислу висловлювання та – ширше – іншої особистості (в філософській 

традиції Нового часу, головним чином німецькій)» [Хализев 2002, с. 127]. 

Пані Уліцька надає герменевтиці ширшого смислового навантаження, яке 

виходить за межі лише літератури. «Герменевтика – це практика розуміння 

текстів (написаних, вимовлених, культурних), сукупність правил і процедур, які 

визначають принципи їх інтерпретації, метод і теорія інтерпретації (в теології, 

філософії, праві, історіографії, психології), теорія розуміння, яка проблематизує 

сам його феномен та механізми, нарешті – напрям і дослідницька школа (або 

радше група шкіл) у літературознавстві та філософії» [Уліцька 2008, с. 56]. 

Звузивши широке поняття герменевтики до суто літературного, яке є найбільш 

цінним для цього дослідження, виходить, що «герменевтика є мистецтвом і 
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теорією, а також практикою тлумачення, інтерпретації сенсу текстів» [Уліцька 

2008, с. 56]. 

Гадамер описує герменевтику як суто мовне явище. «Якщо пам’ятати про 

походження поняття герменевтики від цього імені [Гермеса1], то стає ясним те, 

що справа тут йде про мовне явище, про переклад з однієї мови на іншу, а, 

значить, і про відносини між двома мовами. Оскільки, однак, перекладати з однієї 

мови на іншу можна лише тоді, коли ми зрозуміли смисл сказаного та знов 

будуємо його у сфері іншої мови, то це мовне явище передбачає розуміння як 

попередню умову» [Гадамер 1991, с. 259]. Термін «герменевтика» «первинно 

означав мистецтво тлумачення висловів оракулів, давніх тестів, знаків, смислу 

чужої мови тощо» [Гадамер 1988, с. 8]. 

Таким чином, проаналізувавши визначення поняття герменевтики різними 

дослідниками, ми з’ясували, що герменевтика охоплює широку сферу, яка може 

виходити за межі літератури. Це не лише явище інтерпретації, а і її теорія, 

принципи та методи. Загалом з герменевтикою пов’язують такі концепти як 

пояснення, тлумачення, розуміння, смисл, декілька дослідників акцентують увагу 

на відновленні, встановленні первинного втраченого смислу певного явища. 

Герменевтика теоретично осмислила інтерпретацію та надала цій сфері 

академічності. 

 

1.2. Джерело походження сучасної герменевтики (Hermeneutica Sacra)  

Описуючи походження терміну «герменевтика», Гадамер говорить про те, що 

первинно він означав мистецтво тлумачення висловів оракулів, давніх тестів, 

знаків чи смислу чужої мови. З міфологічної точки зору герменевтика являє 

собою посередництво в спілкуванні богів і людей, з чим пов’язаний зв’язок 

терміну з іменем міфологічного посланця. Однак її історичні джерела беруть 

начало з грецької традиції та екзегетики (тлумачення священних текстів). 

                                                             
1 Існує гіпотеза, згідно з якою етимологію терміну «герменевтика» пов’язують з іменем бога торгівлі, покровителя 

доріг, Гермесом. За легендою, Гермес був посланцем від богів Олімпу до людей. Гермес мав розтлумачити 

божественні послання для смертних. «Герменевтика відсилає до Гермеса як патрона тлумачення та інтерпретації, 

тому що герменевтика займається інтерпретацією і тлумаченням, розумінням і сенсом» [Уліцька 2008, с. 56]. 
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Герменевтика виникла на лоні теології, як мистецтво тлумачення текстів 

священного письма (Hermeneutica Sacra), тому слід приділити теологічній 

герменевтиці певну увагу, щоб сформувати повну картину щодо герменевтики та 

місця інтерпретації в ній. 

Hermeneutica Sacra охоплює три елементи: 

  розкриття смислу священного писання 

  способи розкриття смислу священного писання 

  вивчення засобів передачі розкритого смислу іншим читачам [Сурков 1964, 

с. 138]. 

Перший герменевтичний трактат «Про тлумачення (Герменевтика)» був 

написаний Арістотелем [Уліцька 2008, с. 57] і датується приблизно 355 р. до н.е. 

В трактаті мислитель виробив концепцію «правильного формулювання 

висловлювання про дійсність і її відповідного сприйняття (інтерпретації)» 

[Уліцька 2008, с. 57]. В цій праці Арістотель виступає проти відповідності слів 

світові почуттів. «Назва – це звук, який щось значить завдяки домовленості» 

[Уліцька 2008, с. 57]. Його ідеєю було те, що слова є «конвенціонально 

санкціонованими знаками речей» [Уліцька 2008, с. 57]. Вони несуть певне 

значення, яке не є ані істинним, ані хибним, вони просто слідують домовленості, 

яка встановилася в мові та суспільстві. За домовленістю представники певного 

суспільства чи культури позначають явище або предмет конкретним словом, 

назвою.  

Першу теоретико-практичну концепцію інтерпретації розробив богослов та 

релігійний мислитель Філон Олександрійський (Філон Юдейський) 

(близько 13 р. до н. е. – близько 54 р. до н. е.). Він доводив можливість 

транспозиції істин віри та філософських проблем, виявляв присутність 

спекулятивних істин у сакральних текстах. Філон Олександрійський описував 

раціональність і зрозумілість Біблії, застосовуючи алегоричний метод 

інтерпретації стоїків. Згідно з цим методом, зміст Біблії можна зрозуміти двояко: 

дослівно та алегорично. Однак ці дві інтерпретації не є рівноцінними. Дослівний 
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смисл задовольняє потреби широких мас, проте істинний смисл, алегоричний, 

можуть осягнути лише обрані.  

Однією з головних його концепцій був вихід за межі дослівного значення 

тексту та фокус на включенні його інтерпретації до ширшого контексту. Філон 

Олександрійський також працював над розробкою принципів, які б зробили 

можливим правильне прочитання та розуміння Святого Письма. Філон пов’язував 

догми релігійного вчення з грецькою філософією, розробив концепцію логосу, яку 

втілював у понятті високої ідеї або верховного архангела.  

Серед перших творів герменевтики слід також зазначити труди Орігена (3 

ст.) «Про начала» (De principiis). Цей твір містив вчення про божественне писання 

та правила його читання та тлумачення [Сурков 1964, с. 138]. Оріген зробив 

кілька посилань на трактат Філона Олександрійського у своїй праці. На його 

думку, виявленню духовного сенсу Біблії допомагає екзегетика – аналіз символів. 

Таким чином, Оріген також підтримував алегоричну інтерпретацію Біблії. Він 

створив систему дослідження смислу в тексті Біблії, поділив його на дослівний, 

моральний і духовний виміри.  

Систематична концепція герменевтики з’явилася лише у творах 

св. Авґустина (354 – 430), який у своїй праці «Про християнську науку» дослідив 

комунікативні функції знаку. Дослідження привело його до висновку, що хоча 

слова Біблії безпосередньо стосуються Бога, записані вони були людьми. Через 

цей факт, слова слід розуміти як «дороговкази, орієнтаційні знаки, які вказують 

лише на спосіб поведінки і не є безпосереднім виявленням істини» [Уліцька 2008, 

с. 58]. 

У Середні Віки герменевтика була підпорядкована церкві, зокрема основною 

герменевтичною діяльністю було тлумачення святого письма та сакральних 

текстів. Під час Реформації теологічна інтерпретація різко змінює свій напрямок, 

розділяється на католицьку та протестантську. Ідеї Мартіна Лютера, який 

виступав категорично проти монополії католицьких священників на 

інтерпретацію Біблії, змінили не лише характер тлумачення Святого Письма, а й 
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аналіз усіх текстів. Під час Реформації Біблія позбулася концепції єдиної вірної 

інтерпретації, що зробило її доступною для читачів поза церковної спільноти.  

За часів Ренесансу з’являється філологічна герменевтика. Основною її 

задачею було критичне дослідження релігійних текстів, віднайдення первинного 

смислу, позбавлення від помилкового тлумачення. Саме за часів Ренесансу 

екзегетичні дослідження розповсюджуються на античну літературу, що викликало 

використання герменевтичних методів для аналізу творів не лише релігійного, а й 

світського характеру. 

Першою суто герменевтичною працею вважають «Ключ до святого письма» 

(«Clavis Scripturae Sacrae») 1567 року, автором якої є Маттіяс Флаціус Іллірікус. 

Його трактат став протестантським підручником з екзегетики та наголошував на 

необхідності використання поглиблених риторичних досліджень в екзегетичній 

практиці, а також проголошував визначальну роль мови у формуванні значення.  

Й. К. Даннгауер здійснив концептуалізацію герменевтики, а також 

розмірковував над потребою застосування герменевтики до правничих, медичних 

і теологічних текстів. Саме праця Даннагауера відкриває нові перспективи 

герменевтики на просторі нерелігійних текстів.  

Таким чином, вірним вважати, що герменевтика виникла на теологічних 

теренах та мала за мету пояснити Святе Письмо, забезпечити вірне розуміння 

сакральних трактатів і встановити первинний смисл текстів, позбавивши їх від 

смислових нашарувань, які викривляють істинність оригіналу. В галузі 

теологічної герменевтики працювали такі мислителі, богослови, філософи як 

Арістотель, Філон Олександрійський, Оріген, св. Августин, Маттіяс Флаціус 

Іллірікус, Й. К. Даннгауер та інші. Серед тем, до яких вони зверталися, були 

правильність формування висловлювань про дійсність та їх сприйняття, 

раціональність і зрозумілість Святого Письма, поняття дослівного значення та 

контексту, аналіз символів і знаків у Біблії, а також перенесення герменевтичних 

принципів аналізу релігійних текстів на світський матеріал, що заклало основу 

герменевтики в літературі. 
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1.3. Еволюція інтерпретації в науковому здобутку різних світових 

традицій 

Хоча розквіт інтерпретації на царині герменевтики припадає на 19-20 

століття в час, коли герменевтика охоплює ширшу галузь наукового знання та 

розглядається як метод, теорія чи філософія будь-якої інтерпретації [Гром’як, 

2007] або як «наука, яка формує прийоми тлумачення істинного смислу будь-

якого художнього твору» [Сурков 1964, с. 138], не буде вірним заперечувати 

існування тенденції до тлумачення та пояснення текстів, які існували в історії 

науки задовго до цього.  

В Середні віки інтерпретація була тісно пов’язана з екзегетикою – 

роз’ясненням сакральних текстів. За часів Відродження інтерпретація 

поширюється на класичні античні тексти, як наслідок формуються два напрями 

герменевтики: теологічна та філологічна. В цьому дослідженні ми розглянемо 

аналіз інтерпретації представниками світових герменевтичних традицій та 

виявимо особливості, які вони підкреслювали у своїх теоріях. 

1.3.1. Вплив ідеології  Маркса, Ніцше та Фройда на сучасну 

герменевтику 

Інтерпретація та смисл займають центральні позиції в герменевтичному 

вченні. Герменевтика не задовольняється прямим значенням слів у тексті чи 

смислом, який лежить на поверхні. В основі герменевтичного мислення лежить 

поняття істини та її пошук. Істинний смисл може бути прихований під 

нашаруванням інших значень, і головним герменевтичним завданням дослідника 

є віднайти його. Для успішного виконання цього дослідження слід звернути увагу 

на роботи Маркса, Ніцше та Фройда, які не лежать безпосередньо в основі 

герменевтичного вчення, однак формують підґрунтя для виникнення та 

подальшого розвитку герменевтичної думки в наукових колах. В роботах Маркса, 

Ніцше та Фройда була описана концепція про поверховість та глибину явищ, 

прихований смисл поверхневого, які дали потужний імпульс для розвитку 

герменевтики в ширшому (не лише теологічному) сенсі.  
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Роботи Карла Маркса (1818 – 1882) зробили цінний внесок в історію 

розвитку філософії людства. Для даного дослідження особливий інтерес 

складають його ідеї щодо людської свідомості. Карл Маркс писав про існування 

«поглибленої» («дворівневої») свідомості людини. В роботах К. Маркса 

свідомість людини тісно пов’язана з виробництвом, працею, суспільними 

відносинами. На першому рівні існують стосунки між суспільною, політичною 

структурою свідомості та виробництвом, свідомістю приналежності до певного 

класу та знанням. Другий рівень свідомості проявляється, коли на певному етапі 

матеріальні виробничі сили суспільства потрапляють в суперечність з чинними 

стосунками виробництва. Такий конфлікт призводить до втрати рівноваги між 

обсягом праці та очікуваними результатами, реальними можливостями та 

призводить до зміни економічної основи суспільства. Конфлікт, що виникає, 

люди виправдовують ідеологічними формами, які, на думку Маркса, є 

принципово невірними, фальшивими та містифікують реальні суспільні стосунки. 

Для Маркса ідеологія – це ефект омани, яким людина пояснює суперечність між 

прагненнями та можливостями їх здійснення.  

Філософські ідеї Фрідріха Ніцше досить різноманітні та охоплюють 

широкий спектр концепцій, але в цьому досліджені ми звернемо увагу на його есе 

«Про істину та брехню в позаморальному світі» 1873 року. В цій роботі Ніцше 

критикує закріплене в суспільстві поняття істини та ролі людського інтелекту в 

пізнанні. Ніцше описує людське існування як постійне удавання, як головний 

засіб виживання під натиском суспільства. «Інтелект, як засіб збереження 

індивіда, розвиває свої головні сили в удаванні; бо завдяки цьому виживають 

слабкі та кволі особини, які не можуть вистояти в боротьбі за виживання за 

допомогою рогів або зубів. У людини це мистецтво прикидатися досягає своєї 

вершини: тут обман, лестощі, брехня, таємне лихослів’я, поза, життя, повне 

неправдивого блиску, звичка маскуватися, умовність, розігрування комедій перед 

іншими та перед собою – коротше, постійне пурхання навколо спільного полум’я 

марнославства – стало настільки й правилом і законом, що немає нічого більше не 
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зрозумілішого ніж те, яким чином серед людей може виникнути чесне та чисте 

прагнення до істини» [Ницше 2005, с. 436]. 

Суспільство диктує своїм індивідам, що має бути істинним, і чого слід 

прагнути. Виникає однакове та обов’язкове значення речей, їх поняття. В самій 

мові, в її виразах різних понять закладена неправдивість. «Якщо порівняти різні 

мови, то очевидно, що слова ніколи не відповідають істині та не дають її 

адекватного вираження: інакше не було б багатьох мов» [Ницше 2005, с. 438]. 

Польський дослідник Лукаш Врубель, аналізуючи філософію Ніцше пише 

про те, що за Ніцше, «людина інтерпретує і водночас є інтерпретованою. Вона 

може тільки інтерпретувати, і, можливо, вибирати між різними інтерпретаціями 

(образами) світу, кожен з яких прагне до верховенства, хоче мати статус єдиного 

правильного тлумачення» [Уліцька 2008, с. 68].  Кожна інтерпретація впорядковує 

світ по-своєму, здійснює власні оцінки, прагне до визнання і влади. Інтерпретація 

є принципом пізнання та самого існування людини. Відкидаючи примат 

свідомості, Ніцше поєднує мислення з мовою, що робить будь-який досвід та 

інтерпретацію мовними.  

Засновник психоаналізу Зигмунд Фройд ставить інтерпретацію в центр своїх 

вчень та методів роботи з пацієнтами. В одній з його основних робіт «Вступ до 

психоаналізу» 1917 р. розкривається герменевтичний потенціал психоаналізу у 

вигляді інтерпретації, прихованого смислу та вторинності свідомості.  

Доктор Фройд пише про існування двох смислових просторів:  

  Прихований зміст – не представлений у свідомості пацієнта, 

неусвідомлений. 

  Явний смисл – функціонує відкрито у свідомості. 

У «Тлумаченні сновидінь» Фройда більша увага приділяється прихованому 

змісту, який завжди має вирішальне значення, навіть якщо на перший погляд 

позбавлений сенсу. Неусвідомлені змісти можуть бути усвідомлені лише завдяки 

медіації мови, за допомогою якої вони виражаються. За допомогою деформації 

мови виражаються приховані неусвідомлені змісти. Для Фройда свідомість 

перестає бути найважливішою людською інстанцією, істини свідомості вторинні 
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та оманливі. Завданням психоаналізу є схоплення деформованого мовою сенсу, 

що був витіснений зі свідомого в підсвідоме. Психоаналіз прагне до відкриття 

закритих прихованих значень. Своєю чергою інтерпретація, як центральна 

категорія психоаналізу, є методом пізнання та лікування пацієнта. 

Таким чином, ідеї, розвинуті представниками школи герменевтичних підозр, 

хоча і не вважаються тими, що заклали основу сучасної герменевтики, але їх 

значущість для створення та розвитку герменевтики та інтерпретації величезна. 

Маркс вперше ставить під сумнів те, що до нього вважалося очевидним. Він 

вводить поняття хибної свідомості, акцентуючи на пошуку істинних мотивів 

людської діяльності. Ніцше критикує поняття істини та ролі інтелекту людини в 

пізнанні. Описуючи людське життя як сповнене удавання та маскування, Ніцше 

ставить під сумнів необхідність людини віднайти істини серед метафор, які 

приховують сутність речей. Те, що людина пізнає, є її інтерпретацією 

навколишнього світу та істини. Фройд ставить інтерпретацію у центр 

психоаналізу, в якому вона виступає методом пізнання проблеми та лікування 

пацієнта. Психоаналіз фокусується на підсвідомому, ціллю якого є відкрити 

приховані значення.  

 

1.3.2. Ефект досліджень Фрідріха Шлейєрмахера на формування 

герменевтики 

Розглянемо праці засновника сучасної філологічної герменевтики, 

ліберальної теології, німецького богослова та перекладача Фрідріха 

Шлейєрмахера (1768 – 1834), який заклав основу теорії інтерпретації та розуміння 

тексту. Його теорії філософи 20 століття в багатьох випадках клали в основу 

власних гіпотез. Саме завдяки Шлейєрмахеру, а пізніше Дільтею, який 

використовував вчення Шлейєрмахера, загальна герменевтика здобула статус 

філософської проблеми. Шлейєрмахер першим перестав розділяти біблійську та 

філологічну герменевтику, вводячи в наукову спільноту герменевтику як науку 

про механізми інтерпретації та розуміння.  
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Головним завданням Шлейєрмахера постало збудувати не стільки 

теоретичну основу герменевтики, скільки описати практичну інтерпретацію та 

техніку розуміння текстів. Шлейєрмахер розробив систематичний підхід до 

проблеми інтерпретації. Він досліджував суть процесу розуміння, який визначає 

будь-яку інтерпретацію та лежить в її основі. Шлейєрмахер поставив поняття 

розуміння в центр герменевтичної проблеми, а герменевтику визначив як теорію 

розуміння, яка проблематизує механізм розуміння. 

Шлейєрмахер започаткував поняття герменевтичного кола. Герменевтичне 

коло є принципом розуміння тексту, заснованим на діалектиці частини та цілого. 

Ідея герменевтичного кола зводиться до того, що цілість може бути зрозумілою 

лише через її частини, які, своєю чергою, мають бути зрозумілі у співвідношенні 

до цілого. Частини будують цілість і належать до неї. Поняття частини та цілого 

доповнюють один одне та роблять розуміння можливим.  

Герменевтичне коло діє на різних рівнях:  

  Слово – речення 

  Речення – текст 

  Текст – твори конкретного автора 

  Текст – культурний контекст 

Уявлення про ціле становить одну з умов розуміння його частин і 

започатковує можливість інтерпретації, для якої характерна циркулярність не 

тільки в рамках одного рівня, а й між ними. Ми не можемо зрозуміти текст без 

знання культурного контексту, який текст залучає. 

Інтерпретація, описана Шлейєрмахером, має два напрямки: граматичне 

розуміння та психічне (емоційне) розуміння. Граматична інтерпретація є 

об’єктивною (предметною), а психологічна – суб’єктивною (суб’єктною). Обидва 

види розуміння не можуть застосовуватися в повній досконалій гармонії завжди, 

оскільки в такому разі автор мав би ужити мову абсолютно вірно, а читач 

досконало її зрозуміти. Мистецтво герменевтики полягає в тому, щоб акцентувати 

на одному з аспектів розуміння почергово.  
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Для Шлейєрмахера ціллю інтерпретації було за допомогою тексту пізнати 

внутрішній світ автора і навіть зрозуміти його краще, ніж він сам би міг себе 

зрозуміти.  

Таким чином, хоча значний пласт робіт Шлейєрмахера присвячений етиці та 

теології, саме він описав практичну інтерпретацію та техніку розуміння текстів. 

Шлейєрмахер досліджував сутність розуміння, яке складає основу інтерпретації. 

Він також розробив поняття герменевтичного кола, яке є основним принципом 

розуміння та герменевтичної процедури. Шлейєрмахер описав два напрямки 

інтерпретації: граматичне розуміння, яке є об’єктивним, та психічне (емоційне) 

розуміння, яке суб’єктивне. 

1.3.3. Роль Вільгельма Дільтея для розвитку теорії інтерпретації 

Розглянемо дослідження німецького філософа, історика культури, 

літературознавця Вільгельма Дільтея. Його ідеї важливі для формування повної 

картини щодо теорії інтерпретації, оскільки вони заклали фундамент сучасного 

розуміння гуманітарних наук і лягли в основу сучасної герменевтики. В одній зі 

своїх глобальних праць «Вступ у науки про дух» (1883 р.) Дільтей створює 

систематизовану методологію всіх гуманітарних наук (наук про дух), а також 

звільняє їх від методологічної парадигми природничих наук.  «Книга … сполучає 

історичний та систематичний підхід для того, щоб з найбільш доступним мені 

ступенем строгості розв’язати питання про філософські основи наук про дух» 

[Дильтей 2000, с. 271]. У своїй праці Дільтей підіймає питання, які турбували 

істориків, політиків, філософів та правознавців його часу.  

Дільтей розробляє таке розуміння герменевтики, згідно з яким вона постає як 

теорія та методологія інтерпретації текстів, а також значно розширює та 

модифікує свою сферу застосування, зробивши предметом інтерпретації будь-які 

дії та витвори людини.  

Дільтей розмірковує на тему протистояння природничих та гуманітарних 

наук, які він називає «науками про дух». Дільтей аналізує їх методологію, шляхи 

дослідження, матеріал, на основі чого робить висновок, що наукам про дух 
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необхідні свої індивідуальні методи та поняття, які би краще задовольняли їх 

потреби. «Науки про дух не формують логічно побудованого цілого, яке б 

походило на систему пізнання природи: їх [наук про дух] сукупність розвивалася 

інакше та повинна відтепер розглядатися так, як вона історично виросла» 

[Дильтей 2000, с. 301]. Науки про дух відмінні від природничих. Вони 

розвивалися на практиці самого життя, їх первинні поняття та закони були 

винайдені під час виконання функцій суспільства.  

Під час опису протистояння гуманітарних та природничих наук у «Вступі у 

науки про дух» Дільтей акцентує увагу на тому, що в той час як природничі науки 

прагнуть до вияснення, гуманітарні мають на меті розуміння. Прояви життя, хоча 

і різняться між собою, однак за спільне мають спосіб пізнання. Вони пізнаються 

через розуміння, яке є тлумаченням, інтерпретацією. Завданням же інтерпретації є 

відтворення чужого життєвого досвіду і як наслідок – осягнення предмета свого 

дослідження. Розуміння та інтерпретація є спільними для всіх людей, тому 

методологія гуманітарних наук має охоплювати всі культурні витвори. Таким 

чином, герменевтика виступає не тільки як мистецтво інтерпретації та розуміння 

текстів, а й методологією всіх гуманітарних наук. На думку Дільтея, герменевтика 

стає загальною теорією не лише розуміння, а й всіх витворів людського життя, 

будь-яких виразів людського існування. Шлях до пізнання лежить через категорію 

розуміння, яке є спільним для всіх людей. Ці ідеї Дільтей втілив у своїй 

психології розуміння або описовій психології, засади якої він окреслив у роботі 

«Ідеї описової та аналітичної психології» 1894 року.  

У своїх нарисах Вільгельм Дільтей використовував філософські категорії, які 

окреслювали коло його пошуків. Саме вони заклали основу та створили наукову 

термінологію герменевтики 20 століття. В його працях присутні такі категорії, як 

переживання, вираження, експресія, відтворювальне переживання, вияснення, 

розуміння, значення, сенс, тлумачення та інші. 

Звернемося до зв’язку між процесом інтерпретації, розуміння людських 

витворів та їх оцінювання іншими індивідами. Дільтей описує розуміння як 

оцінювальну інтерпретацію. «У гуманістиці неможливе, писав він, розуміння без 
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оцінювання, адже основою розуміння є, власне, оцінка того, що в певний момент 

(епоху) є історичним, важливим для сприйняття людських витворів» [Уліцька 

2008, с. 80]. Сприйняття та оцінювання нероздільні з герменевтичним процесом. 

Такі міркування Дільтея щодо оцінювання літературних творів лягли в основу 

літературної критики. Інтерпретація літературних творів реципієнтом 

здійснюється на основі спільності переживань його та автора, які є характерними 

в цілому для всієї спільноти.  

Реципієнт літературного твору не завжди стовідсотково відкриває смисл, 

закладений в текст автором. Кожен інтерпретатор розуміє об’єкт сприйняття 

трохи інакше, оскільки на нього додатково накладається відбиток індивідуального 

життєвого досвіду. Такий індивідуально відмінний спосіб розуміння 

реципієнтами обумовлює явище інтерпретативного плюралізму, про який 

стверджувала герменевтична філософія Гадамера. В такому світлі виходить, що 

усвідомлення самим творцем усіх аспектів свого твору чи його інтенція не завжди 

відіграє вирішальну роль. Дільтей наголошує на тому, що свідомість будь-якого 

автора історично обумовлена, тому під час інтерпретації тексту слід враховувати 

відношення твору до історичного контексту.  

Отже, у герменевтичних теоріях Вільгельма Дільтея була розвинена ідея 

природної індивідуальності інтерпретації читачем літературного твору. Дільтей 

розробляє таке розуміння герменевтики, згідно з яким вона перетворюється на 

теорію та методологію інтерпретації текстів. Дільтей аналізує відмінності 

гуманітарних і природничих наук та приходить до висновку, що наукам про дух 

необхідні індивідуальні методи та поняття, які би краще задовольняли їх потреби. 

В роботах Дільтея герменевтика стає загальною теорією розуміння не лише 

літературних текстів, а й усіх витворів людського життя. Завданням інтерпретації, 

за Дільтеєм, є відтворення чужого життєвого досвіду. Дільтей описує розуміння 

як оцінювальну інтерпретацію. Інтерпретуючи, читач завжди складає власну 

оцінку твору. Кожен реципієнт розуміє об’єкт сприйняття відмінно до інших 

людей, оскільки на його розуміння накладається індивідуальний життєвий досвід.  
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1.3.4. Інтерпретація як розуміння буття Мартіна Гайдеггера 

Звернемося до робіт німецького філософа Мартіна Гайдеггера, одного з 

засновників німецького екзистенціалізму. Дослідницька діяльність філософа 

окреслена наявністю декількох фундаментальних праць, в яких викладені його 

ідеї, однак творчість Гайдеггера можна розділити на ранній та пізній періоди, 

оскільки філософські ідеї, розвинені вченим в ранній період, набувають дещо 

інакшого напрямку в пізній період його творчості. У передмові до російського 

видання «Буття та часу» (1927) І. В. Мінаков називає Гайдеггера «останнім 

філософом західної класичної традиції філософствування. Першим некласичним 

філософом» [Хайдеггер 2005, с. 5]. Його називають останнім, оскільки в його 

особистості закладена максимальна могутність філософствування, великий 

масштаб його ідей, а першим – оскільки його роботи радикально заперечують 

праці попередників, стверджуючи нові тлумачення звичних пунктів та понять 

класичної філософії. 

Мартін Гайдеггер у трактаті «Буття та час» описує великий спектр загальних 

філософських питань, а саме поняття буття, присутності, реальності, істини, 

смерті, жаху, совісті, історичності, часу, а також приділяє увагу більш 

специфічним герменевтичним і лінгвістичним категоріям – розуміння, 

тлумачення, упередження, осмислення, смисл, мова, мовлення, двозначність та 

інші. Ідеї філософа черпають натхнення з традицій онтології, герменевтики та 

феноменології. Головною проблемою трактату «Буття та час» виступає 

онтологічна різниця (різниця між буттям та сущим). 

У своїх дослідженнях Гайдеггер головну увагу приділяє одному з найбільш 

фундаментальних питань філософії – буттю. Манеру філософствування Мартіна 

Гайдеггера описують як «деструкцію традиційної онтології» [Хайдеггер 2005, 

с. 7]. Однак його методи деструкції не спрямовані на знищення. Їх метою є 

відкидання хибних філософських концепцій для віднайдення нових істин. У 

вступі «Експозиції питання про смисл буття» Гайдеггер наводить докази 

необхідності відновити наукові пошуки питання про буття, найголовнішого 

питання філософії. «Питання про сенс буття має бути поставлений. Якщо воно є 
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фундаментальним питанням, тим більше головним, то потребує адекватної 

прозорості» [Хайдеггер 2005, с. 20]. 

Звернемося до понять розуміння та тлумачення в роботах Гайдеггера, 

оскільки вони допоможуть охопити природу інтерпретації, необхідну для успіху 

цього дослідження. «Формування розуміння ми називаємо тлумаченням» 

[Хайдеггер 2005, с. 174]. Шляхом тлумачення розуміння не змінює, а навпаки 

виконує свої функції, розкриває свою сутність. Розуміння повною мірою 

реалізується через тлумачення. «Тлумачення екзистенційно засноване на 

розумінні» [Хайдеггер 2005, с. 174], а не розуміння виникає через тлумачення. 

Тлумачення не є прийняттям до відома вже відомої інформації, тлумачення – це 

розробка вже окреслених у розумінні можливостей. 

Гайдеггер описує два можливих сприйняття розуміння: 

  Розуміння в категоріях звичайного мислення. Розуміння як один зі способів 

пізнання, отримання нової інформації, знань. В такому світлі розуміння стає 

формою інтенційної дії, направленою на пізнавальний спосіб ставлення до життя. 

  Розуміння як одна з екзистенціальних структур Dasein. В цьому ключі 

розуміння розкриває характер буття Dasein 2 . «У розумінні екзистенційно 

приховується спосіб буття сущого як можливості буття. Суще є не чимось 

присутнім, додатковою властивістю чого було б те, що воно щось може, а є 

первинно буттям-можливим» [Уліцька 2008, с. 84]. Таким чином, розуміння є 

екзистенційним буттям власної можливості буття самого сущого. Слід звернути 

увагу на структуру будь-якого розуміння, яка має вигляд кола, за Гайдеггером. 

Він вважає, що будь-яке тлумачення, яке має забезпечити розуміння, мусить 

раніше зрозуміти те, що воно має розтлумачити.  

Розуміння завжди виступає як саморозуміння, воно ґрунтується на 

попередньому запасі, який Гайдеггер позначає німецьким терміном «Vorhabe». 

Тлумачення ж спирається на попередній досвід «Vorsicht», який перероблює 

інформацію, яка була взята як попередній запас, для певного тлумачення. 

                                                             
2 Dasein – поняття Гайдегерра, яке означає «тут-буття», «екзистенція», «буття присутності», «присутність». В 

текстах Гайдеггера зазвичай не перекладається.  
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Тлумачення ж спирається на певну поняттєву сітку, яка будується на 

попередньому понятті «Vorgriff». Таким чином, тлумачення ніколи не є 

безумовним сприйняттям попередньо даної інформації. Під час тлумачення 

апріорно існує певна думка інтерпретатора.  

В роботах Гайдеггера також слід звернути увагу на категорію сенсу. Сенс 

охоплює поняття зрозумілості певної інформації. «Сенс, ота зрозумілість, є 

попередньо побудованим за допомогою попереднього запасу, огляду і поняття, які 

дозволяють зрозуміти щось як щось» [Уліцька 2008, с. 85]. На думку Гайдеггера, 

сенс можна знайти поза людським контекстом. Сенс належить лише до категорії 

Dasein, має тільки суще. Таким чином, лише суще може бути змістовним або 

беззмістовним. Суще може бути опановане через розуміння або відкинуте через 

нерозуміння.  

Починаючи з 50-х років фокус Гайдеггера переходить на проблему мови. У 

1959 році вийшла збірка доповідей та лекцій, прочитаних ним з 1950 по 1959 рік, 

під назвою «На шляху до мови» («Дорогою до мови»). 

Таким чином, у своїй роботі «Буття та час» Гайдеггер ставить питання, яке 

окреслює хід і напрямок всього його дослідження, а саме питання про буття, те, 

що визначає суще як суще. Манера філософствування Мартіна Гайдеггера 

спрямована на відкидання хибних філософських концепцій для формування нових 

істин. Гайдеггер приходить до висновку, що герменевтика – не є мистецтвом 

інтерпретації, вона не зводиться до методології тлумачення тексту (як у 

Шлейєрмахера) і не є методологією гуманітарних наук (як у Дільтея). В його 

роботах герменевтика є тлумаченням самого способу буття Dasein. Розуміння та 

тлумачення, за Гайдеггером, взаємопов’язані, оскільки розуміння повною мірою 

реалізується через тлумачення, а тлумачення засноване на розумінні.  

Інтерпретуючи, інтерпретатор розуміє матеріал з урахуванням відбитку 

особистого досвіду.  
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1.3.5. Відкритість інтерпретації на матеріалі досліджень Ганса-Георга 

Гадамера та Джона Пека 

Дослідницька діяльність одного з найбільш впливових філософів 20 століття 

Ганса-Геогра Гадамера є доказом величезного кроку всієї німецької філософії – 

перехід від світу науки до світу життя. В центрі його робіт – філософія 

«життєвого світу», яка розгортається навколо поняття життєвого досвіду, його 

пояснення та збагачення. Гадамер описує новий масштаб істини, який втілений у 

мистецтві та історії. Герменевтика в тлумаченні Гадамера набуває нових відтінків, 

відмінних від традиційних форм, закладених його попередниками. Герменевтика 

Гадамера – вже не методологія гуманітарних наук, а всеосяжний спосіб пояснення, 

розуміння світу, його герменевтика практична та діалогічна.  

У своїй основній праці «Істина та метод» (1960), у збірці есе «Актуальність 

прекрасного» (1964) Гадамер приділяє значну увагу природі мистецтва та 

художньої творчості людини, їх розумінню та інтерпретації.  

Гадамер визначає герменевтику наступним чином: «За своїм первинним 

визначенням герменевтика є мистецтвом пояснювати та передавати шляхом 

власного зусилля тлумачення того, що сказано іншими та живе в нашій традиції, 

проте не володіє безпосередньою зрозумілістю» [Гадамер 1991, с. 258]. Разом з 

розвитком історичної свідомості стало очевидним, що будь-яка традиція за своєю 

природою схильна до нерозуміння, псевдорозуміння та недорозуміння. Ціллю 

герменевтики є уникнення цього нерозуміння шляхом пояснення та тлумачення.  

У дослідженнях Гадамера дуже детально описаний час створення 

художнього твору, а також час його сприйняття реципієнтами. Хоча між цими 

двома точками в часі може існувати відстань у роки, твір мистецтва володіє 

особливими часовими властивостями. Після сприйняття витвір мистецтва починає 

нове життя у свідомості реципієнта. Гадамер позначає цю властивість мистецтва 

одночасністю. «Насправді, між твором та всіма тими, хто його сприймає, існує 

наче абсолютна одночасність, непорушно стверджуючи себе всупереч будь-якому 

росту історичної свідомості» [Гадамер 1991, с. 256].  
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Твори мистецтва живуть у власному часовому просторі, не обмежені часом 

створення, тривалістю творчості автора або часом життя його сучасників. 

«Дієвість художнього твору та його комунікативна сила не залишаються в рамках 

лише свого первинного історичного горизонту, в якому споглядач був реальним 

сучасником творця. Схоже, що художньому явищу властиве, навпаки, те, що у 

твору мистецтва є власне теперішнє, що воно лише частково пов’язано зі своїм 

історичним походженням і є передусім виразом правди, зовсім не обов’язково 

збігається з тим, що конкретно» [Гадамер 1991, с. 256]. 

Твори мистецтва несуть у собі потужну комунікативну функцію. Вони 

направленні на сприйняття реципієнтами, на їх реакцію. У творі закладене 

повідомлення, яке чекає на декодування, прочитання. Саме через тих, хто 

сприймає витвір мистецтва, втілюється авторська задача в передачі інформації. 

Автор задумає свій витвір, орієнтуючись на реципієнтів, однак постає питання, чи 

лише на своїх сучасників направлена комунікативна функція мистецтва. «Нехай 

творець кожного разу думає про публіку свого часу; справжнє буття його 

творіння полягає в тому, що воно здатне сказати, а це в принципі виходить за 

межі всілякої історичної обмеженості. Тим самим художній твір належить до 

позачасового теперішнього» [Гадамер 1991, с. 257]. «Позачасове теперішнє» – 

одна й з найбільш дивовижних властивостей, якими володіє мистецтво. Витвір 

може бути актуальним для своїх сучасників і втратити смисл із плином часу, або 

ж не бути сприйнятим в епоху свого написання, однак здійснити вплив на 

суспільство та культуру через багато років. Твір мистецтва здатний переживати 

численні життя під час його сприймання аудиторією. В ньому закладений 

потенціал нести повідомлення та бути навічно закарбованими в аннали історії 

світової культури. Твори мистецтва безсмертні, вони здатні відроджуватися з 

попелу та впливати на представників різних поколінь.  

Гадамер наголошує на комунікативному характері мистецтва та ролі 

герменевтики в цьому процесі. «Герменевтика будує міст через прірву між духом 

і духом, відкриває нам чужість чужого духу» [Гадамер 1991, с. 262]. Реципієнт 

проникає не лише в історичну епоху твору чи автора, відновлює світ, в якому 
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витвір мистецтва втілює свою значущість і функції, а наближається до автора як 

особистості.  

Гадамер порівнює витвір мистецтва з людиною, яка є для нас чужою. «Твір, 

який щось нам говорить, як і людина, яка щось нам говорить, є чимось чужим для 

нас у тому сенсі, що не вичерпується нами» [Гадамер 1991, с. 262]. За кожним 

твором стоїть його творець разом з усім його життєвим досвідом, характером 

особистості, темпераменту, культурною традицією, намірами та повідомленнями, 

які закладено у твір. Для того, щоб зрозуміти твір мистецтва, необхідно подолати 

відстань від своєї до чужої свідомості, наблизитися до автора та його твору.   

Концепції Гадамера наголошують на суб’єктивності перцепції творів 

мистецтва. «Ми завжди читаємо (сприймаємо) – розуміємо через певний горизонт 

очікувань. Нас завжди визначає наша історична ситуація в комунікації з текстом, 

нас завжди окреслює якийсь культурний потенціал» [Уліцька 2008, с. 95-96]. 

Особистість автора накладає відбиток на твір так само як і особистість його 

читача з його життєвими орієнтирами та цінностями, культурною традицією, яку 

він в собі несе.  

За Гадамером, герменевтика має мовний характер. Будь-яка проблема 

розуміння має мовну природу. «Будь-яке тлумачення того, що підлягає розумінню, 

тлумачення, яке наближується до розуміння іншими, має мовний характер. 

Відповідно весь досвід світу опосередкований мовою, і це обумовило ширше 

поняття традиції як немовної за своєю суттю, але таку, що допускає мовне 

тлумачення» [Гадамер 1991, с. 259]. Інтерпретація та розуміння виходять з мови 

та залучають мову на кожному етапі.  

Для Гадамера інтерпретація є відкритою за своєю суттю, оскільки мова 

мистецтва завжди припускає нашарування смислу. «Саме за умови 

розповсюдження герменевтичної точки зору на мову мистецтва стає ясно, 

наскільки предмет розуміння не вичерпується суб’єктивними уявленнями автора» 

[Гадамер 1991, с. 264]. Процес розуміння також містить у собі читача, який 

намагається зрозуміти, тому, за Гадамером, не існує одного єдино вірного 

варіанту інтерпретації.  
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Відкритість інтерпретації набула досить широкого розвитку в дослідженнях 

науковців різних традицій. Сучасні філософи герменевти також часто підіймають 

питання можливості однієї єдино вірної інтерпретації. Наприклад, американський 

дослідник Джон Пек: «Традиційно більшість критиків припускає, що вірне 

значення тексту – це значення, яке закладене автором. Сучасна критична думка, 

однак, наголосила (підкреслила) на мірі, в межах якої читач може створювати 

значення тексту, а також недосконалості всіх інтерпретацій» [Peck, 156-157]. 

«Чи є одна вірна точка зору на те, про що текст? – Ні, немає, і цей факт 

робить вивчення літератури важким і захопливим; текст – джерело безкінечного 

розмірковування, судження та дебатів» [Peck, 178]. 

Критика дуже суб’єктивна за природою, оскільки читач сприймає текст по-

своєму. Сприйняття тексту зумовлено багатьма сторонніми факторами та навіть 

соціальним і культурним контекстом, в яких перебуває читач в цей момент. 

«Наприклад, до 18 століття головною точкою зору щодо літератури було 

«приємне повчання», а критика обмежувалася тим, чи справив текст моральний 

ефект на читача» [Peck, 178]. 

«За останніх років спостерігалася відмова від ідеї, що автор – джерело 

значення в літературі (деякі критики називають це явища «смертю автора») 

[Peck, 178].  

Дискусії навколо відкритості інтерпретації та визначальній ролі читача в 

процесі розуміння, закладених Гадамером, не завершуються і сьогодні та 

знаходять відголос в роботах філософів світових традицій.  

Таким чином, в роботах Гадамера герменевтика з методології гуманітарних 

наук перетворюється на окрему галузь практичної філософії, спосіб розуміння 

світу. У своїх дослідженнях Гадамер детально аналізує час створення твору 

мистецтва, його комунікативний характер, мовну основу розуміння та відкритість, 

необмеженість будь-якої інтерпретації. За Гадамером, будь-яка культурна 

традиція схильна до нерозуміння, а ціллю герменевтики є його уникнення. На 

царині аналізу часу створення літературного твору Гадамер вводить поняття 

позачасового теперішнього для витворів мистецтва, суть якого полягає в тому, що 
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між читачем та твором виникає одночасність, навіть якщо твір був написаний 

задовго до його прочитання. В цій особливості розкривається комунікативний 

характер мистецтва, мета якого є наближення людських душ незалежно від 

культурної відстані та часу між ними. Головним посиланням гадамерівського 

тлумачення інтерпретації є те, що вона завжди відкрита, виходить за рамки, 

закладені автором, і не містить єдино вірного варіанту інтерпретування. Тема 

відкритості інтерпретації широко дискутується сучасними науковцями. Зокрема 

позицію Гадамера про відкритість і необмеженість інтерпретації підтримує 

американський сучасний дослідник Джон Пек.  

1.3.6. Прояви часу в інтерпретації та деміфологізація тексту на матеріалі 

досліджень Поля Рікера 

Поль Рікер – представник французької філософії 20 століття. Спектр його 

інтересів досить широкий, він присвятив свої дослідження феноменології, 

філософії життя, герменевтиці, психоаналізу, філософії релігії та політики, 

персоналізму, структуралізму, аналітичній філософії та іншим сферам. Роботи 

Поля Рікера ґрунтуються на філософському здобутку його попередників: Канта, 

Фіхте, Гегеля [Рикер 2002, с. 9-10].  

Ідеологія Поля Рікера тісно пов’язана з науковими сферами, присвяченими 

людині. Стрижень його досліджень формують питання щодо природи людини та 

шляхи її розвитку у майбутньому. Значна частина досліджень Рікера присвячена 

культурі, інтерпретації, часу в житті людини, тому його міркування складають 

цінний матеріал для цього дослідження. Ми користувалися науковими здобутками 

його основних робіт на царині герменевтики, такими як  «Конфлікт інтерпретацій. 

Нариси з герменевтики» (1969), «Час і оповідь» (1983-1985), «Від тексту до дії. 

Нариси з герменевтики ІІ» (1986). 

Людина в роботах Рікера зайняла місце суб’єкта інтерпретації та стала 

центральною проблемою герменевтики в контексті вчень про культуру. Рікер 

розмірковує над питанням місця людини в культурі. На його думку, шляхом 
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інтерпретації людина наближує себе до оригіналу тексту, збагачує своє розуміння 

контексту та культури, в умовах якої текст був створений. 

 «…Сама робота інтерпретації містить глибокий задум – подолати культурну 

дистанцію, відстань, яка відділяє читача від чужого для нього тексту, і, таким 

чином, включити смисл цього тексту в сучасне розуміння, яким володіє читач» 

[Рикер 2002, c. 34]. 

Окрім культурного компонента в роботах Рікера відводиться важливе місце 

часу, а саме описана відстань між часом створення твору та його прочитанням. 

«Інтерпретація – це місце сплетіння двох часів – минулого та теперішнього» 

[Рикер 2002, c. 18]. За допомогою інтерпретації індивід може наблизитися до часу 

літературного твору та заволодіти більшим його розумінням. Адже минуле 

літературного твору відбувається в теперішньому, коли твір читається сучасною 

публікою. За допомогою інтерпретації «вказана подія набуває часової 

вагомості...» [Рикер 2002, c. 465], а «набуваючи часу, вона [подія] разом з цим 

набуває смислу» [Рикер 2002, c. 465]. 

У своїх працях Поль Рікер пише, що світ літературного твору не зведений 

лише до його тексту, оскільки текст направлений на читача та чекає нас своє 

прочитання, під час якого має розкритися посилання, закладене автором твору в 

текст. Однак смисл тесту виходить за межі послання автора, оскільки читач з 

усією унікальністю його особистості, а також культурної та історичної 

приналежності накладає відбиток на оригінальний смисл авторського тексту. Так 

«формується нове сприйняття, яке протистоїть наявній культурі, де висвітлюється 

невідповідність світу уявного та звичної реальності» [Рикер 2002, c. 25]. 

Під час прочитання тексту читацькою аудиторією зустрічаються очікування 

автора та сподівання читача. Авторські цілі, які закладені у літературний твір, не 

можуть проявлятися ідентично для всіх його читачів. Інтенція автора створена 

опосередковано за допомогою тексту, який має бути декодований та зрозумілий 

окремими особистостями, що вносять в інтерпретацію тексту персональний вклад. 

«Інтенція тексту … стає герменевтичною задачею» [Рикер 2002, c. 25]. 

Літературний твір стимулює активну уяву публіки, тому виходить, що читач 
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кожного разу інтерпретує текст, а прочитаний текст здійснює вплив на життя 

читача. Він може формувати чи змінювати морально-ціннісні установи реципієнта. 

Так літературний текст має потенціал впливати на життя читачів та реальний світ. 

Щоб позначити суть інтерпретації Поль Рікер користується різними 

термінами, наприклад, приповідь [Рикер 2002, c. 464], перепрочитання [Рикер 

2002, c. 465], перетлумачення [Рикер 2002, c. 465], розшифрування [Рикер 2002, 

c. 465], тлумачення [Рикер 2002, c. 466], трактування [Рикер 2002, c. 469], бачення 

[Рикер 2002, c. 474], подоба [Рикер 2002, c. 215] та іншими. 

Великий пласт герменевтичних досліджень Поля Рікера складає вивчення 

християнства з сакральними текстами. Філософ розмірковує щодо подій, які 

описані у Святому Письмі та досліджує їх інтерпретацію, адже зображення 

історичних подій у тексті є їх інтерпретацією. 

Рікер називає відносини між Старим та Новим Заповітами активною 

взаємодією, за якої Заповіти пояснюють та доповнюють один інший. Певну увагу 

Рікер присвячує деміфологізації релігійних текстів, яка супроводжує 

інтерпретацію. Через інтерпретацію читач прагне надати більшої 

аргументованості міфологічно зображеним подіям у тексті. 

Для пояснення деміфологізацї Поль Рікер користується філософським 

здобутком Рудольфа Бультмана, німецького філософа-теолога. «Вона 

(деміфологізація) полягає в новому використанні герменевтики, яка вже не є 

створенням, побудовою духовного смислу на основі буквального, а є щось на 

зразок буріння свердловини під буквальним смислом, де-струкція, тобто де-

конструкція самого послання» [Рикер 2002, c. 472]. Така інтерпретація 

спрямована на глибше розуміння тексту, спробу знайти докази в підтримку 

істинності зображуваних подій. «Ця деміфологізація відрізняється від 

демістифікації тим, що вона є перетворенням тексту, направленим на глибше його 

пізнання, тобто на здійснення інтенції тексту, яка спрямована на подію, а не сам 

текст» [Рикер 2002, c. 472]. Свідомість сучасної людини потребує 

аргументованості, якої, на думку Рікера, набуває матеріал у процесі інтерпретації 

сучасниками. 
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Отже, аналізуючи праці своїх попередників у сфері герменевтики, а саме 

роботи Гайдеггера та Дільтея, Поль Рікер наводить свої міркування з приводу 

інтерпретації. В центр своїх досліджень Поль Рікер ставить людину та описує її 

місце в культурі. За допомогою інтерпретації людина може наблизитися до 

оригінального смислу пам’яток культури. Рікер також аналізує часу створення 

літературного твору та час його прочитання реципієнтами. За дорогою 

інтерпретації поєднується минуле та теперішнє. Значна частина наукового 

здобутку Поля Рікера присвячена опису інтерпретації сакральних текстів, під час 

якої часто відбувається їх деміфологізація як наслідок спроби наукового 

пояснення і більш вичерпного розуміння текстів.  

 

1.3.7. Роль діалогічності слова в інтерпретації та поняття хронотопу в 

романі за М. М. Бахтіним 

Для цього дослідження надзвичайно цінними є концепції природи мистецтва, 

розвинуті російським філософом, культурологом, теоретиком культури та 

мистецтва Михайлом Михайловичем Бахтіним. У своїх роботах він досліджує 

мову, природу жанру європейського роману, а також вводить поняття 

поліфонізму в літературознавство.  

Ознайомлення з літературним твором М. М. Бахтін прирівнює до знайомства 

з особистістю автора. Тут він розрізнює поняття пояснення та розуміння. 

Пояснення він називає односпрямованим, оскільки воно залучає лише особистість 

того, хто пояснює, і не включає реакцію адресата, для якого пояснення 

відбувається. Розуміння ж двостороннє, залучає дві особистості (автора та читача 

в літературному творі) та створює між ними діалогічні відносини. Зокрема 

діалогічності мистецтва присвячено багато роздумів М. М. Бахтіна, які ми 

розглянемо більш детально. «Побачити та зрозуміти автора твору – означає 

побачити та зрозуміти іншу, чужу свідомість і її світ, тобто інший суб’єкт. При 

поясненні – лише одна свідомість, один суб’єкт; при розумінні – дві свідомості, 

два суб’єкти. До об’єкта не може бути діалогічного відношення, тому пояснення 
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позбавлене діалогічних моментів (окрім формально-риторичного). Розуміння 

завжди певною мірою діалогічне» [Бахтин 1979, с. 306].  

М. М. Бахтін зазначає діалогічний характер активності автора, оскільки при 

написанні свого твору він орієнтується на чужу особистість, читачів, свою 

публіку. «Автор глибоко активний, однак його активність носить особливий, 

діалогічний характер. Одна справа – активність стосовно мертвої речі, інша – 

активність стосовно чужої живої та повноправної свідомості» [Бахтин 1979, 

с. 328]. 

У ході дослідження ми помітили пильну увагу до ролі часу літературного 

твору в інтерпретації, яка була проаналізована кількома дослідниками та 

філософами різних часів. Міркування М. М. Бахтіна про час створення 

літературного твору і безсмертність мистецтва подібні до концепції позачасового 

теперішнього мистецтва Гадамера. «Воно [кінцеве значення пам’ятника певної 

епохи] не народжується (повністю) в обмежену епоху народження пам’ятника – 

воно готується протягом століть до народження та продовжує жити та 

розвиватися протягом століть після народження. Це висхідне значення не можна 

вивести та пояснити лише з обмежених умов однієї даної епохи, епохи 

народження пам’ятника» [Бахтин 1979, с. 344]. Така безчасовість твору 

обумовлена залученням усього життєвого досвіду автора та культурної традиції, 

що складалася до нього протягом століть, а також особистістю читача, який 

сприймає прочитане через призму свого особистого досвіду та життєвих 

цінностей.   

Важливим для інтерпретації літературного твору є поняття діалогічності, 

введене М. М. Бахтіним. Дослідник говорить про «споконвічну діалогічність» 

слова, яка вказує на його діалогічну орієнтацію серед чужих висловлень у рамках 

тієї ж мови, серед інших «соціальних мов» у межах тієї самої національної мови, а 

також серед інших національних мов у межах однієї культури, соціально-

ідеологічного кругозору [Бахтин 1975, с. 88-89].  

Авторові художнього твору неможливо не уникнути діалогічності з чужими 

словами про предмет. Для автора відкривається багато шляхів, які вже прокладені 
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соціальною свідомістю досвідом поколінь до нього. Цими якостями володіє не 

лише художнє слово, а й побутове. Слово в побутовому вживанні також 

орієнтоване на «вже відоме», «вже сказане», «загальну думку» [Бахтин 1975, 

с. 92]. Слово народжується та повністю відкриває свої властивості в живому 

мовленні, контексті, що М. М. Бахтін назвав «внутрішньою діалогічністю».  

М. М. Бахтін не відносить пасивне розуміння мовного значення слова до 

повноцінного розуміння, оскільки воно не додає нічого нового до смислу слова, а 

лише дублює його. Так слово не виходить за межі свого контексту, нічим не 

збагачує його розуміння, не збагачується новими предметними чи експресивними 

компонентами. «У справжньому мовленнєвому житті будь-яке конкретне 

розуміння активне: воно залучає те, що було зрозуміле, до свого предметно-

експресивного кругозору та нерозривно зливається з відповіддю» [Бахтин 1975, 

с. 95]. 

На думку М. М. Бахтіна, діалогічність слова виявляється в неможливості 

його розуміння поза життєвої ситуації, поза контекстом, в якому воно вживається. 

«Вивчати слово в ньому самому, ігноруючи його направленість поза собою, – так 

само не має сенсу, як і вивчати психічне переживання поза його реальністю, на 

яку воно спрямоване та якою визначається» [Бахтин 1975, с. 105]. Через значну 

інтенційність слів мови не залишається нейтральних, не чужих слів зовсім. Всі 

слова та форми мови пронизані інтенціями. «Всі слова пахнуть професією, 

жанром, напрямом, партією, певним твором, певною людиною, поколінням, віком, 

днем та годиною. Кожне слово пахне контекстом і контекстами, в яких воно жило 

своїм соціально напруженим життям; всі слова та форми населені інтенціями» 

[Бахтин 1975, с. 106]. Всі слова мови чужі для мовця, доки він не наповнить їх 

своєю власною інтенцією, акцентом, залучить їх до свого конкретного замислу. 

Однак часто слово так і не набуває ознак «свого», не може асимілюватися з 

контекстом мовця, що пояснюється характером мови, яка перенасичена 

інтенціями інших людей.  

Слово в романі володіє ще більшою діалогічністю та функціонує у більшій 

залежності від контексту чи діалогу, в який вписане. «Розвиток роману полягає в 
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поглибленні діалогічності, її розширенні та потоншенні. Все менш залишається 

елементів нейтральних, твердих («кам’яна правда»), які не залучені до діалогу. 

Діалог поринає в молекулярні та врешті-решт внутрішньоатомні глибини» 

[Бахтин 1975, с. 113]. 

М. М. Бахтін вводить у літературознавство поняття хронотопу, який визначає 

так: «хронотоп – наявний взаємозв’язок часових і просторових відносин, 

художньо освоєних у літературі (що в дослівному перекладі означає 

«часопростір»)» [Бахтин 1975, с. 234]. Термін «хронотоп» первинно функціонував 

у математиці чи природознавстві та був введений у наукову термінологію на 

ґрунті теорії відносності Ейнштейна. М. М. Бахтін переносить зв’язок простору та 

часу, описаний Ейнштейном, у сферу літератури, зокрема літературного тексту. 

«Предмети часу розкриваються в просторі, а простір осмислюється та 

вимірюється часом» [Бахтин 1975, с. 235].  На думку Бахтіна, саме хронотоп 

визначає жанрову приналежність твору, при цьому час переважає над простором. 

«Хронотоп у літературі має важливе жанрове значення. Можна прямо сказати, що 

жанр і жанрові різновиди визначаються саме хронотопом, причому в літературі 

керівною основою є час» [Бахтин 1975, с. 235].   

Класифікація хронотопів М. М. Бахтіна та їх аналіз побудовані на матеріалі 

розвитку різноманітних жанрових різновидів європейського роману, починаючи 

від грецьких античних творів та закінчуючи романами Франсуа Рабле. Зокрема 

серед античних романів М. М. Бахтін аналізує три типи: авантюрний роман-

випробування, авантюрно-побутовий роман і біографічні форми роману. Серед 

згаданих різновидів романів М.М. Бахтін виокремлює певні хронотопічні мотиви, 

а саме – хронотоп дороги, зустрічі, кризи (порогу), вітальні, площі чи вулиці, 

природи та інші. Хронотопи необов’язково виступають у романі в чистому 

вигляді, часто вони змішані, включені один в інший, переплетені. 

Таким чином, поняттям діалогічності слова в літературному творі 

М. М. Бахтін закладає потенційну можливість різної інтерпретації твору читачем. 

Слово завжди діалогічне, набуває повного сенсу лише в контексті і так само 

втрачає його, позбавившись мовного середовища, в яке воно було введене. 
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М. М. Бахтін наголошує на активному розумінні тексту читачем, оскільки пасивне 

розуміння не збагачує текст, а лише дублює. Виходить, що при спробі розуміння 

тексту читач мимоволі його інтерпретує, залучаючи свій апперцептивний фон. 

Слова також насичені інтенціями інших людей, задачею ж автора літературного 

твору є не позбавлення від чужих інтенцій, а залучення їх таким чином, щоб вони 

підкреслювали його власну інтенцію та служили літературному задуму. Бахтін 

вводить в літературознавство поняття хронотопу, яке позначає відносини часу та 

простору в художньому творі. В більшості випадків, за Бахтіним, хронотоп 

визначає жанрову приналежність літературного твору. 

 

1.3.8.  Проблема занепаду смислу в радикальній герменевтиці Джона 

Капуто 

Розглянемо герменевтичні дослідження американського філософа Джона 

Капуто, який працює у сфері феноменології, герменевтики, теології та 

деконструкції, а також є одним з засновників постмодерної теології. Ранні праці 

Джона Капуто присвячені більшою мірою дослідженню герменевтичних 

концепцій Гайдеггера та Дерріди, зокрема його критика виражена в таких роботах 

як «Містичний елемент Гайдеггерівської думки» (1978) (The Mystical Element in 

Heidegger's Thought), «Гайдеггер та Фома Аквінський» (1982) (Heidegger and 

Aquinas), «Деміфологізація Гайдеггера» (1993) (Demythologizing Heidegger), 

«Молитви та сльози Жака Дерріди» (1997) (The Prayers and Tears of Jacques 

Derrida), «Коротко про деконструкцію: бесіди з Жаком Деррідою» (1997) 

(Deconstruction in a Nutshell: A Conversation with Jacques Derrida) та інших. Своє 

бачення герменевтики Джон Капуто розвинув у працях «Радикальна герменевтика: 

повтор, реконструкція та проєкт герменевтики» (Radical Hermeneutics: Repetition, 

Deconstruction and the Hermeneutic Project) 1987 року та «Більше про радикальну 

герменевтику: незнання того, ким ми є» (More Radical Hermeneutics: On Not 

Knowing Who We Are) 2000 року. Пізніші праці Джона Капуто мають більш 

теологічний характер та присвячені його концепції «слабкої теології» (weak 

theology). 
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Концепція радикальної герменевтики була висунута Джоном Капуто в 1987 

році у праці «Радикальна герменевтика: повтор, реконструкція та проєкт 

герменевтики». У своїх твердженнях він заперечує класичні основи герменевтики, 

а саме говорить про те, що встановлення значень чи вірне тлумачення значень, які 

заведено вважати основними завданнями герменевтики, зовсім не є 

визначальними. В основі його ідеї лежить поняття неможливості вирішити або 

визначитися (undecidability), тому він пропонує залишати питання в стані 

запитування, такими, які необов’язково мають відповідь. Запитування є 

динамічним, постійним, часто позбавленим основ рухом думки. «Капуто 

радикалізує в такий спосіб Гайдеггера, констатуючи не тільки потребу 

вироблення для нас позиції, позбавленої основ, а приймаючи тезу, що таке 

мислення – позбавлене опори, комфорту – опановує нами без нашої волі» 

[Уліцька 2008, с. 108]. 

Джон Капуто розмірковує над сучасністю, теперішнім світом, де старі 

принципи позбулися актуальності, в якому сенс прийшов у занепад. Нами 

втрачені можливості віднайдення істинного смислу текстів, їх відновлення. У 

радикальній герменевтиці саме такий стан занепаду сенсу, його криза має стати 

новим предметом осмислення, а дослідження сучасного світу і вимірів людського 

існування мають стати основою герменевтики. Капуто пропонує створити нову 

герменевтику, яка не обіцятиме відновлення втрачених істин і смислів, а навпаки 

ствердить неможливість їх відтворення. Нова герменевтика має акцентувати на 

джерельній проблематичності життя та існування. «Ми спробуємо відновити 

складність життя, а не зробити її неможливою» [Caputo 1987, p. 209].  

Ідеї Капуто, втілені в «Радикальній герменевтиці», не слід вважати 

песимістичними чи занепадницькими. Автор виробляє модель нової герменевтики, 

вироблення іншого роду інтерпретації, в якій Капуто використовує категорію гри. 

Капуто пише про присутність безкінечної гри віддзеркалень знаків і текстів у 

інтерпретації.  

Багато ідей Капуто присвячені поняттю неможливості вирішити/визначитися 

(indecidability). «Проблема полягає в тому, що за умов існування різноманітних 
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істин, значень, інтерпретацій, життєвих поглядів, теорій тощо, ми не маємо засад 

визначитися між ними» [Karuvelili 2002, p. 66]. Капуто застосовує цю концепцію в 

більшості випадків щодо релігійних реалій. 

Отже, у своїх філософських дослідженнях Джон Капуто розробляє 

концепцію радикальної герменевтики, в основі якої лежить поняття неможливості 

вирішити чи визначитися (undecidability), що призводить до того, що, на його 

думку, питання не мають шукати остаточної відповіді, повинні бути залишені в 

стані запитування. В радикальній герменевтиці описаний стан занепаду сенсу, 

його криза, які мають стати новим предметом осмислення. Капуто пропонує 

створити нову герменевтику, яка ствердить неможливість відтворення втрачених 

смислів.  

 

1.3.9. Проблема перекладу як інтерпретації в дослідженнях Джорджа 

Стейнера 

В наукових джерелах інтерпретація має досить широкий спектр вживання. 

Термін «інтерпретація» часто використовується до творів, написаних автором 

мовою читача, однак особливий тип інтерпретації складає переклад з однієї мови 

на іншу. Адже при перекладі смисл оригінального тексту передається засобами 

іншої мови, і таким чином інтерпретується.  

Розглянемо концепцію «перекладу» літературного критика, письменника та 

теоретика культури Джорджа Стейнера. У своїй праці «Після Вавилонської вежі» 

автор стверджує, що «переклад є фундаментальним механізмом функціонування 

людини в мові … переклад присутній в кожному акті людської комунікації» 

[Уліцька 2008, с. 104]. В концепції Стейнера переклад відіграє надзвичайну роль. 

Стейнер концептуалізує категорію перекладу в такий самий спосіб, як його 

попередники розглядали інтерпретацію.  

За Стейнером, феномен перекладу тісно пов’язаний з розумінням і виходить 

з інтерпретації. У своїй монографії «Після Вавилонської вежі» Стейнер наводить 

приклади, для перекладу яких необхідно провести інтерпретаційний аналіз (епохи, 

звичаїв чи автора), тобто це необхідно для того, щоб у 21 столітті адекватно 
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перекласти твори Шекспіра [Озеки-Депре 2011, с. 58]. У п’ятому розділі 

монографії Джордж Стейнер детально описує «герменевтичний маршрут» 

перекладача, який містить чотири етапи: 

  Віра (довіра) – момент, коли перекладач думає, що розуміє текст.  

  Агресія (або опір) – перекладач мусить увійти в текст і «видерти» його 

значення [Уліцька 2008, с. 105]. 

  Поглинання (порив) – перекладач «привласнює» текст перекладу, який 

перетворюється на щось знайоме.  

  Компенсація/реституція («повернення поршня») – фінальна фаза перекладу, 

коли оригінальний текст і переклад приходять у рівновагу. Для перекладача це 

означає вірне тлумачення оригіналу.  

Стейнер наголошує на тому, що не можна створити точну формулу або 

інструкцію щодо повернення тексту рівноваги, однак його результатом має бути 

повернення до оригіналу на стільки, скільки було втрачено при перекладі. 

«Переклад здійснює компенсацію тим, що дає оригіналу шанс постійності та 

географічно-культурного простору існування, недоступних для нього в будь-який 

інший спосіб» [Steiner 1998]. 

В процесі перекладу перекладач виступає в ролі тлумача. Про неможливість 

досконалого перекладу, який не залишав би місця інтерпретації для перекладача, 

пише також французький літературознавець, перекладач та теоретик літератури 

Інес Озеки-Депре. «Досконалий переклад міг би стати прикладом абсолютної 

синонімії. Це передбачає настільки доскональну інтерпретацію, що вона повинна, 

з одного боку, передати найдетальніші риси тексту-джерела (фонетичні, 

граматичні, семантичні або контекстуальні), а, з іншого – бути настільки 

вивіреною за оригіналом, що не залишає ніякої можливості на парафразу, 

експлікацію та варіанти» [Озеки-Депре 2011, с. 59].  

За допомогою прикладів з творів різних епох англомовної літератури 

Стейнер констатує наступне: «Будь-яке ретельне прочитання тексту, написаного 

рідною мовою у минулому, є актом різноманітної інтерпретації» [Steiner 1998, 

p. 18]. Мова завжди знаходиться в русі, змінюючи та доповнюючи або навпаки 
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відкидаючи значення слів, граматичних конструкцій, фразеологічних зворотів 

тощо. «Як ми побачимо, існують приклади затриманої або різко зменшеної 

мобільності [мови]: певні мови, які мають сакральне чи магічне призначення, 

зберігаються у стані штучної статичності. Однак звичайна мова буквально в 

кожний момент є об’єктом зміни» [Steiner 1998, p. 19]. Це виражається в 

різноманітних формах. В мову приходить нова лексика, витісняючи стару. 

Граматичні конструкції набувають ідіоматичного значення.  

Інтерпретація дає життя мові поза власне моментом та місцем її усного чи 

письмового вживання. «Французьке слово interprete  вміщує в собі всі відповідні 

значення. Актор інтерпретує [п’єси] Жана Расіна, піаніст виконує 

інтерпретацію сонати Бетховена. Через залучення своєї особистості критик стає 

інтерпретатором … Монтеля чи Малларме» [Steiner 1998, p. 28]. Англійське ж 

слово «перекладач» має меншу смислову насиченість. І саме в цьому полягає 

відправна точка дослідження. «Коли ми чуємо будь-яке мовне ствердження з 

минулого, Левіт чи тогорічний бестселер, ми перекладаємо. Читач, актор, 

редактор є перекладачами мови іншого часу. Схематична модель перекладу є 

такою, що повідомлення з мови-оригіналу передається мовою-рецептором за 

допомогою певних трансформацій. Тут існує очевидний бар’єр, оскільки мови 

відрізняються одна від одної, та інтерпретаційна передача, хоча і може іноді 

ввести в оману, однак все одно є кодуванням та декодуванням, і має статися, щоб 

«передати» повідомлення. Така сама модель – і на цьому дуже рідко фокусується 

увага – відбувається в межах однієї мови» [Steiner 1998, p. 28]. Проте у випадку з 

однією мовою дистанція між джерелом та рецептором – це час. Для повного 

розуміння тексту читачу/інтерпретатору необхідно подолати відстань у часі між 

ним та часом автора тексту. Джордж Стейнер наводить приклад діахронічного 

перекладу в рамках тієї самої мови, коли історичний текст перекладається на 

сучасну мову.  

Використовуючи термін «переклад» Стейнер не завжди має на увазі переклад 

з однієї мови на іншу. Ми перекладаємо, коли намагаємося зрозуміти різні 
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діалекти, говірки однієї мови, а також особливості мовлення представників 

певних професій, соціального статусу, ідеологій, віку та статі.  

 «Таким чином, людина виконує акт перекладу в повному обсязі, коли 

отримує мовне повідомлення від іншої людини» [Steiner 1998, p. 48]. «В межах 

кількох чи однієї мови людська комунікація дорівнює перекладу» [Steiner 1998, 

p. 49]. Поетка перекладу стає, за Стейнером, поетикою розуміння. Стейнер піддає 

критиці Маркса, психоаналіз Фройда, а також полемізує з концепціями 

прочитання літератури, які пропонують Роналд Барт, Гарольд Блум чи Жак 

Дерріда.  

Отже, Джордж Стейнер концептуалізує категорію перекладу, який, на його 

думку, тісно пов’язаний з розумінням. Для Стейнера власне переклад і є 

інтерпретацією. Інтерпретацією є також спроби розуміння тексту. Стейнер 

детально описує «герменевтичний маршрут» перекладача, який містить чотири 

фази. Читач завжди виступає перекладачем мови іншого часу, навіть якщо твір 

написаний його рідною мовою, адже для повного розуміння тексту читачу 

необхідно подолати відстань у часі між ним та тексту.  

 

1.3.10. Особливості тлумачення інтерпретації в дослідженнях 

українських науковців 

Аналіз поняття інтерпретації в історії світової науки буде неповним без 

огляду робіт українських дослідників у галузі герменевтики. Зокрема над 

тлумаченням інтерпретації та її природою працювали О. Колесник, С. Квіт, 

Т. Гундорова та інші. Розглянемо науковий внесок згаданих вчених більш 

докладно.  

У своїй докторській дисертації «Художня інтерпретація як феномен 

культури» Олена Сергіївна Колесник досліджує поняття інтерпретації на 

культурологічній царині. «Можливість постулювати існування культурологічної 

герменевтики як єдиної методології аналізу людської культури та її конкретних 

проявів, яка синтезує досягнення окремих герменевтичних дисциплін, та інших, 

сумісних з ними підходів. При цьому її переважним завданням виступатиме те, 
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що було названо Е. Панофським «іконологічною інтерпретацією», а саме – 

осягнення символічних цінностей певної культури» [Колесник 2015, с. 19]. Як 

наука герменевтика ставить перед собою завдання тлумачення культурних 

цінностей і більш вичерпного осягнення їх змісту. 

Дослідження української літературознавця та культуролога Тамари 

Іванівни Гундорової охоплюють різноманітні галузі: сучасна літературна теорія, 

гендерні студії, постколоніальна критика, модернізм, постмодернізм та інші. 

Розглянемо її знакову працю «Транзитна культура. Симптоми постколоніальної 

травми», видану у 2013 році. Теми, про які мовить Тамара Іванівна різноманітні, 

але в цілому присвячені сучасній літературі, ролі Чорнобилю в історії, меланхолії, 

популярній масовій культурі та кічу. Центральним стрижнем, який утримує теми 

в одній площині є питання «транзитної культури», як культури переходу від 

колоніалізму та тоталітаризму до сучасної культури та літератури з «присвоєнням 

наявного буття».  

Тамара Іванівна працює над розуміння симптомів і травм української 

сучасної культури, а саме постколоніальний ressentiment, розрив генерацій і 

пам’ять про минуле в сучасному пострадянському романі, розрив високої і 

популярної культури, нове розуміння класики, кічезацію як спосіб рецепції 

травматичного досвіду, а також Чорнобиль — подію, яка значною мірою 

визначила й оформила теперішнє мислення в Україні [Гундорова 2012, с. 20].  

«Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми» тематично 

поділена на п’ять розділів, особливу увагу ми звернемо на третій: «Літературний 

ярмарок: формула серединної культури», в якому мова йде про сучасну 

інтерпретацію образів Гоголя та Шевченка в масовій культурі. Головне питання 

дослідження Тамара Іванівна формулює в наступному твердженні: «Мене 

цікавить, як Гоголь перетворюється на товарний фетиш і як Шевченко з класика 

стає бажаним сучасником та зразком для самоідентифікації» [Гундорова 2012, 

с. 13]. 

На теренах сучасного глобального простору Гоголь перестає функціонувати 

як суто письменник і автор літературних творів, а перетворюється на бренд 



60 
 

різноманітних напрямків та течій. «…товаром (навіть трансконтинентальним 

товаром) стає у сучасному ринковому суспільстві й сам Гоголь… у ювілейний 

2009 рік він стає рекламним товаром –  постаттю, емблематичною для пітерських 

модників» [Гундорова 2012, с. 350]. Т. І. Гундорова зазначає вживання образу 

Гоголя як транскультурного фетиша як ще один різновид його рецепції 

сучасниками. Гоголь виступає певним провідником транзитної культури, що 

обумовлено «перехідним» положенням самої його особистості.  

«Становище Гоголя між двома культурами – українською і російською, між 

метропольною культурою і провінційною, його, так би мовити, 

напівколоніальність, базована на включеності в імперську великоросійську 

культуру, а також увага до ситуації людини на перехресті різних бажань – вгору і 

вниз, до Бога і до чорта, роблять Гоголя знаковою постаттю для сучасної 

транзитної культури» [Гундорова 2012, с. 353-354]. Таким чином, постать Гоголя 

не лише фетишизується, а й стає символом мовного, культурного та 

національного зміщення. Популяризації та фетишизації зазнає не лише сам 

письменник, а і його літературні образи: шинелі, носа, портрета та інших. 

Про інтерпретацію образу та творів Тараса Шевченка у сучасній культурі 

можна розробити окреме повномасштабне дослідження. Тамара Іванівна в своїй 

роботі ретельно описує, ілюструє прикладами різноманітність інтерпретації 

українського класика в масовій культурі, особливу увагу приділяючи сучасній 

українській літературі.  

Розділ «Поп-Шевченко: споживання класики» починається з аналізу стану 

української культури на початку 90-х років, коли починається активна переоцінка 

класики. Тогочасна література ставить за мету реанімувати травмовану українську 

свідомість. Саме на 90-ті роки припадає активне переосмислення класичної 

літератури та її наближення до сенсів сучасності. Одночасно відбувається і 

формування нового літературного канону, який Тамара Іванівна називає 

постколоніальним.  

Образ Шевченка широко використовується в політичних рухах у якості 

національного символу. Тарас Кузьмов у своєму фейлетоні «Відчепіться ж, брати 
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мої, молю вас, благаю!» говорить про безцеремонну експлуатацію пам’яті про 

Шевченка заради політичних цілей.  

Образ Шевченка набув надзвичайної популярності в масах. Його рецепція не 

обмежується образом поета чи митця, а виходить за рамки творчості, набуваючи 

нових рис у сучасній інтерпретації. «Поп-культурна індустрія присвоєння 

класики  –  один з елементів розвитку сучасної культури» [Гундорова 2012, с. 363], 

як зазначає Тамара Гундорова. «У постмодерній грі з класикою спостерігаємо 

карнавалізацію і кічезацію стереотипних уявлень про Шевченка, що, однак, не 

суперечить самоідентифікації з поетом-кобзарем» [Гундорова 2012, с. 368]. 

Варто зазначити, що інтерпретація образу Шевченка сучасними авторами 

відбувається в декількох напрямках. Це не лише зниження та опобутовлення, 

розідеологізація, популяризація та наділення пороками, а також і сублімація та 

підвищення.  

Герменевтичні дослідження у сфері української наукової думки також 

представлені монографією професора Сергія Мироновича Квіта, дослідника, 

громадського діяча, педагога, літературознавця та журналіста.  

В монографії «Герменевтика стилю» С. М. Квіт обґрунтовує свій власний 

концепт, а також характеризує дослідження філософів, починаючи від античної 

спадщини та завершуючи класикою філософської герменевтики. В «Герменевтиці 

стилю» систематизовані дослідження Св. Августина, Ігнатія Лойоли, М. Монлеля, 

Б. Паскаля, Ф. Шлейєрмахера, В. Дільтея, М. Гайдаггера, Г.-Г. Гадамера, 

Г. Сковороди, Д. Чижевського, М. Фуко, Ж. Дерріди та інших філософів.  

Свою монографію Сергій Миронович починає з осмислення поняття 

герменевтики та його багатозначності, яке має індивідуальне тлумачення в різних 

контекстах і джерелах. У дискусії, чи слід вважати герменевтику мистецтвом або 

каноном інтерпретації, професор приходить до висновку, що герменевтика завжди 

виступає і тим, і іншим [Квіт 2003, с. 8]. В центрі герменевтики завжди стоїть 

людина та культура. Герменевтика виникає з мови та послуговується мовою.  

Сергій Миронович розмірковує над об’єктивністю науковця під час 

герменевтичного дослідження та приходить до висновку, що з наукової точки 
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зору суб’єктивність науковця дійсно переважає над об’єктивністю. Однак за 

своєю природою герменевтика не може претендувати на абсолютну об’єктивність, 

оскільки включає особистість інтерпретатора, яка накладає персональний 

відбиток на предмет дослідження.  

Герменевтична розмова охоплює текст дослідження, його автора та 

інтерпретатора, тому наслідком герменевтичної розмови є не лише розуміння 

іншого або взаєморозуміння, обумовлене спільним пошуком істини. Наслідком 

герменевтичної розмови є саморозуміння і самопізнання.   

Головним завданням герменевтики Сергій Миронович визначає «допомогти 

у досягненні розуміння того, що для нас поки що виступає незрозумілим» 

[Квіт 2003, с. 9]. Людина, яка хоче зрозуміти тексти культури, виступає читачем і 

критиком цих текстів. Вона може стати «активним читачем», який не просто 

читає, а ставить за мету повідомити інших про ці тексти, створивши критичні, 

вторинні тексти культури. Такі твори, в основному, відносять до жанру есе, де на 

перший план виходить особа автора з індивідуальним стилем. За певних обставин 

позиція автора тексту та філософа схожі, оскільки філософ також є «активним 

читачем», шукаючи «ключі від людської культури» [Квіт 2003, с. 12]. 

Таким чином, дослідивши роботи українських дослідників на царині 

інтерпретації, ми можемо сформувати наступні висновки. О. С. Колесник 

досліджує поняття інтерпретації в культурологічній сфері. Т. І. Гундорова 

присвячує дослідження сучасній літературі, ролі Чорнобилю в історії, меланхолії, 

популярній масовій культурі та кічу, особливу увагу приділяє сучасній 

інтерпретації образів Гоголя та Шевченка в масовій культурі та їх модерну 

інтерпретацію. На її думку, Гоголь перетворюється на бренд, а популяризації та 

фетишизації зазнає не лише сам письменник, а й образи його літературних творів. 

Також дослідниця демонструє різноманітність інтерпретації Шевченка в масовій 

культурі. У постмодерній грі з класикою Т. І. Гундорова спостерігає 

карнавалізацію та кічезацію стереотипних уявлень про Шевченка, а також описує 

основні стратегії інтерпретації образу класика в культурі. С. М. Квіт у монографії 

«Герменевтика стилю» обґрунтовує свій власний концепт інтерпретації, а також 
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аналізує дослідження попередників. Герменевтику С. М. Квіт вважає мистецтвом і 

каноном інтерпретації, яка має природно закладену в неї суб’єктивність 

інтерпретатора. Наслідком інтерпретації є саморозуміння і самопізнання.  

 

1.3.11. Роль коментаторської традиції для становлення та розвитку 

інтерпретації в Китаї 

Для більш вичерпного розуміння проблеми інтерпретації необхідно 

проаналізувати китайську герменевтичну традицію, виявити її джерело, еволюцію, 

а також дослідити сучасні герменевтичні тенденції в Китаї. 

Для західної наукової думки інтерпретація починає свій розвиток і 

стверджується в наукових канонах давньої Греції, однак розкривається більш 

повно як екзегеза. Після того, як побачили світ твори Фрідріха Шлейєрмахера та 

Вільгельма Дільтея, герменевтика набуває теоретичної аргументованості та 

систематичності. І хоча до недавнього часу методологія західної герменевтики не 

була відома науковій спільноті Китаю, не є вірним стверджувати, що 

герменевтика не мала місця в китайській історії науки. 

Історія конфуціанства та класичної освіти з державними іспитами в Китаї 

залучають такі канонічні трактати як «П’ятикнижжя» ( 五 经  – У-цзін) та 

«Чотирикнижжя» (四书 – Си-шу). Вони являють собою зібрані та упорядковані 

давні тексти, які складали основу державної освіти. Зокрема «У-Цзін» є однією з 

найдавніших літературних пам’яток, яка містить цінні відомості з давньої історії 

Китаю. П’ять трактатів були зібрані та відновлені вченими, які прагнули 

пристосувати їх до політичного устрою тогочасної епохи, що, як наслідок, 

призвело до певної обробки оригінальних давніх текстів та додатком коментаря, 

який пояснював складні для розуміння фрагменти. Слід зазначити, що обробка та 

навіть переписування історичних трактатів з приходом нової влади є досить 

типовим для китайської коментаторської традиції. Науковці також вдавалися до 

методу інтерполяції (заповнення прогалин у тексті інформацією на власний 

розсуд). Саме коментарі до класичних конфуціанських трактатів можна вважати 

основою інтерпретації в Китаї, оскільки вони містили цінні нотатки з тлумачення 
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важких частин тексту, а також мали за ціль вірне розуміння оригіналу читачем. 

Концептуальне поняття вірного прочитання тексту виникає в Китаї ще давні часи, 

коли започатковується потреба тлумачення канонічних та історичних творів, 

поезії, мистецтва та метафізики.  

Конфуціанські трактати довгий час становили основу китайського 

державного апарату, оскільки їх запам’ятовування було необхідною умовою 

складання державних іспитів і, як наслідок, отримання посади чиновника. 

Класичні конфуціанські канони в літературознавстві позначають терміном цзін 

(经 – ««основи тканини», так звані основоположники» [Алексеев 2002, с. 42]). 

Кандидат на складання державних іспитів мав знати напам’ять не лише 

канонічний текст, а і коментар до нього. Цей факт підкреслює важливість 

коментаря для класичної освіти та функціонування державного апарату в 

китайському суспільстві.  

Класичний конфуціанський канон охоплює дві групи текстів. По-перше, це 

тексти, які містять філософські ідеї Конфуція («Чотирикнижжя»), по-друге, це ті 

трактати, до яких Конфуцій додав свій коментар або роз’яснення смислів. 

Приналежність до конфуціанського канону не лише філософського доробку 

Конфуція, а й текстів з його коментарем також підкреслює важливу роль 

коментарів у китайській традиції. 

Інтерпретація знайшла вираження в філософській ідеології Конфуцій, якому 

належить наступний вислів: «Якщо з трьохсот віршів треба вибрати одну фразу, 

щоб підсумувати тему, я б сказав, що немає в цьому недоброго наміру» («诗三百，

一言以蔽之，曰： ‘思无邪 ’»). Конфуцій не забороняє роз’яснення, короткий 

виклад та інтерпретацію текстів.  

Для цього дослідження більший інтерес складає «П’ятикнижжя», до  якого 

увійшли п’ять давніх трактатів, що так чи інакше зазнали трансформації, 

інтерпретації, набули роз’яснювальних коментарів. Зокрема, перша частина 

«Шицзіну» (诗经 – «Книги поезій») складається з фольклорного масиву, зібраного 

та записаного державними діячами, однак питання про суто народне походження 
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матеріалу залишається відкритим, оскільки в наукових колах існують гіпотези 

щодо інтерпретації народних пісень таким чином, щоб вони могли задовольняти 

потреби тогочасного державного апарату. «Книга античної поезії («Шицзін») 

складається насамперед [тобто перша частина] з пісень, нібито записаних у народі 

давніми діячами на зразок Конфуція, що шукали в керованих масах (лі мінь) як 

виправдання своєї досконалості, так і сміливі вказівки (належно завуальовані) на 

свої недоліки» [Алексеев 2002, с. 44]. Пісні «Шицзіну» в обробці Конфуція 

набули дидактичного характеру.  

«Шуцзін» (书经 – «Книга історії») містить промови героїв, поданих також в 

редакції Конфуція. Матеріал редагований так, щоб відповідати нормам 

конфуціанської моралі, а саме герої позбавлені «містичного та надприродного 

героїзму та наївної вигадки» [Алексеев 2002, с. 44].  

У «Літописі царства Лу» ( 春 秋  – «Чуньцью») матеріал також зазнав 

стилістичної обробки Конфуцієм. Цей трактат містить детальний коментар, що 

становить собою окремі книги, авторство яких належить учням Конфуція. Слід 

зазначити, що коментатори могли висвітлювати проблему під тим чи іншим 

кутом, додаючи особистий внесок до оригінального матеріалу.  

«Цзочжуань» (左傳  – «Коментар Цзо») є окремою працею та детальним 

коментарем до «Чуньцю». «Майстерно володіючи літературною мовою та вміло 

використовуючи закони майже детективного жанру, невідомий автор (автори?) 

коментаря розкриває мотиви дій різних персон, описує їх характери, задуми та 

вчинки. Історичні діячі давно минулих днів під його пензлем оживають» 

[Васильев 2000, с. 15]. Зокрема Л. Васильєв називає «Цзочжуань» «одним із 

найцікавіших та найзмістовніших творів давньокитайської літератури в жанрі 

історичної розповіді» [Васильев 2000, с. 15]. У тексті коментаря панують інтриги, 

протистоять одні одним історичні особи, які прагнуть до влади будь-якою ціною, 

та прості доброчесні герої. Через детальний опис історичних персонажів описане 

політичне життя суспільства. «Цзочжуань» викликає інтерес як окремий твір, а не 
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лише як доповнення до історичного трактату «Чуньцю». Також коментарем до 

«Чуньцю» є «Го юй» (国语 – «Промови царств»).  

Слід зазначити, що трактати не були призначені для спонтанного читання. 

Коментар був обов’язковим для розуміння тексту. Оригінал трактату підлягав 

дуже ретельному дослідженню, а на складання самого коментаря могло бути 

витрачено 15-20 років [Алексеев 2002, с. 107]. Запам’ятовування канонічних 

текстів не завжди включало розуміння прочитаного, тлумачення ж базувалося на 

коментарі, який пояснював складні фрагменти тексту.  

З наведених прикладів очевидно, що редагування та коментування давніх 

текстів було розповсюджене в конфуціанській традиції. Оскільки коментаторські 

нотатки з тлумаченням смислу та інтерпретація виникли та розвивалися на терені 

канонічних текстів, то китайська герменевтична традиція здебільшого мала 

конфуціанський характер з акцентом на ідеологію та моральне виховання 

[Альзахрані 2018, с. 14-15]. Однак в давньому Китаї інтерпретація не була 

виділена в окрему концептуальну категорію та не обмірковувалася систематично 

на відміну від західної сучасної традиції.  

Однак не лише конфуціанські трактати мали коментарі з поясненнями. 

Майже будь-які великі роботи різних жанрів спричиняли появу коментарів. 

Наприклад, «Історичні записки» Сима Цяня привертали увагу коментаторів 

різних епох. Серед коментаторів «Історичних записок» слід зазначити Пей Іня 

(V ст. н.е.), Сима Чженя (713–742), Чжана Шоу-цзе (VIII ст.), а також пізніших 

коментаторів Лян Юй-шена (1745–1819) та Цуй Ши (1852–1924). Заснована 

Конфуцієм традиція коментування продовжувала активну діяльність протягом 

всієї китайської історії.  

Існує декілька факторів, через які коментаторська традиція зазнала 

потужного імпульсу та набула розвитку в Китаї. Однією з таких причин стала 

політика нового імператора Цинь Шихуанді ( 秦始皇帝 ). «Попри незначну 

тривалість існування імперії Цинь, її влада встигла провести глобальні 

перетворення, спрямовані на політико-адміністративне і господарсько-економічне 

об’єднання країни та створення законодавчої бази та керівницьких структур, які 
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забезпечували функціонування імперської верховної влади» [Алимов 2014, с. 31]. 

У 213 р. н.е. за його наказом була заарештована, відправлена на виправні роботи 

та страчена велика кількість конфуціанських вчених, а вся гуманітарна література, 

включаючи конфуціанські класичні канони, була спалена. Пізніше імператором 

були впроваджені реформи китайської писемності, що зробило китайські класичні 

тексти менш зрозумілими, або значення яких були викривлені.  

Наприкінці династії Чжоу одна за одною стали з’являтися школи тлумачів 

канонів. Зазвичай вчитель досить поверхово передавав смисл канонічних текстів 

своїм учням. Як наслідок такої передачі залишалося багато неосвітлених і 

незрозумілих фрагментів. Через використання у класичних текстах давніх 

ієрогліфів, які більше не вживалися після реформи писемності, пояснювання 

текстів ставало ще складнішим. Виникла необхідність відтворення класичних 

текстів сучасною мовою.  

За епохи ранньої Хань у колах вчених та інтелігенції сформувалася тенденція 

«збиральної діяльності» [Алимов 2014, с. 36], ціллю якої було відтворити 

втрачений культурний доробок. Спроба відтворити канонічні тексти 

започаткувала теоретично-філологічний напрямок «канонознавства» ( 经 学 ), 

ціллю якого було дослідження, коментування та редагування давньої китайської 

літератури.  

Іншою ціллю «збиральної діяльності» було віднайти докази необхідності 

існування централізованої влади в країні. Це був випадок, коли за допомогою 

трактування історії, мали бути досягнені ідеологічні цілі імперії. Тому численні 

історичні події, факти, біографії, а також народний фольклор, космогонічні міфи 

та легенди були інтерпретовані та набули таких змін, які б підтримували сучасну 

політичну ідеологію. Процес «створення міфів» почався в Китаї через ідеологічні 

причини. Існує велика ймовірність того, що в таких трактатах, як «Шань хай цзін» 

(山海经) і «Хуайнань-цзи» (淮南子) зібрані не аутентичні народні вірування, а 

перекази, які були створені вченими перед-ханської та ханської доби на основі 

первинних сюжетів [Алимов 2014, с. 37].  
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На царині канонознавства започаткувалися дві школи вчених, задачею яких 

було пояснення давніх текстів. Зазвичай різні школи інтерпретували загальний 

зміст давнього тексту однаково, однак окремі фрагменти викликали дебати. Так 

сформувалися школи «старих текстів» ( 古 文 经 学 ), які  використовували 

філологічний підхід до тлумачення текстів (тобто вони аналізували ієрогліф у 

різних контекстах), і школи «нових текстів» (今文经学), які засновували свої 

коментарі на інтерпретаторській традиції.  

Важливу роль у редагуванні, каталогізації та упорядкуванні книг зіграла 

діяльність батька та сина Лю Сяна （劉向, 77 –  6 рр. до н.е.）та Лю Сіня （劉歆, 

46 р. до н.е. – 23 р. н.е.). Державним наказом Лю Сяна було відправлено до 

книгосховища, до якого переправляли книги та манускрипти, що збереглися. Не 

зважаючи на величезну кількість зібраного матеріалу, їм практично неможливо 

було користатися через невпорядкованість. Постала проблема каталогізації книг, 

вирішенням якої зайнявся Лю Сян. Він створив каталог книгосховища «Біє лу» 

(別錄 – «Окремі записи»), який, на жаль, не зберігся до наших днів. Усе своє 

життя Лу Сян присвятив каталогізації канонічних текстів, коментарів до них, 

поезії, од, енциклопедичним працям з математики, астрології, ворожіння, 

військового мистецтва та інших сфер. Після смерті Лю Сяна його син Лю Сінь 

продовжив його справу. Окрім каталогізації батько і син  редагували давні тексти 

і навіть відновлювали певні втрачені пам’ятки за посиланнями на них в інших 

джерелах.  

Серед упорядників бібліотек, в обов’язок яких входила каталогізація та 

коментарі до книжкового матеріалу, винятковою особистістю був Ван І (王

逸, 89 – 158), який отримав імператорське призначення у бібліотеку Дунгуань. Зі 

110 року відбувалася масштабна праця групи учених з каталогізації книгосховища.   

Серед коментаторів ханських часів слід зазначити Чжен Сюаня (郑玄, 127 – 

200), який намагався поєднати філологічний та інтерпретаторський підходи. Чжен 

Сюань працював над двома типами коментарів: цзянь 笺 (пояснення) та пу 谱 

(хронологічні записи). Чжен Сюаню вдалося успішно використати хронологічний 
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метод, щоб співвіднести твір із певною історичною епохою, правителем та 

подіями, які відбулися в цей час. За допомогою пояснення цзянь коментатор 

тлумачив текст відповідно до морально-етичних засад конфуціанства.  

В епоху Хань з’являються словники ієрогліфів, які пояснювали їх смисл. 

Словник «Ер’я» (尔雅 – букв. означає «Наближення до класики») був складений 

приблизно у 3-2 ст. до н.е. Це один із найдавніших тлумачних словників 

китайських ієрогліфів, який містить енциклопедичні нотатки з різних областей.  У 

«Ер’я» входять пояснення слів, які зустрічаються в класичних текстах. Матеріал 

словника згрупований за сферами, а саме: 

1. 释 诂  ши гу – роз’яснення лексики (тлумачення ієрогліфів, які 

зустрічаються в давніх текстах) 

2. 释言 ши янь – роз’яснення слів (тлумачення прийменників і дієслів 

давніх текстів) 

3. 释 训  ши сюнь – роз’яснення глос (тлумачення усталених 

словосполучень) 

4. 释 亲 ши цинь – роз’яснення спорідненості (тлумачення термінів для 

позначення сімейних відносин) 

5. 释 宫 ши гун – роз’яснення житла (будівлі та їх елементи) 

6. 释 器 ши ци – роз’яснення елементів побуту (посуд, харчі та одяг) 

7. 释 乐 ши юе – роз’яснення назв музичних інструментів 

8. 释 天 ши тянь – роз’яснення небесних тіл (астрономічні об’єкти та 

явища) 

9. 释 地 ши ді – роз’яснення територій (адміністративний поділ) 

10.  释 丘 ши цю – роз’яснення височин (пагорби та височини) 

11.  释 山 ши шань – роз’яснення гір 

12. 释 水 ши шуй – роз’яснення вод 

13. 释 草 ши цао – роз’яснення трав 

14. 释 木 ши му – роз’яснення дерев 
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15. 释 虫 ши чун – роз’яснення комах 

16. 释 鱼 ши юй – роз’яснення риб 

17. 释 鸟 ши няо – роз’яснення птахів 

18. 释 兽 ши шоу – роз’яснення диких тварин 

19. 释 畜 ши чу – роз’яснення домашніх тварин 

У «Ер’я» використовувалися сучасні ієрогліфи для пояснення більш давніх 

понять. Декілька різних давніх ієрогліфів могли тлумачитися за допомогою 

одного сучасного ієрогліфа. Словник «Ер’я» можна було використовувати для 

тлумачення незрозумілих фрагментів давніх текстів.   

Словник «Шо вень ціє цзи» (说文解字  «Пояснення простих знаків та 

тлумачення складних») був створений у 1 ст. до н.е. Сю Шенєм (許慎). Словник 

«Шо вень» був призначений не лише для тлумачення канонічних текстів. Менш 

уживані слова були поясненні за допомогою більш відомих, а давні ієрогліфи – за 

допомогою сучасних. Якщо ж синоніма не існувало, то використовувалося більш 

детальне пояснення значення. Тлумачення ієрогліфів також могли нести 

енциклопедичний характер.  

Надалі укладання та використання словників набуло значного розвитку, а 

конфуціанські вчені використовували їх як коментарі для більш точного 

розуміння смислу давніх текстів.  

У 3-7 ст. сформувалися два напрямки коментаторської традиції. Перший 

напрямок, в основу якого лягли ідеї коментування Ван Су (王肃, 195 – 256), 

фокусувався на енциклопедичних знаннях, які містилися в «Шицзіні». 

Прихильники цього напряму аналізували та тлумачили топоніми та етноніми, які 

зустрічалися в текстах, назви тварин, птахів, рослин, терміни, що передавати 

елементи побуту тощо. Інший напрямок, який сформувався на базі коментарів Лу 

Деміна (陆德明, 556 – 627), за основу ставив дослідження в області лінгвістики, 

фонетики, текстології та літературознавства. 

Важливу роль у формуванні китайської коментаторської традиції зіграв один 

з найвидатніших конфуціанських вчених-філологів Кун Інда (孔颖达, 574 – 648). 
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Він проводив роботу над редагуванням та коментуванням «Шицзіну», а також 

намагався уніфікувати конфуціанські канонічні твори. Він став автором редакції 

«Вірного тлумачення «П’ятикнижжя»» («五经正义»). 

Коментарями також доповнювалися художні твори. Зокрема, літературний 

ізборник «Вень Сюань» («文选»), антологія поетичних та прозових авторських 

творів, укладених під керівництвом Сяо Туна ( 萧统 ) у в 6 ст., був також 

доповнений кількома коментарями. Пильну увагу коментаторів «Вень сюань» 

здобув після включення його у список обов’язкової літератури для складання 

державних іспитів у 7 столітті [Дмитриев]. Першим коментарем до «Веньсюаня» 

була робота двоюрідного брата Сяо Туна Сяо Гая (萧该) «Вень сюань їнь ї» (文选

音译 «Вимова та смисли «Веньсюаня»»), пізніше втрачений.  

Далі над коментарями до «Веньсюаню» працювали такі коментатори як Цао 

Сянь (605 – 649) та Лі Шань (李善, 7 ст.), який провів детальний аналіз пам’ятки, 

додав примітки та запропонував поділення тексту на 60 розділів на відміну від 

оригінальних 30. Коментарі Лі Шаня викликали дискусії в наукових колах, 

оскільки існувала думка, що вони викривляють істинний смисл джерела. У 718 

році був оформлений новий коментар, скомпонований п’ятьма чиновниками: Лю 

Сяном, Люй Янь-цзи, Лю Ляном, Чжан Сянєм і Лі Чжоу-ханєм. Їх коментар 

називався «Зведений коментар п’яти чиновників». Пізніше коментарі до «Вень 

Сюаня» стали окремими творами та об’єктами подальшого дослідження. 

У китайській традиції відголос також знайшла літературно-критична думка, 

зокрема в таких роботах як «Ши пінь» (诗品 «Категорії віршів») – першому 

літературно-критичному творі, присвяченому виключно ліричній поезії за 

авторством Чжун Жуна (钟嵘, 5 – 6 ст.). Основний текст «Ши піня» складається з 

оцінок творчості поетів. Усього «Ши пінь» містить відомості про 122 авторів з 

2 ст. до н.е. до першого десятиліття 6 ст. н.е. Чжун Жун розподілив поетів за 

категоріями (вища, середня та нижча категорії).  

Одним з найвидатніших пам’яток літературної критики в Китаї є «Вень сінь 

дяо лун» (文心雕龙 «Різьблений дракон літературної думки») Лю Сіє (刘勰). 
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Центральними проблемами трактату є походження красного письменства, його 

культурно-мистецькі основи, жанри літератури, природа поетичної творчості, 

структура літературного твору ті інші. Джерела красного письменства вень 文 Лю 

Сіє бачить в конфуціанських канонах. Аналізуючи жанри літератури, Лю Сіе 

виділяє 33 жанри на чолі з поезією. В останніх розділах «Різьбленого дракона 

літературної думки» розглядаються проблеми співвідношення літературного 

процесу з історичними та політичними реаліями, а також особистістю окремих 

авторів. Текст трактату має вивірену структуру та детальний аналіз матеріалу. 

«Текст насичений прямими та прихованими цитатами з безлічі різних творів – 

філософських, історіографічних, поетичних – і натяками на історико-культурні 

події, літературні сюжети та біографічні факти окремих осіб» [Алимов 2014, 

с. 125].  

Слід зазначити, що трактат привертав увагу дослідників різних епох і став 

об’єктом коментаторської творчості, зокрема були видані такі коментарі: 

  «Вень сінь дяо лун цзянь чжу» (文心雕龙笺诖, ««Вень сінь дяо лун» з 

поясненнями та підрядковими коментарями») за авторством Яо Пейцяня (姚培谦) 

18 ст. 

  «Вень сінь дяо лун бу чжу» (文心雕龙补诖 , ««Вень сінь дяо лун» з 

доповненнями та коментарями») Цзінь Шеня (金甡 ), друга половина 18 ст. – 

початок 19 ст. 

  «Вень сінь дяо лун цзи чжу» (文心雕龙辑注 , ««Вень сінь дяо лун» з 

об’єднаними коментарями») Хуан Шуліня (黄叔琳), 17-18 ст. 

Двадцяте століття було продуктивним на коментарі та перевидання 

«Різьбленого дракона літературної думки». Були перевидані старіші критичні 

праці, а також нові роботи, зокрема, коментарі Фань Веньланя (范文澜 ), Ян 

Мінчжао (杨明照), Хуан Ліня (黄霖), Ван Юньсі (王运熙), Лун Бікуня (龙必錕), 

Моу Шицзіня (牟世金), Чжоу Чженьфу (周振甫) та інших.  
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Коментарями також могли доповнюватися історичні трактати, представлені в 

численних історико-критичних творах, які могли бути зібрані у великі праці, 

наприклад, «Сімнадцять подій династій у детальному розборі 12 ст.». Історична 

критика також представлена в роботах окремих авторів. Однією з популярних 

форм коментарів в Китаї були каталоги з анотаціями (каталоги-бібліографії мулу, 

шуму), присвячені відомим діячам суспільства.  

Одним з найвідоміших коментаторів конфуціанських текстів, що заклав 

теоретичну основу інтерпретації у Китаї, є пан Чжу Сі (朱熹 ),  якому ми 

завдячуємо упорядкованими коментарями, що увійшли до складу 

«Чотирикнижжя». Чжу Сі був вченим, філософом, літератором, текстологом і 

коментатором конфуціанських канонічних творів 12 століття. Чжу Сі є одним з 

найважливіших представників неоконфуціанства в Китаї, саме завдяки йому це 

вчення набуло підпорядкованої та набуло систематизованої форми. Чжу Сі 

широко популяризував освіту та заснував величезну кількість закладів навчання.  

Оформлення конфуціанського класичного канону «Чотирикнижжя» （四书）, 

яке включає «Луньюй» (论语), «Менцзи» (孟子), «Дасюе» (大学) та «Чжун’юн» 

(中庸), є заслугою саме Чжу Сі, оскільки він упорядкував і створив коментарі до 

цих творів. Хоча не можна стверджувати, що в нотатках Чжу Сі спостерігається 

чітке викладення теорії та методу інтерпретації, він є першим вченим у давньому 

Китаї, який систематично описав процес читання та розуміння тексту. 

Інтерпретаційні ідеї Чжу Сі направлені на розуміння китайських класичних 

канонів, а «лі» (礼 – принцип) стає головною метою інтерпретації. Найкращий 

шлях осягти «лі» – це читання. На думку Чжу Сі, «лі» – дуже важкий для 

опанування концепт, який був зрозумілий давнім мудрецям. Їх тлумачення 

пройшли перевірку часом і саме в них міститься істина. Оскільки тлумачення 

мудреців зафіксовані лише в письмових джерелах, їх дослідження – єдиний шлях 

до істини та осягнення смислу «лі».  

Чжу Сі виокремив три рівні читацьких цілей:  

  Розуміння смислу тексту 
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  Розуміння авторського замислу 

  Розвиток такого рівня розуміння, який базується на буквальному розумінні 

тексту, але не обмежується ним 

Останній рівень розуміння є найважливішим, оскільки охоплює розуміння 

прихованого смислу тексту. Досягнувши такого рівня розуміння, читач буде 

здатним повніше зрозуміти та духовно розвивати самого себе. 

Традиції коментування в Китаї були виражені також і через філософські 

постулати. Наприклад, постулат Менцзи « 以 意 逆 志 » [ 孟 子 ] означає 

«використовувати власні погляди для того, щоб оцінити ідеї інших людей». Його 

можна розглядати як основу коментаторської традиції та літературної критики.   

Для аналізу розвитку герменевтичної думки в давньому Китаї надзвичайно 

цінним ресурсом є монографія пана Мін Дун Гу (顾明栋 ) «Китайські теорії 

читання та письма. Шлях до герменевтики та відкритої поетики» (‘Chinese 

Theories of Reading and Writing: A Route to Hermeneutics and Open Poetics’). Ця 

монографія представляє собою докторську дисертацію професора Дун Мін Гу, яку 

він захистив на базі Чиказького університету (University of Chicago), вивчаючи 

китайську літературу та компаративістику. У своїй дисертації професор детально 

аналізує давні китайські теорії та практики розуміння та тлумачення текстів.  

Ціллю роботи пана Мін Дун Гу є упорядкування герменевтичних теорій 

китайського походження в єдину систему та їх синтез. Робота має на меті довести, 

що герменевтичні пошуки в китайському науковому суспільстві виникли задовго 

до виникнення герменевтики на Заході. Сучасні ідеї герменевтичної відкритості 

та відкритої поетики були відомі в Китаї століття до того, коли вони поширилися 

на царині західної герменевтики.  

Дослідження пана Мін Дун Гу розвивається навколо поняття герменевтичної 

відкритості. Відвівши центральне місце в роботі герменевтичній відкритості, 

автор ставить наступне запитання: «Чи є текст замкнутим простором єдності, 

гармонії та балансом протилежностей, що дозволяє лише незначні та близькі 

варіації тлумачення, або відкритий простір різних поглядів, голосів, цінностей, 
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ставлень та ідеологій, який заохочує різні та суперечливі інтерпретації?» [Ming 

Dong Gu 2005, p. Xi]. Категорії, якими оперує дослідник у своїй роботі є «автор», 

«читач», «текст», «контекст», «смисл», «намір», «пошук значення» (signification), 

«семіозис» та інші.  

Пан Мін Дун Гу також проводить компаративне дослідження китайських 

теорій читання та письма та західних герменевтичних теорій в ширшому 

контексті постмодерних теорій. Наукові розвідки пана Мін Дун Гу стали 

міжкультурним пошуком, заснованим на понятті герменевтичної відкритості. У 

центрі уваги цього дослідження постали два глобальних питання: відкритості 

інтерпретації та створення герменевтичного простору.  

Герменевтична відкритість у літературознавстві також називається 

«літературна відкритість». Це є одним з головних естетичних питань у 

літературних традиціях як Заходу, так і Сходу. «Поняття герменевтичної 

відкритості описує літературний текст як такий, що не є закритим складом певних 

слів, і повідомлення якого обмежені та остаточні, а є відкритим герменевтичним 

простором, створений за допомогою образних або вербальних знаків, які 

спроможні створювати необмежені інтерпретації» [Ming Dong Gu 2005, p. 1]. Це 

означає, що літературний текст не має однієї єдино вірної інтерпретації, або 

обмеженої кількості інтерпретацій.  

Літературна відкритість як теоретична концепція була вперше запропонована 

Умберто Еко в його роботі «Відкритий твір» («Opera aperta») у 1962 р., але в 

китайській традиції ця ідея існувала ще в давні часи. Мін Дун Гу говорить про те, 

що ще на етапі раннього розвитку китайської літератури письменники «відчували 

імпульс до художньої відкритості та обігравали ідею та практику відкритого 

твору» [Ming Dong Gu 2005, p. 1]. Ранній інтерес до відкритості тексту 

спостережений у дослідженні походження, характеру та функцій канонічного 

тексту «Чжоу І» (周易 – Книга змін), а також у дослідженні складу та тлумачення 

«Шицзіну» (诗经 – Книги пісень). Пізніше тенденція до відкритості інтерпретації 

пронизує китайську поетичну критику та тлумачення канонічних творів. Таким 

чином, відкритість інтерпретації в Китаї має два основних джерела: метафізичне 
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дослідження Всесвіту (тлумачення Чжоу І / І Цзіну) та інтерпретації канонічних 

текстів. 

Давні китайські вчені та філософи у своїх твердженнях про деякі канонічні 

трактати розглядали текст як склад слів, що містить в собі первинні наміри автора. 

На їх думку, завданням коментатора є вилучення цих оригінальних авторських 

намірів для становлення сенсу твору.  

Сучасні літературні тенденції, які акцентують увагу на теорії тлумачення 

тексту (інтерпретації), в більшості були розроблені в останню чверть 20 століття. 

Багато теоретиків літератури, літературних критиків і філософів досліджували 

цей предмет тою чи іншою мірою. Підвищення інтересу до цієї теми можна 

назвати «теоретичним поворотом» в літературознавстві, що був викликаним 

більш детальною увагою наукової спільноти до герменевтики, психоаналізу, 

лінгвістики, семіотики, масової комунікації та інших галузей. Основна причина 

такої популярності закладена в глобальному питанні представників різних 

культур та традицій до тексту протягом усього історичного розвитку: яким чином 

літературний текст може бути адекватно прочитаний? Коли Мін Дун Гу 

використовує термін «читання/прочитання» тексту, то мається на увазі також 

розуміння, осмислення твору. Всі похідні питання теорії прочитання тексту, які 

залучають категорії автора, читача, тексту, контексту, значення на інші, 

ґрунтуються на основному питанні про адекватне прочитання тексту. 

У східній та західній традиціях потреба в адекватному прочитанні тексту 

виникла з необхідності тлумачити канонічні та релігійні трактати. На Заході 

розквіт теорій прочитання тексту відбувається  одночасно з розвитком класичної 

герменевтики у 18 столітті, хоча епізодичні несистематичні розвідки в цій сфері 

спостерігаються і раніше. У Китаї ж початок концептуальних досліджень у галузі 

читання текстів, на думку Мін Дун Гу, можна віднести до 4 століття до н. е., 

оскільки з давніх часів в Китаї читання виступало невіддільною частиною 

культурного життя та освіти. Концептуальне поняття читання виникає в давнину, 

коли китайські мислителі починають тлумачення класичних канонічних та 

історичних творів, поезії, мистецтва та метафізики.  
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Давні китайські вчені усвідомили розрив між поняттями мови ян (слів) і 

думки чжи (ідеї) та поступово звернулися до адекватного прочитання тексту. 

Наукові розвідки вчених були представлені у філософських трактатах, коментарях, 

передмовами та післямовами до творів інших авторів, особистих листах та навіть 

замітках на полях тексту чи окремих літературних творів. 

У своїй роботі Мін Дун Гу детально описує роботи давніх китайських 

мислителів, зокрема Менцзи  (孟子) і Чжуанцзи (庄子), теорії прочитання тексту 

яких напрочуд схожі на ті, які представлені в роботах сучасних літературних 

теоретиків. Мін Дун Гу провів детальний аналіз можливості герменевтичної  

відкритості на прикладі таких китайських канонічних творів як Чжоу І та Шицзін. 

З дослідженням пана Дун Мін Гуна можна більш детально ознайомитися в його 

роботі «Китайські теорії читання та письма. Шлях до герменевтики та відкритої 

поетики».  

Таким чином, основи герменевтики були закладені китайськими науковцями 

у вигляді роботи над оригінальними текстами, які вимагали пояснення, 

коментарів до них, відновленні класичних конфуціанських канонів, а також 

обробці давніх текстів для задоволення потреб тогочасного суспільства. Спершу 

коментаторська традиція несла суто конфуціанський характер, оскільки 

конфуціанські класичні канони перші потребували роз’яснення та уточнення. 

Пізніше великі роботи будь-яких жанрів могли стати основою для коментарів до 

них. Нерідко самі коментарі могли викликати потребу в роз’ясненні з плином 

часу чи реформами писемності. Наукові розвідки вчених Давнього Китаю 

представлені у філософських трактатах, коментарях, передмовах та післямовах до 

творів інших авторів, особистих листах чи замітках на полях тексту, а також у 

вигляді окремих літературних творів. 

В епоху Хань з’являються словники китайських ієрогліфів, які роз’яснювали 

незрозумілі слова та навіть містили енциклопедичні додатки до маловживаних 

ієрогліфів.  

Одним з найвідоміших коментаторів та упорядників класичних текстів є Чжу 

Сі, який також заклав теоретичну основу інтерпретації. Він систематично описав 
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процес читання та розуміння, а також створив коментарі до «Чотирикнижжя». 

Чжу Сі виокремив три рівні читацьких цілей щодо розуміння, а саме розуміння 

смислу тексту, розуміння авторського замислу та розуміння, яке залучує 

прихований зміст тексту. 

Для дослідження давніх основ китайської інтерпретації цінним ресурсом є 

праця сучасного китайського дослідника Мін Дун Гу, який присвятив 

герменевтиці та інтерпретації в Китаї докторську дисертацію під назвою 

«Китайські теорії читання та письма. Шлях до герменевтики та відкритої 

поетики». Метою роботи теоретика було упорядкування герменевтичних теорій 

давньої китайської традиції в єдину систему та їх аналіз. Його дослідження мало 

довести, що герменевтичні пошуки в китайському науковому суспільстві виникли 

задовго до виникнення герменевтики на Заході. Займаючи центральне місце в 

роботі, герменевтична відкритість ставить питання про відкритий 

інтерпретаційний простір, який заохочує різні та навіть суперечливі інтерпретації. 

На думку Мін Дун Гу, тенденція до відкритості інтерпретації пронизує 

китайську поетичну критику та тлумачення канонічних творів з давніх часів. 

Концептуальне поняття читання виникає в давнину, коли китайські мислителі 

починають тлумачення класичних канонічних та історичних творів, поезії, 

мистецтва та метафізики. На думку давніх китайських вчених, завданням 

коментатора є вилучення оригінальних авторських намірів із тексту для 

винайдення вірного смислу твору, а також відповідь на питання, яким чином 

літературний текст може бути адекватно прочитаний.  

 

1.3.12. Особливості осмислення герменевтики сучасними вченими 

Китаю 

Аналізуючи сучасну герменевтику та розвиток китайської наукової думки в 

Китаї в цілому, неможливо оминути Рух 4 травня (1919), який став революцією в 

політиці, суспільному устрої на науці. 

На думку Чень Дусю (陈独秀 ), китайського політика та революціонера, 

одного з лідерів Руху 4 травня, двом благородним мужам було визначено долею 
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звільнити Китай від мороку. Він мав на увазі Пана Демократію та Пана Науку. 

Протести 4 травня 1919 року стали реакцією китайської молоді на політичну 

кризу в Китаї, іноземні захвати територій, несправедливі міжнародні 

домовленості, крах старих ідей та засад, на яких трималося суспільство. Пан Чень 

закликав до «руйнування перед будівництвом» [Yangyang Cheng], що знайшло 

вираження у зміні ставлення до старих наукових здобутків та принципів. Значний 

масив результатів досліджень минулого був визначений псевдонаукою та 

забобонами, які утримували Китай від нових шляхів розвитку. Була відкинута 

традиційна система освіти, а західна наука принесла нові ідеї в суспільство.  

Рух 4 травня значною мірою змінив бачення науки та наукових методів, 

відкриваючи нові можливості для розвитку герменевтики. Переосмислення 

наукової методології означало вироблення нового наукового погляду, що 

відкриває багато можливостей перед науковцями. Метод почали розглядати як 

передумову наближення до істини. Перед науковцями стояв вибір: можна було 

упорядкувати герменевтику як теорію методу, використовуючи багатство 

історичного та текстового контексту китайської класичної традиції коментування 

канонів, або можна було піти шляхом західної герменевтики, використовуючи 

результати західних досліджень до китайського контексту. 

Наукові ресурси китайською мовою оперують кількома термінами для 

позначення герменевтики. Зазвичай використовують термін 解释学 (букв. «наука 

про пояснення»), однак також часто вживані також терміни 诠释学 (букв. «наука 

про анотації»), 阐释学 (букв. «наука про пояснення») та 释义学 (букв. «наука про 

визначення»).  

Західна теорія та історія герменевтики добре знайома китайським науковцям. 

У Китаї герменевтику, перш за все, розуміють як еволюцію тлумачення Біблії на 

Заході, теологічну інтерпретацію, яка згодом стала теорією та методом у сучасній 

західній науковій традиції. З другої половини 20 століття сучасна герменевтика, 

представлена Гадамером, стала важливим вченням сучасної західної естетики та 

літературної критики [邓新华]. В статтях, присвячених герменевтиці, китайські 
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вчені зазвичай приділяють декілька параграфів історії та суті здобутків вчених на 

Заході. Наприклад, відомий дослідник китайської філософії та конфуціанства 

Цзін Хайфен ( 景 海 峰 ) свою статтю «Обставини та виміри китайської 

філософської герменевтики» («中国哲学的诠释学境遇及其维度») починає із 

зазначення шістьох етапів, які пройшла герменевтика на Заході, а саме: 

1. Теорія коментування Біблії 

2. Загальний філософський метод 

3. Наука про розуміння мови 

4. Методологічна основа наук про дух (гуманітарних наук) 

5. Феноменологічна теорія буття 

6. Система інтерпретації, яка відновлює вірний смисл і знищує ідолів3 

[景海峰] 

За Цзін Хайфеном, в цих шістьох етапах продемонстрована еволюція, яку 

пройшла західна герменевтика за 300 років. Щоб уникнути нашарування смислів, 

використовуючи термін «герменевтика», китайська сучасна філософія має на 

увазі герменевтику як «філософський підхід або метод» для тлумачення.  

Цзін Хайфен пояснює причини, через які герменевтика на Заході змінює 

об’єкт і курс, з чим можна детально ознайомитися в його статті «Обставини та 

виміри китайської філософської герменевтики». 

У китайську наукову спільноту західна герменевтика увійшла у 80-ті роки 20 

століття. У 1984 році Чжан Лонсі (张隆溪 ) опублікував статтю «Дух. Бог. 

Автор – коментар до традиційної герменевтики» («神·上帝·作者 – 评传统的阐释

学») у журналі «Книги» («读书»), а також працю ««Добрий бачить добро, а 

мудрий бачить мудрість»4 – про герменевтику та рецептивну естетику» («仁者见

仁，智者见智 – 关于阐释学与接受美学»). Того ж року Чжан Жулунь (张汝伦) 

опублікував роботу «Філософська герменевтика» («哲学释义学») у Науковому 

                                                             
3 Мається на увазі десакралізація канонів, теорія, розвинута Полем Рікером. 
4 Цитата з «Іцзіну». Означає, що в різних людей можуть бути різні точки зору через відмінність поглядів на речі.  
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журналі університету Фудань. Пана Чжана Лонсі та пана Чжана Жулуня можна 

віднести до найбільш ранніх китайських дослідників західної герменевтики.  

У 1988 році з герменевтики були опубліковані «Доля розуміння» («理解的命

运») Їн Діна (殷鼎) та «Дослідження смислу – сучасна західна герменевтика» («意

义的探究 – 当代西方释义学») Чжан Жулуня. Ці роботи містили детальний опис та 

аналіз теорій філософів-герменевтів західної традиції, зокрема, Шлейєрмахера, 

Дільтея, Гайдеггера, Гадамера та Рікера. У 1994 році Хун Ханьдін (洪汉鼎 ) 

переклав на китайську «Істину та метод» Гадамера, а також його «Філософську 

герменевтику» разом із групою інших перекладачів. Цей період у розвитку 

китайської філософії Ден Сіньхуа (邓新华) у своїй статті «Розвиток китайської 

герменевтики» («发展中的中国文学解释学») називає «ознайомленням із західною 

герменевтикою» [邓新华]. 

Однак слід зазначити, що ще до проникнення ідей західної герменевтики в 

Китай пан Цянь Чжуншу (钱钟书) вже працював у сфері діалогу між східною та 

західною традиціями інтерпретації. У «Вірному тлумаченні «Цзочжуаню». Період 

Їн» («左传正义·隐公元年») він першим вводить поняття «герменевтичного кола», 

розроблене Дільтеєм, у китайську наукову термінологію. Цянь Чжуншу веде 

діалог між західною та китайською традиціями, зокрема, описує та пояснює 

західне поняття «герменевтичного кола» разом із поняттям «пусюе» ( 朴学 , 

«наближення до земного» – термін літературної критики епохи Цін), 

обґрунтовуючи їх цінність для науки. Цянь Чжуншу – один із ранніх науковців 

Китаю, який почав досліджувати західні теорії та проводив паралелі між ними та 

китайськими поняттями. Він намагався вести діалог між західною та китайською 

традиціями інтерпретації. Його роботи заслуговують на увагу світового наукового 

товариства.  

У 80-ті роки після першого знайомства китайських вчених із традиціями 

західної герменевтики, серед науковців посилився інтерес до вивчення 

китайського матеріалу та віднайдення джерел герменевтики чи доведення їх 
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відсутності у Китаї. У таких умовах, починаючи з 90-х років 20 ст. і до сьогодні, 

дослідження герменевтики в китайських наукових колах стало надзвичайно 

популярним та продовжує розвивати різні напрямки з еволюцією наукової думки.  

Було об’явлене гасло «створити герменевтику в Китаї», яке стало основою 

наукових розвідок того часу. Говорячи про «створення герменевтики в Китаї», 

Тан Іцзє (汤一介) привернув увагу до наступних моментів: 

1. Роздуми щодо китайської класичної історії, філософії та традиції 

коментування. Дослідники на Заході, зокрема Гегель, вважали, що в Китаї чи 

навіть у всій східній традиції не було «філософії» як системи поглядів. Пан Тан не 

погоджується з такою точкою зору та говорить що, дійсно, терміну «філософія» в 

Китаї не було та до проникнення теорій західної філософії до Китаю, філософія не 

була відділена від «вивчення канонів»（经学）чи «вчень філософів» (子学) у 

окрему науку. У 20 столітті з’являється багато праць, присвячених історії 

китайської філософії, які підтверджують існування філософії в Китаї в доцинську 

добу, яка відрізняється від західної філософії. У 30-х роках 20 століття китайські 

дослідники зазвичай вважали західну філософію «іншою» при створенні системи 

сучасної китайської філософії. Тому, на думку Тан Іцзіє, слід спочатку 

впорядкувати дослідження китайського коментування класиків для того, щоб 

створити відмінну від Заходу сучасну китайську герменевтику.  

2. Китайським дослідникам слід ретельно дослідити інтерпретацію на 

Заході (зокрема екзегетику), а також герменевтичні теорії Шлейєрмахера та 

Дільтея. На Заході у 20 столітті філософські школи концентрували свою увагу на 

герменевтиці, досліджуючи літературу, історію, соціологію, релігію та інші сфери. 

Це викликало багатозначність термінів та ідей, значну кількість непорозумінь та 

суперечок у наукових колах. Таким чином, немає єдиної вірної західної 

герменевтики, на яку можна було б спиратися для заснування сучасної китайської 

герменевтики.  

3. Якщо теорії та методи західної герменевтики не можуть бути повною 

мірою використані щодо китайської філософії, то скоріш за все західна 

герменевтика не зможе розв’язати проблему герменевтики в Китаї. Якщо 
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розглядати історію інтерпретації китайських класичних канонів, то ми маємо 

науку про канони за основу, а також не можна не враховувати інтерпретацію, 

науку про ієрогліфи, читання тощо. В цих сферах китайська та західна традиції 

досить відмінні між собою, тому використання західних теорій упродовж останніх 

десяти-двадцяти років щодо китайської філософії, літератури, історії може мати 

вади.  

Китайська герменевтична традиція триваліша за західну. За час існування 

інтерпретації класичних творів було розроблено багато принципів та методів 

тлумачення текстів. Міркування пана Тан Іцзіє щодо дослідження китайської 

герменевтики, сформовані приблизно у 2000 році, виражалися у наступному: 

«Вірна «теорія китайської герменевтики» має бути сформована через повне 

розуміння західної герменевтики та використання західних теорій і методів для 

систематичного вивчення проблем коментування класиків у китайській історії. 

Однак після систематичного аналізу історії коментування китайських класичних 

творів (а матеріал це багатий) я помітив, що між західними теоріями та методами 

герменевтики та китайською традицією коментування існують важливі 

фундаментальні відмінності. Тому питання китайської герменевтики я свідомо 

обираю як об’єкт дослідження. Тільки так можливо вона [традиція коментування 

китайських класичних творів] стане особливою китайською герменевтичною 

теорією (такою, яка буде відрізнятися від західної герменевтики)» [邓新华].  

Виходить, що Тан Іцзіє, опрацювавши масштабний матеріал традиційних 

китайських коментарів до конфуціанських канонів, прийшов до висновку, що 

основи коментування в Китаї суттєво відрізняються від методів та принципів 

традицій західної герменевтики. Він закликає дослідників провести глибший 

аналіз китайського матеріалу для вироблення теорії китайської герменевтики, яка 

має бути відмінною від західної науки.  

Тан Іцзіє також виділив три інтерпретаційні методи тлумачення китайської 

класики в доциньський період (період, який передує часам правління династії 

Цинь (221 р. до н.е. – 206 р. до н.е.)), а саме «тлумачення історичних подій», 

«загальне філософське тлумачення» та «тлумачення соціально-політичних подій». 
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Величезна робота, виконана паном Таном, демонструє потребу китайських 

науковців у дослідженні герменевтики в Китаї (беручи до уваги багату історію 

коментування китайських класичних текстів), а також необхідності формування 

наукової думки щодо співвідношення теорій та методів західної герменевтики з 

китайським літературним спадком. Наукові розвідки у сфері герменевтики в Китаї 

стимулювали потребу в більш детальному вивченні цього предмета, що виявилося 

в науковій діяльності багатьох китайських вчених, а саме американського 

професора китайського походження Фу Вейсюня ( 傅伟勋 ), професора Чен 

Чжун’їна (成中英 ) та професора Тайванського університету, історика Хуана 

Цзюньцзіє (黄俊杰). 

Після періоду ознайомлення з теоретичною традицією герменевтики на 

Заході та спроб з’ясувати роль китайської герменевтики відносно західної 

традиції та її місце у світовій науці фокус наукового дослідження герменевтики 

змінює ракурс. Ден Сіньхуа дав характеристику другому етапу еволюції 

герменевтичної думки в Китаї як «узагальнення та вивчення традицій китайської 

герменевтики» [邓新华]. Цей період найбільш яскраво репрезентують три автори 

та їх праці: 

  «Вступ до китайської давньої герменевтики» («中国古典解释学导论») 

Чжоу Гуанціна (周光庆) 

Хоча робота була видана у 2002 році, пан Чжоу почав працювати над 

проблемою ще у 1991 році. Ще до публікації завершеної праці світ побачили 

декілька його статей, присвячених інтерпретаційним методам, історії 

інтерпретації та еволюції китайської класичної герменевтики. Виходячи з історії 

китайської класичної герменевтики та використовуючи західну герменевтичну 

традицію для порівняння, Чжоу Гуанцін виконав систематичне упорядкування 

походження та розвитку китайської інтерпретації. Він також запропонував 

застосування понять «лінгвістичний герменевтичний метод», «методологія 

історичної інтерпретації», «методологія психологічного тлумачення» щодо 

китайського матеріалу. Пан Чжоу провів детальні дослідження у сфері китайської 
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класичної герменевтики та узагальнив свої міркування щодо предмета 

дослідження. Він сформував свою точку зору щодо того, який шлях пройшла 

китайська класична герменевтика у процесі її еволюції та перетворення на 

сучасну герменевтику.  

  «Китайська герменевтика» («中国阐释学») Лі Цінляна (李清良) 

Пан Лі використовував метод подвійної редукції (основний та 

екзистенціальний) щоб систематично очистити теорію китайської герменевтики 

від нашарувань і закласти її теоретичну основу, яка була б незалежна від західної 

теорії з самого початку. 

  «Дослідження давньої китайської герменевтики» («中国古代阐释学研究») 

Чжоу Юкая (周裕锴). Пан Чжоу пише про те, що герменевтика не є продуктом 

суто західної ідеології. У китайській культурі також протягом століть існувала 

традиція  тлумачення текстів. Чжоу зібрав і проаналізував поняття розуміння 

мови та текстів у різних джерелах доциньського та циньського періодів. 

Дослідник опрацював значну кількість фактичного матеріалу, який пов’язаний з 

герменевтичними теоріями у сферах науки про канони, метафізики, буддизму, 

дзен-буддизму, вивчення поезії та інших. Він прослідкував логіку розвитку 

герменевтичної традиції в Китаї, яка суттєво відрізняється від західної.  

Окрім наукової діяльності цих трьох авторів, до відомих китайських 

дослідників цього часу слід віднести спеціаліста з наукового доробку Гадамера 

Хун Ханьдіна (洪汉鼎) і його «Герменевтику та гуманітарно-соціальні науки»    

(«诠释学与人文社会科学»); «Письмо. Тлумачення. Традиції» («文字·诠释·传统») 

Пан Дежона (潘德荣) та «Герменевтика та доциньські конфуціанські конотації» 

(«诠释学与先秦儒家之意义生成») Лю Юньхуа (刘耘华). 

Залучення західної традиції китайськими вченими, а також бажання віднайти 

первинні основи китайської герменевтики у класичних канонах описані Хун 

Ханьдіном наступним чином: «Ми вивчаємо західну філософію для того, щоб 

набути нової перспективи до вивчення нашої традиційної філософії. Звичайно ми 
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також прагнемо з традиційної китайської філософії виділити найкращі моменти, 

щоб доповнити західну філософію» [关于西学与中学的讨论：以诠释学为例]. 

Хун Ханьдін особисто зустрічався в Німеччині з Гадамером, коли тому був 

101 рік. Пан Хун зазначає, що не зважаючи на прихильний вік, Гадамер мислив 

дуже ясно та виразив інтерес щодо історії традиції китайської герменевтики, яку 

для нього представив пан Хун. Також Гадамер виразив сподівання, що китайські 

вчені ще зможуть дослідити свої традиції більш детально, щоб внести нові 

аспекти в західну філософію. «Він [Гадамер] сказав, що через 200 років увесь світ 

буде вчити китайську мову так само, як сьогодні увесь світ вчить англійську. Це 

речення він повторив тричі»  [关于西学与中学的讨论：以诠释学为例]. 

Хун Ханьдін вважає, що класика універсальна не через те, що вона вічно 

незмінна, а що вона постійно оновлюється, пов’язана з реаліями сучасного життя. 

Класика – це певний текст, будь то історичний, літературний чи інший. Вони всі є 

матеріалом для дослідження. «Можна без перебільшення сказати, що 

герменевтика – це життєва сила гуманітарних наук» [关于西学与中学的讨论：以

诠释学为例]. 

Під час третього періоду розвитку герменевтики в Китаї (за Ден Сіньхуа) 

китайські дослідники продовжують працювати на лоні китайської традиції, 

проводячи більш детальний її аналіз. Цей період зайшов вираження у роботах 

Чжана Лонсі (张隆溪), а саме у його «Дао та логосі» («道与逻格斯») та Цзінь 

Юаньпу (金元浦) та його «Літературній герменевтиці» («文学解释学»). Також 

робота Цзоу Цічана (邹其昌) «Книга пісень Чжу Сі. Герменевтико-естетичне 

дослідження»(«朱熹 «诗经» 诠释学美学研究») є важливим джерелом теоретичної 

бази китайської герменевтики. 

На думку Ден Сіньхуа, хоча дослідження на царині китайської герменевтики 

можуть пишатися багатим матеріалом, в основному, наукові розвідки стосуються 

історії філософської думки та еволюції герменевтики в Китаї, однак саме суті 

літературної інтерпретації, її основ і принципів, цілей і висновків давньої 

інтерпретації присвячено не так багато досліджень. Ден Сіньхуа наводить 
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приклад проблеми об’єкта китайської герменевтики. На сьогодні в наукових 

колах не сформована єдина думка, а також не відбуваються дискусії щодо об’єкта 

герменевтики. Більша увага приділялася еволюції інтерпретації та коментарів 

китайських давніх текстів та їх зв’язку з сучасною літературною герменевтикою.  

Ден Сіньхуа також виражає занепокоєння, що серед китайських науковців 

немає згоди щодо походження літературної герменевтики. Зокрема, одна група 

вчених вважає, що коментарі класичних конфуціанських канонів заклали основу 

сучасної герменевтики, тому вивчення герменевтики давніх текстів дорівнює 

осмисленню усієї давньої герменевтики. Інші вважають що конфуціанські тексти 

знаходяться за межами літературної герменевтики, тому їх не слід залучати, 

аналізуючи сучасну герменевтику. 

Щодо зв’язку китайського коментування давніх канонів і сучасної 

літературної герменевтики, Ден Сіньхуа вважає, що між ними існують як спільні, 

так і відмінні риси. Він пише, що вивчення давньої літературної герменевтики 

слід починати з коментарів до китайських давніх текстів. Їх спільні та відмінні 

риси полягають у наступному: з одного боку, літературна герменевтика, дійсно, 

бере початок з інтерпретації канонів, тому під час вивчення китайської давньої 

літературної герменевтики спочатку необхідно звернути увагу саме на 

особливості інтерпретації канонів. Слід дослідити її фундаментальні принципи, 

зокрема цілі та завдання інтерпретації, теоретичні гіпотези та методи, а також 

яким чином вони були змінені з еволюцією інтерпретації. З іншого боку, оскільки 

літературна герменевтика відрізняється від герменевтики канонів, зокрема вона 

концентрує увагу на поетичних характеристиках тексту, тому вивчаючи давню 

китайську літературну герменевтику не слід обмежуватися лише матеріалом 

«П’ятикнижжя» чи «Тринадцятикнижжя».  

«Поколіннями вчених у Китаї було зібрано багато пісень, антологій, анотацій 

та коментарів творчості поетів та їх поезії, і навіть критика романів, п’єс, а також 

теоретичних гіпотез та практичних узагальнень, які можна використати як об’єкт 

поетичної герменевтики» [邓新华]. 
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На думку Ден Сіньхуа, в китайських академічних колах сформувалося два 

табори стосовно поглядів на герменевтику в Китаї. Перший табір вважає, що 

герменевтика є продуктом суто західної науки, який сформувався на базі західних 

цінностей та культури. Представники цієї течії вважають, що герменевтики в 

Китаї не існує. На думку пана Дена аргументованість такої позиції недостатня. 

Другий табір дослідників наполягає на переоцінці китайської літературної 

герменевтики з урахуванням західної думки, а також необхідності підтвердити, 

що західна традиція все ж таки несе західний культурний відбиток, і, можливо, 

китайська герменевтика має виробити відмінний теоретичний шлях.  

Ден Сіньхуа вважає, щоб знайти основи та обґрунтувати китайську давню 

літературну герменевтику слід керуватися принципами діалогу, за допомогою 

якого, посилаючись на ідеї Гадамера, можна знайти «точку зустрічі» двох 

дискурсів. Ціллю цього діалогу має бути комунікація та взаєморозуміння. Діалог 

між двома традиціями необхідний, оскільки китайська та західна герменевтика 

мають різні способи мислення та культурне підґрунтя. Однак вони також подібні 

одна до одної, оскільки показують людський досвід інтерпретації та мають 

спільні шляхи розвитку. Тому у двох герменевтичних традицій «у спільному 

мають бути відмінності, та у відмінностях має бути спільне» [邓新华]. 

Насправді, в обох традиціях багато спільного. Наприклад, як західна, так і 

китайська традиція особливу увагу приділяє розумінню та тлумаченню. На Заході 

ці поняття виявляються шляхом абстрактного діалогу, а, за традицією, розуміння, 

тлумачення та застосування підпадають під три незалежні сфери дослідження, 

хоча і сучасна західна філософія бачить зв’язок у цих трьох сферах, вважається, 

що тлумачення є похідним поняттям від розуміння. В Китаї ж поняття тлумачення 

та розуміння виходять із практичних принципів. Наприклад, в китайській давній 

літературній герменевтиці дуже рано почали дослідження розуміння, тлумачення 

та застосування під час інтерпретації літературного твору. Ці поняття знайшли 

відголос у коментарях по конкретного твору, а не як теоретичні засади, які б 

пояснювали інтерпретацію літератури, в цілому. В доциньські часи ці три 
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принципи були представлені через поняття «споглядання поезії», «декламування 

поезії» та «використання поезії».  

Цзін Хайфен розглядає китайську герменевтику в порівнянні з 

періодизацією західної традиції. У своїй статті «Герменевтика  та китайська 

філософія» він говорить, що якщо західну герменевтику можна поділити на три 

етапи: «перед-герменевтику (екзегетику та класичну філологію), «класичну 

герменевтику» (наукова діяльність Шлейєрмахера та Дільтея) та сучасну 

герменевтику, то в Китаї з традицією коментування канонів герменевтика так і 

залишається на етапі «перед-герменевтики» [景海峰]. «Таким чином, коли ми 

говоримо про «герменевтику», слід враховувати відмінності об’єкта та 

оповідальних стратегій трьох етапів. Якщо брати до уваги західну «перед-

герменевтику», то ми можемо провести повноцінні компаративні дослідження. 

Ми можемо використовувати західні ідеї, щоб оцінити китайські герменевтичні 

традиції, а також китайські герменевтичні ідеї та практики для західної 

герменевтики» [景海峰]. Оскільки на цих стадіях традиції західної та китайської 

герменевтики достатньо подібні, то можна провести компаративний аналіз. 

Китайська герменевтика володіє багатшою практичною базою традиції 

коментування у дві тисячі років. Однак, на думку пана Цзіна, класичної 

герменевтики, представленої на Заході Шлейєрмахером як мистецтва розуміння, в 

Китаї немає.  

У підтримку своєї гіпотези про «перед-герменевтичний» стан китайської 

традиції Цзін Хайфен наводить аргументи, пояснюючи причини, через як в Китаї 

не відбулося трансформацій герменевтичного вчення як на Заході. На думку 

професора, китайська традиція з усім багатством коментаторської літератури в 

різних формах не змогла виробити незалежного загального методу розуміння 

через історичні обставини. В Китаї не відбулося революційних змін у науці як у 

Європі. Розвиток китайської науки завжди супроводжувався канонічними 

текстами. Доказом цього можна навести практику державних іспитів для 

чиновників до 20 століття. В Європі ж центральне положення теології змінюється 

увагою до гуманізму під час Ренесансу. Герменевтика стала служити цілям 
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філології та літератури, стала наукою розуміння тексту. В Китаї ж відбувалися 

коментування та інтерпретація конфуціанських текстів з часів їх створення до 

початку 20 століття. Коментарі досліджувалися знову та виправлялися чи 

доповнювалися додатковими коментарями.  

На думку Цзін Хайфена, коли ми говоримо про суто китайську традицію 

герменевтики з усім багатством матеріалу, ми маємо на увазі герменевтику саме 

як метод. Цінними для цього дослідження є роздуми пана Цзіна щодо потенціалу 

китайської традиції коментування та можливості використання західної 

герменевтичної традиції щодо китайського матеріалу. На думку Цзін Хайфена, 

матеріали традиції інтерпретації (训诂), над якими китайські вчені працювали 

впродовж двох тисяч років, містять багато цінної інформації, яку сучасні вчені 

можуть використати у процесі встановлення китайської герменевтики, таким 

чином, можна заново активізувати китайський матеріал. Давні коментаторські 

тексти є скарбницею герменевтичної традиції.  

Цзін Хайфен наводить словник «Ер’я», про який ішла мова раніше в 

дослідженні, як основу науки пояснення або інтерпретації слів у давніх текстах. 

Давня традиція інтерпретації (训诂) охоплювала не лише пояснення незрозумілих 

моментів, вона охоплювала величезний масив дослідження різних сфер тексту, а 

саме пояснення ієрогліфів, їх читання (фонетична складова), граматику, 

риторичний компонент. Пояснення слів складало основу інтерпретації, потім 

аналізували граматичну структуру речення, а далі проводився структурний аналіз 

функціональних слів 5  та речень, за ним аналіз значних фрагментів тексту та 

структурних розділів. У такій послідовності відбувалося коментування тексту. 

Цзін Хайфен називає інтерпретацію з її давніми традиціями, багатством змісту та 

робіт вчених складовою китайської науки. На його думку, використовуючи 

поняття чи результати західних досліджень у китайському контексті, ми можемо 

використовувати їх помилково, оскільки вони не повністю відповідають 

китайському матеріалові, але якщо ми подивимося на здобутки китайської 

                                                             
5 Функціональні слова （虚词）на відміну від смислових слів відповідають за граматичний компонент речення. До 

них найчастіше відносять сполучники, частки та прийменники.  



91 
 

традиції коментування під новим кутом, то зможемо дізнатися багато нового та 

переоцінити наукові надбання попередників.  

Таким чином, герменевтика в сучасній китайській науковій традиції існує та 

активно розвивається. Рух 4 травня (1919) позначив зміну в китайському 

суспільстві та викликав переоцінку старих методів і засобів науки, відкриваючи 

нові шляхи розвитку для герменевтики в тому числі. В китайській мові існує 

декілька термінів для позначення герменевтики, які буквально перекладаються як 

«наука про пояснення», «наука про анотації» або «наука про визначення».  

Китайські вчені добре знайомі з західною герменевтикою та роботами 

Гадамера, Шлейєрмахера, Дільтея та інших філософів, які заклали основу 

традиційної герменевтики. Часто в трудах, присвячених китайській герменевтиці, 

вчені використовують наукову базу західної науки для підтримки власних ідей 

або ж аргументування неможливості використання наукового доробку Заходу 

стосовно китайського матеріалу.  

Серед найвідоміших дослідників-герменевтів сучасного Китаю слід 

зазначити наступних: Цзін Хайфен, Тан Іцзє, Чжан Лонсі, Чжан Жулунь, Їн Дін, 

Хун Ханьдін, Цянь Чжуншу, Чжоу Гуанцін, Лі Цінлян, Чжоу Юкай, Пан Дежон, 

Лю Юньхуа, Цзінь Юаньпу, Цзоу Цічан, Ден Сіньхуа та інші. Часто в науковому 

диспуті дослідників постає проблема джерела китайської герменевтики чи сам 

факт наявності герменевтики в китайській культурі. Вчені сперечаються щодо 

того, чи можна використовувати надбання західної герменевтики щодо 

китайського матеріалу, чи слід вважати традицію коментування в Китаї основою 

герменевтики, які подальші шляхи розвитку відкриті китайським вченим та інших 

питань.  

 

Висновки до першого розділу 

 

В цьому розділі ми розглянули визначення поняття інтерпретації декількома 

вітчизняними та закордонними дослідниками, а також детально проаналізували 
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природу інтерпретації та виявили особливості еволюції цього концепту з 

розвитком світової філософської та літературознавчої думки.  

Основу інтерпретації заклала екзегетика (тлумачення релігійних текстів для 

їх адекватного розуміння). Теоретичного обґрунтування інтерпретація почала 

набувати на царині зародження та розвитку герменевтики, задачею якої є 

роз’яснення та тлумачення текстів різного характеру, пошук істинного смислу 

написаного. Хоча теоретичне підґрунтя інтерпретації з’явилося разом із 

герменевтикою, інтерпретування текстів має довгу історію в різних світових 

культурах.   

Слід зазначити, що в процесі дослідження таких глобальних концепцій як 

інтерпретація, неможливо назвати точну дату або ім’я конкретного філософа,  ідеї 

якого можна вважати за відправну точку зародження інтерпретації в науці. Перші 

спроби осмислення інтерпретації належать таким філософам як Арістотель, Філон 

Олександрійський, Оріген, св. Августин, Маттіяс Флаціус Іллірікус, 

Й. К. Даннгауер та іншим.  

Наукова основа інтерпретації формувалася століттями. На нащу думку, слід 

обов’язково враховувати надбання тих, чиї наукові здобутки призвели до 

відкриття нової призми розуміння дійсності та осмисленню тих особливостей 

буття, які надалі, ставши предметом дослідження послідовників, заклали основу 

герменевтики. Ідеологія та теорії Марса, Ніцше та Фройда відкрили нові 

можливості для пізнання істини, природи прихованого, ілюзій та інтерпретації.  

Основоположником сучасної герменевтики, як загальної інтерпретації, 

вважається Фрідріх Шлейєрмахер, який розглядав герменевтику як основний 

метод гуманітарних наук. Його головна ідея полягала в тому, що за допомогою 

психологічного «вживання» у літературний текст можна проникнути у внутрішній 

світ авторів давніх текстів, на основі чого можна реконструювати історичні події 

та навіть зрозуміти їх глибше за учасників цих подій. Ідеї Ф. Шлейєрмахера 

продовжують життя у роботах німецьких філософів Вільгельма Дільтея та 

Мартіна Гайдеггера. Герменевтика, за Дільтеєм, постає як теорія та методологія 

інтерпретації текстів, а також значно розширює та модифікує сферу свого 
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застосування, зробивши предметом інтерпретації будь-які дії та витвори людини. 

Дільтей характеризує розуміння як оцінювальну інтерпретацію. Мартін Гайдеггер 

же описує взаємозв’язок тлумачення і розуміння, а також ключову роль 

особистого досвіду в інтерпретації.  

За Гадамером, інтерпретація є принципово відкритою та ніколи не може бути 

завершеною, а розуміння тексту є невіддільним від саморозуміння інтерпретатора.  

Гадамер вводить поняття позачасового теперішнього літературних творів та 

наголошує на комунікативному характері мистецтва.  

Французький філософ Поль Рікер проводить детальне дослідження 

інтерпретації, за допомогою якої, на його думку, людина може наблизитися до 

оригінального смислу пам’ятки культури. Рікер приділяє значну увагу ролі часу в 

інтерпретації, а також описує деміфологізацію сакральних текстів як спробу їх 

повнішого розуміння.  

Значний вклад в аналіз інтерпретації внесли праці російського дослідника 

М. М. Бахтіна, який розмірковує над діалогічністю слова в літературному творі, 

що закладає можливість інтерпретаційного плюралізму. За Бахтіним, при спробі 

розуміння тексту читач підсвідомо його інтерпретує, оскільки накладає на текст 

власний попередній досвід. Бахтіну належить введення в літературознавство 

поняття хронотопу, яке позначає відношення часу та простору у творі. 

Американські науковці Джон Капуто та Джордж Стейнер зробили цінний 

внесок в розвиток теорії герменевтики. Капуто описує сучасний стан занепаду 

сенсу і неможливість відтворення первинних значень оригіналів. За Капуто, 

питання мають залишатися без відповідей, оскільки це їх природний стан.  

Джордж Стейнер проводить детальне дослідження інтерпретації та перекладу 

в мовній комунікації та літературних текстах. За Стейнером, читач завжди 

виступає перекладачем мови іншого часу. Те стосується навіть текстів, з якими 

читач знайомиться рідною мовою, оскільки для вірного розуміння реципієнту 

необхідно подолати відстань у часі між ним та текстом.  

В українських наукових колах над інтерпретацією працювали О. С. Колесник, 

Т. І. Гундорова та С. М. Квіт та інші науковці. О. С. Колесник досліджує поняття 
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інтерпретації на культурологічній царині. Т. І. Гундорова особливу увагу приділяє 

сучасній інтерпретації класичних образів Гоголя та Шевченка, за якої дослідниця 

спостерігає карнавалізацію та кічезацію стереотипних уявлень про письменників. 

С. М. Квіт обґрунтовує свій власний концепт інтерпретації, а також аналізує 

дослідження інших філософів, які сформували світову думку про герменевтику, 

яку С. М. Квіт вважає мистецтвом і каноном інтерпретації. В інтерпретацію 

природно закладена суб’єктивність, оскільки залучена особистість інтерпретатора. 

Наслідком інтерпретації є саморозуміння і самопізнання.   

В Китаї інтерпретація зародилася в традиції коментування канонічних текстів. 

Пізніше багато текстів (не лише канонічного характеру) потребували коментарів 

до них, оскільки їх фрагменти могли втрачати ясність та однозначність для 

тогочасних читачів. Часто матеріали могли бути втрачені через певні історичні 

причини, та пізніше вчені намагалися відтворити канонічні тексти з їх вірним 

тлумаченням, що започаткувало появу канонознавства. Прагнення вірного 

тлумачення також надає імпульсу створення тлумачних словників, наприклад 

«Ер’я» та «Шо вень ціє цзи». Коментаторів давніх текстів в Китаї існує величезна 

кількість, серед яких слід виділити наступних: Лю Сян, Лю Сінь, Чжень Сюань, 

Ван Су, Чжу Сі, Лу Демін, Яо Пейцянь, Цзінь Шень, Хуан Шулін та інші.  

Надзвичайно цінною для аналізу герменевтики в Китаї є робота професора 

Мін Дун Гу «Китайські теорії читання та письма. Шлях до герменевтики та 

відкритої поетики», метою якої було упорядкування герменевтичних теорій 

давньої китайської традиції, а також підтвердження гіпотези про те, що 

герменевтичні пошуки в китайському науковому суспільстві виникли задовго до 

виникнення герменевтики на Заході. Займаючи центральне місце в роботі, 

герменевтична відкритість ставить питання про відкритий інтерпретаційний 

простір, який заохочує різні та навіть суперечливі інтерпретації. За Мін Дун Гу, 

тенденція до відкритості інтерпретації пронизує китайську поетичну критику та 

тлумачення канонічних творів з давніх часів. На думку Мін Дун Гу, завданням 

давніх коментаторів було вилучення оригінальних авторських намірів із тексту 
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для пошуку вірного смислу твору, а також відповідь на питання, яким чином 

літературний текст може бути адекватно прочитаний.  

У сучасній же науковій традиції активно ведуться дискусії про герменевтику. 

Китайські вчені добре знайомі з західною традицією та роботами Гадамера, 

Шлейєрмахера, Дільтея та інших філософів. Часто китайські дослідники-

герменевти використовують наукову базу західної науки для підтримки власних 

ідей або ж аргументування неможливості її застосування до китайського 

контексту. Серед найвідоміших дослідників-герменевтів сучасного Китаю варто 

зазначити наступних: Цзін Хайфен, Тан Іцзє, Чжан Лонсі, Чжан Жулунь, Їн Дін, 

Хун Ханьдін, Цянь Чжуншу, Чжоу Гуанцін, Лі Цінлян, Чжоу Юкай, Пан Дежон, 

Лю Юньхуа, Цзінь Юаньпу, Цзоу Цічан, Ден Сіньхуа та інші. Одним з основних 

питань герменевтики в науковому диспуті постає проблема природи та 

походження китайської традиції чи взагалі існування герменевтики в китайській 

культурі.  
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РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЄВА ПРИРОДА ЕПОСУ ТА ЕПОС ПРО ГЕСАРА 

ЯК ДУХОВНИЙ ЗДОБУТОК ТИБЕТЦІВ 

 

2.1. Проблема жанрової приналежності епосу в європейському та 

китайському літературознавстві 

Для повнішого розуміння природи тибетського епосу про царя Гесара ми 

проаналізували поняття епосу, визначили смислове навантаження цього терміну в 

європейській та китайській літературних традиціях і виділили основні риси, які 

притаманні епосам в різних культурах.  

У європейській літературознавчій традиції заведено поділяти всі художні 

твори на три групи: епос, лірика та драма. Ці групи отримали назву «роди 

літератури». «Родами літератури називають різноманітні способи пізнання та 

зображення людини в художній літературі, які відобразилися в особливостях 

змісту та форми творів» [Бей 2015, с. 24]. 

«Головний загальний поділ сьогодні виокремлює поезію, драму та роман, 

однак раніше головними жанрами літератури було визнано епос, трагедію, лірику, 

комедію та сатиру» [Peck 2002, 1]. 

Термін «епос» походить від грецького epos «слово, мовлення, розповідь». У 

епосі зазвичай розповідається про певну людину, її характер і життя. Епос – це 

розповідний рід літератури, в епічних творах життя людини зазвичай 

зображується в хронологічній послідовності. Оповідь іде від особи оповідача 

(реального чи вигаданого), яким може виступати спостерігач, учасник подій або 

стороння особа. 

«Словник літературних термінів і теорії літератури», що був вперше виданий 

у 1977 році та неодноразово перевидавався з виправленнями та доповненнями, 

відносить епос до літературних жанрів разом із трагедією, лірикою, комедією та 

сатирою, до яких зараз слід було б додати роман і оповідь [Cuddon 2015, p. 342]. 

Окрім цього, «Словник літературних термінів і теорії літератури» визначає епос 

як «довгу оповідальну поему значною мірою про вчинки воїнів та героїв. Це 
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поліфонічна (багатогранна) «героїчна» історія, яка інкорпорує міфи, легенди, 

фольклор та історію» [Cuddon 2015, p. 264].  

Часто епос має національно-ціннісний характер, в ньому виражаються історія 

нації та прагнення народу.  

«Словник літературних термінів і теорії літератури» виділяє два види епосу: 

  Первинний (primary) – також відомий як усний або примітивний 

  Вторинний (secondary) – відомий як літературний або книжний 

Первинний епос відноситься до усної народної традиції, формується та 

розповсюджується зазвичай усно у формі переказів чи переспівів. Пізніше в 

окремих випадках усний епос може бути записаний, тобто трансформований у 

вторинний епос. Вторинний епос же побутує в письмовій формі з самого початку. 

До первинних епосів ми можемо віднести наступні літературні пам’ятки: 

Гільгамеш, Іліада, Одіссея, Беовульф, фрагменти Старшої Едди та народні пісні 

південних слов’ян. До вторинних епосів відносяться «Енеїда» Вергілія, 

«Фарсалія» Лукана, «Пісня про Роланда» (анонімна), «Лузіади» Луїса де 

Камоенса, «Звільнений Єрусалим» Тассо, «Втрачений рай» Джона Мільтона та 

«Легенда століть» Гюго. Існує велика кількість епосів, якими можна було б 

доповнити обидві категорії, особливо категорію вторинного епосу.  

Первинні епоси, в цілому, мають багато спільних рис, зокрема: 

  Наявність героїчного персонажа, народного героя 

  Часто герой наділений надприродними здібностями 

  Опис небезпечних подорожей героя та перешкод на його шляху 

  Повтор довгих фрагментів чи діалогів епосу 

  Наявність деталізованих вступів і відступів 

  Довгі промови героїв 

  Наявність епічних метафор та епітетів (особливо в Гомерівських поемах) 

  Епос може оповідати одночасно про декількох героїв, цілі сім’ї чи 

покоління 

  Описується значний період часу (кілька років, десятиліть) 
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  Декілька сюжетних ліній можуть співіснувати в епосі  

У великій кількості випадків первинний епос являє собою нашарування 

балад, які поєднані поетом або бардом-оповідачем. На певному етапі розвитку 

нації оповіді барда можуть бути записані та збереженні як пам’ятка національної 

спадщини. Саме таким є епос про Гесара.  

Для повнішого аналізу епосу як літературного жанру ми розглянули 

особливості жанрового поділу в китайському літературознавстві, який значною 

мірою відрізняється від європейської традиції. Для позначення жанру китайські 

дослідники використовують термін лей (类), однак смислове навантаження цього 

ієрогліфа не є еквівалентним поняттю «жанр» в європейській теорії літератури. 

Якщо для західних науковців приналежність літературних творів до того чи 

іншого жанру визначається літературно-художніми ознаками, то для китайської 

традиції визначальним фактором є суспільні функції тексту, тобто лей твору 

визначається його роллю в оперуванні державних інститутів та придворному 

діловодстві [Алимов 2014, с. 153]. «Разом із тим літературно-художній критерій ні 

в якому разі не можна повністю заперечувати – маючи на увазі, що він походить 

від вихідної «візерунчастості» писемного тексту. Можливо, така дефініція 

здасться ризикованою, але ми би сказали, що до складу «художньої словесності» 

увійшли ті лей, які мали здатність до поетизації в плані ритмічного упорядкування 

тексту та, більш того, здатність до трансформації у власне поетичний аналог» 

[Алимов 2014, с. 154]. 

Китайські жанрові класифікації є надзвичайно різноманітними, однак цю 

ієрархію зазвичай очолюють поетичні жанри як представники високої літератури. 

Поезія найбільш адекватно репрезентує національні ментальні константи, 

світоглядні концепти та духовні цінності [Алимов 2014, т. 1, с. 10]. І хоча проза 

первинно не виступала прикладом високої літератури, її вклад у китайську 

культуру також є надзвичайно цінним, оскільки проза репрезентує багато сфер 

суспільного та духовного життя Китаю та китайців. При аналізі жанрової 

класифікації китайської літератури в цьому дослідженні ми будемо спиратися на 

дослідження науковців, представлені у двотомній монографії Ігоря 
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Олександровича Алімова та Марини Євгенівни Кравцової «Історія китайської 

класичної літератури з давнини до ХІІІ століття: поезія, проза».  

Перші спроби осмислення природи та функцій вень (文 – в даному контексті 

прози) і ши (诗 – поезії) були прийняті ще за часів династії Чжоу (11-3 ст. до н.е.), 

однак як самостійні об’єкти дослідження вони були освітлені саме в епоху Шести 

династій Лючао (六朝 ), 3-6 ст. н.е. Саме тоді формує свою теоретичну базу 

науковий напрямок, який у китайській науковій термінології визначається як 

«літературна критика» ( 文 学 批 评 ). У вітчизняному та європейському 

літературознавстві цю сферу називають «літературні теорії» (theories of literature), 

«літературна думка» (literary thought, literary mind) чи «літературно-теоретична 

думка». 

Наукові розвідки літературної критики в китайській традиції позначаються 

терміном веньлунь (文论 – міркування про словесність) – літературно-критичні 

твори. Дослідники могли висловлювати свої думки з літературної критики в 

різних формах, зокрема  в трактатах, есе, епістолах, поетичних творах та інших. 

Основи літературно-теоретичної думки започаткувалися в період Шести 

династій (Лючао) та розвивалися протягом панування наступних династій. 

Основною проблематикою літературної критики виступали питання природи та 

функцій літературної творчості, жанрового складу літератури, критерії та 

стандарти істинного художнього твору, джерела та закономірності літературного 

процесу. Ці основні питання визначили напрямок розвитку літературної критики в 

Китаї та знайшли відголос у теоретичних роботах китайських дослідників.    

За даними істориків, в імператорській бібліотеці Лян знаходилося 356 збірок 

літературно-критичних праць загальним обсягом в 7437 цзюанів, з яких, на жаль, 

більшість було втрачено під час воїн та державних переворотів [Алимов 2014, 

с. 115]. Повністю збереглися лише збірки «Вень сюань» («文选») і «Юй тай синь 

юн» («玉台新咏»). Така велика кількість літературно-критичних праць свідчить 

про масштабну літературно-теоретичну діяльність у період Шести Династій. 

Більш детально з ранніми роботами китайської літературної критики можна 
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ознайомитися в монографії І. О. Алімова та М. Є. Кравцової «Історія китайської 

класичної літератури з давнини до ХІІІ століття: поезія, проза». 

Окрім лей, важливим терміном китайського літературознавства є вень (文), 

який позначає художню словесність (художню літературу). Однією з перших 

критичних робіт, направлених на аналіз поняття вень, була праця Цао Пі (曹丕) 

«Дянь лунь – лунь вень» («典论·论文»), в якій автор коротко дав характеристику 

восьми жанрам, об’єднавши їх попарно в чотири групи: 

  奏 цзоу – доповіді до найвищого імені (посади) та 议 і – доповідні записки 

до трону 

  书 шу – листи та 论 лунь – міркування 

  铭 мін – пам’ятні написи та 诔 лей – епітафії  

  诗 ши – лірична поезія та 赋 –  фу оди [Алимов 2014, с. 149-150] 

Автор цієї класифікації Цао Пі зазначає, що в її основу покладений 

конфуціанський принцип сике 四科 (чотири сосуди для рису), який описує чотири 

сфери пізнання та духовного вдосконалення людини ( 文 、 行 、 忠 、 信 ) 

[Лисевич 1979, с. 26]. Шість з восьми наведених жанрів відносяться до ділового та 

меморіального письма. До цієї класифікації увійшли такі текстові форми, які 

сприяли функціонуванню державного апарату, забезпечували спілкування між 

чиновниками та підтримували практику конфуціанських моральних установ у 

суспільстві. 

Для більш розгорнутого аналізу природи китайських літературних жанрів 

слід розглянути ще один приклад літературної критики – «Вень сюань» («文选», 

«Вибрані твори красного письменства», «Літературний ізборник»). «Вень сюань» 

є однією з перших літературних антологій, яка була складена групою китайських 

вчених під керівництвом Сяо Туна (萧统, 501 – 531). У «Вень Сюані» містяться 

578 поетичних і прозових творів, написаних 129 авторами. Весь матеріал 

розподілений на тридцять сім [Hightower 1966, p. 37] або тридцять вісім за 

іншими даними [Алексеев 2002, т. 1. с. 70; Ло Гэнь-цзэ 1957, с. 161] жанрів. 
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Спочатку антологія складалася з тридцяти розділів, але згодом було додано 

безліч коментарів, і робота була перерозподілена на 60 розділів. У «Вень Сюані» 

ієрархію очолюють поетичні жанри. «Літературний ізборник» включає опис 

наступних жанрових категорій (лей) літературних творів: 

1. Поетичні жанри: 

  Одична поезія фу (赋)  

  Лірична поезія ши (诗)  

  Елегії сао (骚)  

  Жанр ци ( 七  сім) –  прозо-поетичні твори, створені за семичасною 

композиційною схемою 

2. «Ділові» та «меморіальні» жанри:  

  «Найвищі веління» чжао (诏) – рескрипти, маніфести та інші документи, 

написані від імені імператора та призначені виражати його волю. За допомогою 

текстів цих жанрів відбувалося спілкування імператора з його підданими. 

  «Розпорядження» лін (令) – документи, які містять накази та доручення, 

видані вищими державними чинами: канцлером, прем’єр-міністром, 

головнокомандувачем та іншими. 

  «Настанови» цзяо ( 教 ) – твори документального  або повчального 

характеру, які зазвичай видавалися благородними особами. 

3. «Доповіді трону» бяо (表): 

  «подяки за надану милість» чжан  (章)  

  «листи до найвищого імені» шаншу ( 上書 ) – документи, в яких до 

чиновників найвищих посад виносилося на розгляд певне питання, або ж 

пропонувався певний шлях розв’язання державних проблем. 

4. Поминально-меморіальні жанри 

Ця група відрізняється різноманітністю та обсягом. Враховані відмінності в 

співвідношенні прозового і віршованого тексту, а також нюанси виконання 

текстів. До цієї групи відносяться три категорії епітафій: лей 诔, бей 碑 і цзє 碣 – 
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епіграфічні епітафії, що складалися з віршованих і прозових фрагментів. Епітафії 

бей вибивали тільки на пласких кам’яних предметах (наприклад, плити чи стели), 

цзє могли бути вибиті на кам’яних колонах.  

5. Проза вень (文) 

Як і у Цао Пі, до цієї групи входять міркування лунь (论) та епістолярний 

жанр шу (书), до якого зараховані як приватні листи, так і офіційні послання  

серед рівних за соціальним статусом людей. 

Таким чином, з прикладів жанрової класифікації давніх літературно-

критичних творів, можна зробити висновок, що в китайській традиції форма 

літературного твору не відігравала вирішальної ролі в жанровій приналежності, 

яка, скоріше, виходила з суспільно-політичної ролі тексту. 

Монографія І. О. Алімова та М. Є. Кравцової «Історія китайської класичної 

літератури від давнини до ХІІІ століття: поезія, проза» детально описує 

формування та становлення літературної думки в Китаї. Для аналізу природи 

походження жанрів у китайській традиції, а також їх розвитку, ми опиралися саме 

на цю працю, яка детально описує наступні китайські літературні жанри. 

Розглянемо наступну жанрову класифікацію: 

  Ши ( 诗 ) – давня поезія. Приклади ши зібрані в одну з найбільш 

фундаментальних пам’яток давньої китайської літератури «Шицзін» («诗经»). 

Звернемо увагу на те, що в назві антології окреслено семантичне поле терміну ши, 

а саме категоріальне поняття (поезія) і позначення окремого твору або назви 

антології (тут одне змішується з іншим настільки щільно, що зазвичай важко 

зрозуміти, чи мова йде про окремий твір, поезію або про збірку). Вчені не дійшли 

консенсусу щодо природи походження первинного літературного жанру, який 

позначався ієрогліфом ши, а саме відкритим залишається питання, чи походить 

термін шляхом виділення пісенно-поетичного компонента з музики, а далі 

продовжує функціонувати як самостійний літературний об’єкт.  

  Ци (词) на прикладі «Чуських строф». Ієрогліф ци вживали за часів династії 

Хань для позначення, найімовірніше, літературної форми, що побутувала в письмі 
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царства Чу. Більш вживаним за Ранньої Хань (206 р. до н.е. – 9 р. н.е.) було 

поєднання ієрогліфів чуци (楚词 «Чуські словеса»). Термін чуци позначав увесь 

пласт поезії, первинно записаної або виконуваної чуською мовою (楚语 ). Ця 

поезія описувала місцеві історичні та культурні реалії царства Чу [Алимов 2014, 

с. 192]. За часів правління Шести Династій (Лючао) термін ци міг бути вживаний 

до ліричної, одичної поезії чи будь-якої поетизованої літературної композиції 

[Алимов 2014, с. 192-193]. Таким чином, чуци не містить в собі вказівки на будь-

яку жанрову приналежність, а скоріше є просто поезією царства Чу за 

територіальним визначенням.  

  Одична поезія, до якої відносяться два типи творів – шифу (诗赋 – поезія 

фу) та геши ( 歌 诗  – поезія для співу). У вітчизняному китаєзнавстві та 

літературознавстві ієрогліф фу заведено позначати терміном «ода», а шифу – 

«одична поезія». Різниця між шифу та геши полягала в манері виконання. Геши 

співалися з музичним супроводом, в той час як шифу зазвичай декламувалися.  

  Проза сяошо ( 小 说 ) не викликала інтересу в класичних китайських 

теоретиків літератури та не розглядалася ними на одному рівні з поезією. Проза 

вважалася низькою літературою. «Напрямок школи сяошо 小说家 , мабуть, 

починається з байгуань6. Це те, що складалося з розмов на вулицях і пересудів у 

провулках, формувалося з почутого та розказаного в дорозі. Конфуцій сказав: 

«Навіть на вузькій стежці неодмінно є чому навчитися, але, прагнучи до далекої 

[мети], [на стежці] можна забруднитися, і тому шляхетний муж до неї не 

звертається» [Бань Гу 1962, т. 6, с. 1745]. Однак жанр сяошо, як і багато інших 

жанрів китайської літератури, зазнав багато змін протягом свого історичного 

розвитку. Хоу Чжун’і ( 侯忠义 ), китайський дослідник-літературознавець 20 

століття, пише про те, що за часів Тан час проза сяошо вийшла на новий рівень, і 

автори почали усвідомлено складали прозу. Сяошо трансформувалися від 

                                                             
6 Про байгуань (稗官) мало що відомо. У вітчизняному сходознавстві існує думка про те, що термін байгуань 

використовувався для позначення особливої посади чиновника, в обов’язок якого входило фіксувати (скоріш за все, 

не записувати, а запам’ятовувати) те, про що розповідали на вулицях і говорили в провулках [Лисевич 1979, с. 182]. 
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«документальної фіксації» до вигадки, тобто стали об’єктом свідомої художньої 

творчості. 

  Чуаньці (传奇 – танська новела). Дослівно термін чуаньці  перекладається 

як «передавати дивовижне», сучасні китайські вчені для позначення танської 

новели крім власне «чуаньці» використовують також терміни «чуаньці сяошо» (传

奇 小 说 ) і «чуаньці чжигуай» ( 传 奇 志 怪 ). Вперше термін «чуаньці» був 

використаний у назві однойменної збірки оповідань танського поета Пей Сіна (裴

铏, 8 ст.). Вважають, що саме з цієї збірки пішла назва нового жанру. Існує велика 

кількість спроб дати визначення та характеристику танським чуаньці. У Чжида (吴

志 达 ) виділяє три основні ознаки, що визначають чуаньці: з точки зору 

авторства – усвідомлення факту художньої творчості; з точки зору змісту – 

максимальне наближення до сучасного життя суспільства і значне розширення 

тематики; з художньої точки зору – вихід на новий рівень у сфері композиції 

твору, описи персонажів і мови викладу. 

  Хуабень ( 话本  – міська повість). Термін сунського походження, що 

буквально означає «основа мови», тобто певний переказ оповіді на веньяні, який 

оповідач у ході свого виконання розмовною зрозумілою слухачам мовою 

оздоблював різними деталями на свій розсуд. Авторами хуабенів зазвичай були 

освічені книжники, які через певні причини не перебували на державній службі. 

Жанр набув досить значного розвитку в наступні епохи після його виникнення – 

наприклад, в епоху Мін. Тогочасні хуабені являли собою вже не короткі перекази 

сюжету, а значні за обсягом сюжетні тексти, які були цікавими, насиченими 

подіями, цілком відповідали сучасному уявленню про повість. 

  Біцзі (笔记 – нотатки). Біцзі – це особлива форма авторського збірника, а 

також спосіб організації текстів різних жанрів у рамках однієї книжкової збірки.  

  Драма (戏曲  – китайська традиційна драма). Драма в Китаї з’являється 

лише в 13 столітті, на тисячоліття пізніше поезії та прози.  З усіх родів китайської 

класичної літератури драма має найскладнішу художню структуру, володіє 
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найбільшою різноманітністю форм, стилів, мовних засобів. До драми увійшло 

багато елементів літератури, які зародилися раніше, але продовжували існувати 

одночасно з нею. Ці літературні елементи в складі драми могли бути видозмінені, 

щоб пристосуватися до цілей драми. Китайська драма значно видозмінювалася 

протягом еволюції театрального мистецтва в Китаї, розділившись на велику 

кількість жанрових різновидів. До групи драми можна віднести наступні підгрупи, 

які складають дотеатральні форми: 

1. куйлей сі (傀儡戏) – театр ляльок 

2. їнсі（影戏）– вистави тіней 

3. байсі ( 百 戏 ) – жанр, що виник у результаті відокремлення 

акробатичних трюків від театру ляльок і декламації, являє собою «номери 

естрадно-циркового характеру» [Воробей 2020, с. 7].  

4. геусі (歌舞戏 ) – виокремлюється в незалежний жанр під час Пн. 

династії Ці (550-577 рр. н. е.). Первинно виконувалися як музично-танцювальні 

сценки у складі байсі.  

5. цаньцзюньсі (参军戏) – фарси епохи Тан (618-907) 

6. дацюй (大曲) – «синтетичний жанр, що включав музику, спів і танці, 

безфабульна, лірико-танцювальна сюїта, що виконувалася переважно 

професійними акторами на бенкетах» [Воробей 2020, с. 10]. 

7. наньсі (南戏) – південні п’єси 

Також періодично виникали численні регіональні різновиди драми. За часів 

епохи Юань (13-14 ст.) з’являється жанр, який об’єднав у собі різні форми – 

цзацзюй (杂剧), змішані вистави. Цзацзюй пізніше позначають юанську драму 

(класична драма доби Юань). 

Це далеко не повний список жанрових різновидів китайської драми. Більш 

детально з регіональними жанрами, їх особливостями, а також еволюцією можна 

ознайомитися в роботі О. С. Воробей «Історія китайського театрального 

мистецтва від XVII ст. до н.е. – до ХХ ст.».  



106 
 

  Проза саньвень (散文). Термін саньвень часто вживають для позначення есе. 

Під саньвень зазвичай маються на увазі прозові твори, які не входять до жодного з 

літературних жанрів. У сучасній філології вони сформували окремий жанр 

літератури. Тематика творів жанру саньвень і їх художні особливості завжди 

визначалися епохою: в старому Китаї проза саньвень була різновидом високої 

прози, яка дуже цінувалася та була написана мовою веньянь і, отже, була 

доступна тільки освіченій еліті [Трунова 2015]. 

Розглянемо літературний жанр «епосу» та його конотації в західній та східній 

літературознавчих традиціях. У китайській мові побутує термін шиши (史诗 ), 

який українською перекладається як «епос». Буквально ієрогліфи цього слова 

означають «історичний вірш». Однак зазвичай цей термін використовують для 

опису давньогрецьких епосів, зокрема гомерівських, чи шумерського епосу про 

Гільгамеша. «Специфічна складність китайського матеріалу – у відсутності 

класичних форм героїчного епосу, в його прозовому характері та в найскладніших 

формах безперервної взаємодії усної та письмової традицій, тобто фольклору та 

літератури» [Мелетинский 1963, с. 13]. 

Питання епосу в китайській літературі дуже детально вивчав Борис Львович 

Ріфтін. Для повнішого розуміння природи епосу в китайському контексті ми 

звернулися до його монографії «Історична епопея та фольклорна традиція в 

Китаї» [Рифтин 1970]. Це дослідження присвячене вивченню взаємозв’язків 

фольклору та середньовічної літератури в Китаї. Б. Л. Ріфтін аналізує народні 

книги, їх роль у становленні історичної епопеї (на прикладі «Трьох царства» Ло 

Гуань-Чжуна 14 століття). Особливу увагу автор приділяє проблемам поетики та 

стилістики середньовічної літератури, дає характеристику народних оповідачів 

різних часів, описує їх репертуар, виконавчу майстерність, структуру та 

особливості усного оповідання творів. 

«Китайська література – одна з небагатьох у світі має безперервну 

літературну та усну традицію. Сюжети, що виникли в ній багато сотень років 

тому, – мабуть, тоді ж, коли й більшість середньовічних епосів інших народів, – 

дожили до 60-х років нашого [20] століття і в усному побутуванні. Ця традиція 
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дає можливість вибрати один конкретний сюжет і проаналізувати його книжкові 

та усні варіанти щонайменше за шість століть» [Рифтин 1970, с. 7]. 

Парадоксальним є те, що, маючи одну з найдавніших літературних традицій 

у світі, в Китаї немає класичних масштабних розвинених давніх епосів як в 

Давній Греції, Індії чи Скандинавії. Однак у своїх дослідженнях Б. Л. Ріфтін 

наводить декілька прикладів з китайського літературного здобутку, які, хоча 

номінально не підпадають під жанр епосу, володіють багатьма рисами, 

характерними для епічних творів. Одним з таких прикладів є цикл стародавніх 

міфів про стрілка І (后羿). Ріфтін пише, що композиційна модель цього циклу 

характерна для епосу. Також у міфі про стрілка І присутні:  

  головний герой – бог, посланий на землю, щоб врятувати людство 

  опис подвигів героя, що являють собою боротьбу з чудовиськами з метою 

звільнення землі від нечисті 

  вигнання героя, пов’язане з гнівом верховного божества 

  елемент пошуку (але пошук не героя або героїні, як у класичних епосах, а 

дивовижного зілля, що зможе повернути стрілку І безсмертя. Цей мотив 

характерний для найбільш архаїчних форм епічної творчості) 

  перебування стрілка І у Господині Заходу Сі Ван Му (西王母 ) може 

виступати аналогом подорожі в підземний світ героїв давньоіндійського, 

давньогрецького або шумерського епосів7. 

Виходячи з характеристик, приналежних міфові про стрілка І, можна зробити 

висновок, що в китайській усній традиції були досить сприятливі передумови 

виникнення епосу. В багатьох літературних традиціях епос бере початок саме з 

міфології. На думку Ріфтіна, «сюжетні передумови для створення епосу не були 

реалізовані, цілком ймовірно, в силу досить сильного впливу раціоналістичного 

конфуціанського мислення, з одного боку, і, можливо, через відсутність 

метричних форм вірша, придатних для розробки оповідного сюжету, – з іншого» 

[Мелетинский 1963, с. 163]. 

                                                             
7 Детальніше ознайомитися з аргументами Ріфтіна про те, чи слід вважати Сі Ван Му аналогом божества смерті та 

потойбічного світу можна ознайомитися в його роботі «Проблеми стилю китайського книжного епосу». 
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Місце архаїчного епосу у китайців зайняли історичні оповіді, які 

використовували деякі композиційні моделі міфу. У середньовічних китайських 

історичних і героїчних переказах присутні елементи епосу, зокрема традиційні 

епічні мотиви та ситуації, а також характерні для епосу прийоми опису героїв. У 

той самий час елементів, які відрізняли історичні та героїчні перекази та епос, 

було чимало: невитриманість епічної сюжетної схеми в результаті переносу 

важливих для героїчного епосу мотивів на периферію сюжету, широке 

використання історичного матеріалу та заміна епічної послідовності подій 

реальною історичною послідовністю [Мелетинский 1963, с. 163]. 

Також в Китаї існувала типова для епосу постать оповідача-барда, який 

виконував фрагменти твору для публіки. Традиція оповіді сформувалася в 

середньовічному Китаї в тісному зв’язку з книжковою історичною літературою. 

Окремі записи середньовічних авторів свідчать про те, що оповідачі часто 

виконували фрагменти історії  династій чи літописів. 

Масштабне дослідження Ріфтіна у сфері аналізу проблематики епосу в Китаї 

присвячене роману-епопеї 14 століття «Три царства» (« 三 国 演 义 ») Ло 

Гуаньчжуна (罗贯中), в якому він також визначає елементи епосу. У своїй роботі 

Ріфтін розглядає проблему співвідношення книжкової та народної усної версії 

роману-епопеї на рівні сюжету та змісту. Метою роботи науковець визначав 

дослідити стиль китайської книжкової епопеї, спробувати виявити риси усного 

епічного стилю в «Трьох царствах» і показати їх взаємодію з елементами 

книжкової стилістики. 

У китайській мові жанрову форму, до якої відносять «Три царства», 

називають єньї ( 演 义 ), що означає «пояснення смислу». Цей термін 

використовувався за доби Тан, коли позначав «коментар до змісту тексту». В 

назві роману танський термін використав сам автор, очевидно, бажаючи 

окреслити призначення свого твору – роз’яснення або коментар до офіційної 

історії царств. Оповіді про боротьбу трьох царств у 3 столітті н. е. пройшли 

типовий для епічного твору шлях розвитку. Перекази про подвиги героїв тієї 
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епохи виникли вже після самих подій і продовжували побутувати як в умовах 

усної передачі, так і в окремих пам’ятках неофіційною історичної прози.  

До початку 14 століття, а, можливо, і раніше, з’являється народна книга 

«Пінхуа8» (评话), присвячена історії трьох царств, а незабаром і сама книжкова 

епопея Ло Гуаньчжуна «Три царства». В результаті перероблювання усних 

переказів у письмовий твір (в народну книгу, а згодом у книжкову епопею) 

відбулося послаблення рис усного епічного характеру, а саме зменшення епічних 

мотивів і епічної гіперболізації, однак набув більш чітких рис зовнішній історизм 

опису (були виправлені часові та географічні неточності матеріалу). Однак у 

письмовому тексті та народній книзі пінхуа зберігаються певні елементи усної 

оповіді.  

У результаті свого аналізу Л. Б. Ріфтін приходить до висновку, що Ло 

Гуаньчжун, який створює свій твір в умовах уже досить розвиненої літературної 

традиції, що чинить вплив на мову тексту та його стиль, додає до оповіді 

книжкових словесних зворотів і впливає на опис образів твору. Книжковий 

характер роману у Ло Гуаньчжуна нерідко переважає над фольклорною 

стилістичною манерою, що не цілком відповідає законам традиційного усного 

епічного стилю. Однак Ло Гуаньчжун часто прагнув трансформувати елементи 

книжкового стилю так, щоб наблизити їх до елементів усного походження. За 

Ріфтіним, книжкова епопея «Три Царства», займаючи проміжне положення між 

фольклором і «високою» літературою, знаходиться сходинкою вище за народні 

книги, і відповідно є ближчою до літератури книжкової, ніж до усної оповідної 

традиції, впливу якої зазнав не лише сюжет книжкової епопеї, але і стилістика. 

Історична епопея «Три Царства» найбільше з усієї класичної китайської 

літератури наближена до жанру епосу, хоча номінально епосом не є. Також для 

позначення її жанрового різновиду в китайській мові використовують інший 

термін, ніж той, що класифікує класичні (давньогрецькі, індійські, шумерські, 

скандинавські та інші) епоси світової літератури. Таким чином, очевидно, що в 

                                                             
8  Пінхуа дослівно перекладається як «оповідь з коментарями», жанр розповідної прози мовлю байхуа в 

середньовічному Китаї. Немає чіткого визначення поняття пінхуа, але найчастіше термін вживається для 

позначення народного історичного роману.  
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китайській літературі немає масштабних епосів у класичному розумінні, а сам 

термін «епос» здебільшого використовується для опису творів закордонної 

літератури.  

Однак хоча давня китайська література не містить власних епосів, 

національні меншини, які входять у склад Китайської Народної Республіки, 

пишаються скарбами епічних творів, до яких належить монгольський «Джангар», 

тибетський «Гесар» та киргизький «Манас», що формують трійку найвеличніших 

епосів Китаю (два останніх епоси входять до списку нематеріальної культурної 

спадщини ЮНЕСКО з 2009 року). 

Таким чином, ми прийшли до висновку, що жанрова класифікація творів 

китайської літератури дуже різноманітна. Більш детально з жанровим розподілом 

та історією його розвитку можна ознайомитися в «Словнику китайських 

літературознавчих термінів» Н. С. Ісаєвої та Я. В. Шекери, в монографії 

І. О. Алімова та М. Є. Кравцової «Історія китайської класичної літератури від 

давнини до ХІІІ століття: поезія, проза» та інших антологіях, присвячених історії 

китайської літератури. З наведених у цьому підрозділі прикладів жанрових 

класифікацій ми можемо зробити висновок, що критерії та стандарти, які 

виступають вирішальними у визначенні приналежності твору до того чи іншого 

жанру відрізняються в західній та китайській літературних традиціях. Китайська 

жанрова ієрархія надзвичайно складна, керується власною термінологією, яка не 

завжди має відповідний еквівалент у європейському літературознавстві, чи, 

використовуючи європейський термін, вимагає додаткових роз’яснень чи 

уточнень. Ми помітили, що китайські жанри досить гнучкі та володіють великим 

потенціалом до видозмінення. Багато жанрів набули масштабних змін з їх 

історичною еволюцією.  

Щодо жанру епосу, то в китайській мові існує термін шиши  (史诗), який 

українською відповідає термінові «епос» і буквально перекладається як 

«історичний вірш». Однак, у більшості випадків китайські літературознавці його 

використовують для позначення давньогрецьких епосів, зокрема гомерівських, 

скандинавських епосів чи шумерського епосу про Гільгамеша. У китайській 
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літературі відсутні традиційні для стандартів західного літературознавства епоси. 

Китайська література, одна з найдавніших у світі, має безперервну усну та  

письмову літературну традицію, при цьому в ній немає класичних масштабних 

епосів.  

Б. Л. Ріфтін провів масштабну роботу з дослідження китайських 

літературних творів, які, хоча номінально і не підпадають під характеристику 

епічного твору, володіють багатьма рисами, властивими епосові, наприклад, цикл 

стародавніх міфів про стрілка І та роман-епопея «Три царства». На думку 

Б. Л. Ріфтіна, передумови для створення епосу в китайській традиції не були 

реалізовані через вплив конфуціанського суспільства з його ідеологією, а також 

через відсутність метричних форм вірша, придатних для розробки оповідного 

сюжету. І хоча давня китайська література не містить власних епосів, національні 

меншини, які входять у склад Китайської Народної Республіки, володіють 

кількома великими епосами, наприклад, «Джангар» серед монголів, «Гесар» у 

тибетців і киргизький «Манас». 

 

2.2. Особливості національних традицій, культури та менталітету 

тибетців 

На сьогодні в Китайській Народній Республіці проживає 56 народностей, які 

формують неоднорідну спільноту. Більшість населення складають китайці хань 

(91.51% згідно з переписом 2010 року) [Clarke 2017, p. 2]. До інших 55 

народностей зазвичай вживають термін «національні меншини» (少数民族  – 

нацменшини). Вони додають унікальності та колориту до загальної китайської 

культурної спадщини, збагачуючи її аутентичними традиціями, своєрідним 

устроєм життя та цінностями духовного порядку. Сучасний період розвитку 

Китаю, його різноаспектна інтеграція у світову спільноту позначилися на 

внутрішній політиці країни, що виявилось у пильній увазі до культурних 

особливостей національних меншин, які населяють територію Китаю. Процеси 

світової глобалізації загострили проблему збереження національних цінностей і 

актуалізували науковий інтерес до культурних і літературних надбань 
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представників нацменшин. Уряд КНР проводить активну політику з підтримки 

національних меншин у збереженні їхньої самобутності. У 1950-х роках Китай 

сформував спільноти фахівців для дослідження мов етнічних меншин, а також 

створив спеціальні організації та інститути, що займаються вивченням усних і 

письмових мов нацменшин, а також центри підготовки відповідних фахівців.  

Особливоу цінність для цього дослідження представляє духовна спадщина 

тибетців, 6 мільйонів [Rongxing Guo 2014] яких проживають на території 

Тибетського автономного району в складі КНР. Без базового розуміння тибетців, 

специфіки їх регіону проживання, культурних особливостей та менталітету 

неможливо дати повну оцінку найбільш фундаментальній літературній пам’ятці 

Тибету, яка є стрижнем національного духу народу. Тибет довгий час був 

важкодоступним і закритим регіоном, тому викликав інтерес мандрівників і 

дослідників.  «Століттями таємнича земля була мрією численних дослідників та 

шукачів пригод» [Le Bas 2008, 325].  

Пращури тибетців населяли Тибетське плато приблизно 6000-7000 років 

тому. Подібно до інших цивілізацій тибетці пройшли шлях від збирання диких 

рослин до полювання та сільського господарства. З давніх-давен тибетці жили в 

гармонії з природою, поєднуючись з нею духовно, розмовляючи з духами, 

присвячуючи їм пісні, танці та заклинання, які вони поклали в основу усного 

фольклору. Саме у фольклорі тибетці виражали своє бачення світу та свого місця 

та ролі в ньому. Передаючи історію, життя та емоції, тибетська усна народна 

творчість відкриває вікно у колективну свідомість нації. Тибетці, духовно багатий 

народ, який пишається величезною кількістю народних казок, наповнених 

релігійними мотивами буддійського характеру та елементами релігії бон. Їх казки 

та легенди насичені привидами, духами, демонами, потворами та богоподібними 

героями. За допомогою цих надприродних істот у казках виражається ідея 

протистояння добра і зла, ідея винагородження доброчинності та покарання 

пороків.  

«Культурний Тибет», тобто регіон, в якому можна спостерігати різноманітні 

прояви тибетської культури, не обмежений територіальним кордоном 
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Тибетського автономного округу в складі Китайської Народної Республіки. 

Панування «культурного Тибету» частково поширюються на китайські провінції 

Сичуань та Юньнань.  

Тибет здобув ім’я «даху світу» через декілька причин. По-перше, Тибет 

розташований у найвищому регіоні світу – Тибетському плато з середньою 

висотою 4500 метрів над рівнем моря. По-друге, на території Тибету частково 

знаходиться найвищий гірський хребет світу Гімалаї. Разом з Непалом Тибет дає 

початок найвищій точці у світі – горі Еверест. У зв’язку з висотністю місцевості 

повітря у Тибеті має дефіцит кисню, тому відвідувачі Тибету, які приїздять сюди з 

більш низьких регіонів, часто страждають гірською хворобою. Через висотність 

радіація від сонця в Тибеті у 2,3 рази вища, ніж у низинах [Haiwang Yuan 2014, 

p. 4]. Сурові природні умови є однією з причин, через які Тибет довго залишався 

ізольованою територією.  

Мова, якою розмовляють тибетці, належить до тибетсько-бірманської групи 

сино-тибетської мовної сім’ї. Тибетська мова має безліч діалектів, 

розповсюджених у різних регіонах. Людина, яка розмовляє одним із діалектів, 

зрозуміє невеликий відсоток сказаного носієм іншого діалекту. Подібно до 

китайської мови, усне відтворення діалектів тибетської відрізняється, однак 

писемність є ідентичною. Винайдення тибетського письма відносять до заслуг 

міністра Тхомби Самбхоти, якого цар Сонгцен Гампо відправив у відрядження до 

Індії, щоб навчитися писемності. Так міністр створив тибетський алфавіт, в 

основу якого поклав індійські писемні символи.  

Більшість тибетців сьогодні сповідують тибетський буддизм, який за 

легендою був запроваджений тридцять третім царем Тибетської імперії Сонгцен 

Гампою. Він взяв у дружини двох буддійських наречених родом з Непалу та 

Китаю. Вони переконали його запровадити буддизм та об’єднати його з місцевою 

релігією бон. Така варіація буддизму, що сполучає риси давньої місцевої релігії та 

буддизму, зазвичай позначається терміном «тибетський буддизм». Цар Сонгцен 

Гампо оголосив буддизм державною релігією та заснував 108 буддійських храмів 

на території «культурного Тибету».  
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Тибетська культура багата традиціями та звичаями. Спеціальними 

церемоніями позначаються важливі події в житті людини, наприклад, народження, 

повноліття, весілля чи похорони. Похорони, мабуть, є найбільш унікальною 

подією. Існує п’ять типів поховань, детальніше з якими можна ознайомитися в 

роботі «Тибетські народні казки» за авторством Хайван Юань (‘Tibetan Folktales’, 

Haiwang Yuan). Тибетці надзвичайно гостинні, зустріч гостей вдома дорівнюється 

урочистій події. Зокрема гостей шанують поклонами в 45 градусів. Одним із 

символів тибетської культури є хадак, шовковий шарф приблизно в 1,5-2 м в 

довжину та 20 см в ширину. Хадаки дарують на урочисті події та гостям. 

Більшість населення Тибетського автономного округу складають тибетці, 

однак тут також проживають китайські національні меншини, зокрема народності 

луоба (луопа), менпа, хуей, а також китайці хань. З наукової точки зору 

походження тибетців залишає за собою багато питань. Однак тибетська усна 

народна творчість і міфологія прагнула пояснити походження народу. Деякі міфи 

стверджують, що тибетці – це нащадки індійської армії, яку очолював Рупаті, 

король та військовий лідер Кауравів9. Після поразки у війні Рупаті поселився в 

Тибеті та дав початок роду тибетців.  

За іншим міфологічним сюжетом, рід тибетців походить від першопредка 

Есмона. «З матерії п’яти первинних стихій виникло велике яйце. З жовтка цього 

яйця виникло вісімнадцять нових яєць. Одне з них, що знаходилося посередині, 

відокремилося від інших. У цього яйця виросли руки та ноги, потім з’являються 

п’ять відчуттів, що були досконалі, і воно перетворилося на юнака такої 

дивовижної краси, що здавалося, він був втіленням усіх людських бажань. Його 

назвали королем Есмоном. Королева, його дружина, народила сина на ім’я Дбан 

Ідан, здатного змінювати свій вигляд за допомогою магічного слова» [Мирча 1997, 

с. 205]. Далі у міфі слідує родовід, що описує походження та історію різних кланів 

і династій тибетської влади.  

Існує також інакша версія походження первинної людини з яйця. «Воно [яйце] 

було осяяним, воно було хорошим. У нього не було ані рук, ані ніг чи голови, але 

                                                             
9 Каурави – сотня братів-героїв, битви та подвиги яких детально описані в «Магабхараті». 
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був рух; не було крил, але воно могло літати, не було рота, але голос виходив з 

нього, воно могло розмовляти» [Кычанов 1975, с. 177]. Після п’яти місяців яйце 

розкололося та з нього вийшла людина, яка жила на материку посеред океану, 

сидячи на золотому троні. Лу (духи підземного та водного царств) приносили їй 

жертви. Перша людина упорядкувала всесвіт, регулювала перебіг часу, запросила 

богів захищати людей і підкорювати демонів. Одного разу вона стрибнула в океан 

і потрапила в сіті рибалок. З того часу великі нещастя обрушилися на людей.  

За іншою популярною легендою, яка пояснює походження тибетців, люди 

беруть начало від шлюбу мавпи та божества підземного світу і вод Лу (за іншими 

версіями від шлюбу мавпи та гірської демониці). У них народилося шестеро дітей, 

в яких також з’явилися свої діти, що дали початок тибетській нації. Ця легенда 

відома в пізнішій буддійській обробці: «Колись давно, в той надзвичайний час, 

коли був Тибет і не було тибетців, божественні бодгісаттви Манджушрі, 

Авалокітешвара та Ваджрапані зійшлися разом, щоб з’ясувати, як просувається 

велика справа порятунку від страждань усіх живих істот. Манджушрі згадав про 

пустельну країну на півночі від Гімалаїв, яку слід було заселити людьми та 

зробити в майбутньому головним центром великого вчення Шак’я-Муні. Але де 

взяти людей? Жителі батьківщини Шак’я-Муні не зможуть жити в країні високих, 

суворих гір і глибоких долин. І сказав Манджушрі: «У Тибеті немає людей, але є 

демони чоловічої та жіночої статі. Від демонів народжуються лише демони. Якщо 

хтось із нас стане мавпою-самцем і буде жити з гірської відьмою, то це покладе 

початок заселенню Тибету»» [Кычанов 1975, с. 180]. Тоді милосердний і 

жалісливий Авалокітешвара, який був покровителем пустельної та незаселеної 

людьми Країни снігів, перетворився на мавпу-самця на ім’я Даг Рінпо (чоловік-

чудовисько ущелини) і почав жити з гірської відьмою, яку звали Даг Рінмо 

(жінка-чудовисько ущелини), у них було три сина та три дочки, які започаткували 

рід тибетців» [Кычанов 1975, с. 180]. 

У іншому варіанті цієї легенди йдеться про те, що не сам Авалокітешвара 

прийняв подобу мавпи-самця, а послав до Тибету свого учня-мавпу. Мавпа-

самець, який прибув до Тибету для споглядання і медитацій, став царем мавп, що 
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там мешкали. Цар мавп був красенем, і в нього закохалася демониця гір і скель Лу. 

Бувши ченцем, цар мавп довго не погоджувався на союз з демоницею, але вона, 

одержима пристрастю, була наполегливою. Наляканий цар мавп звернувся до 

вчителя, однак Авалокітешвара наказав йому бути чоловіком гірської відьми.  

Тоді одну за одною гірська відьма народила шість мавп. Через три роки їх 

нащадки так сильно розплодилися, що їстівних плодів навколо не вистачало, та 

вони стали голодувати. Влітку вони страждали від дощів і сонця, взимку – від 

снігу та вітру. У них не було їжі чи одягу. Цар мавп знову звернувся за 

допомогою до Авалокітешвари, який зжалився над мавпами, кинув на землю 

Тибету зерна ячменю і пшениці, які миттєво проросли. Багатий врожай врятував 

мавп від голодної смерті. Їх число зростало, в них поступово відпали хвости, вони 

позбулися теплої вовни на тілі та стали мерзнути. Це змусило їх робити собі одяг 

з листя дерев. Пройшов певний час, і мавпи перетворилися на людей.  

Отже, тибетці – одна з національних меншин, що проживають на території 

Китайської Народної Республіки. Їх духовна спадщина підпадає під політику 

дослідження та збереження нематеріальної культури нацменшин Китаю. Тибетці 

володіють надзвичайно багатим і цікавим фольклором, що несе відбиток 

особливостей менталітету тибетців, які з давніх-давен підтримувади духовний 

зв’язок з природою. Заклинання до духів, ритуальні пісні та танці, легенди, казки, 

насичені демонами, потворами, героями божественного походження, стали 

основою усної народної творчості тибетців. Тибет довгий час залишався 

ізольованою територією, що викликало інтерес у дослідників і мандрівників. 

Тибетці володіють однією з найбагатших духовних традицій у світі, втілених у їх 

фольклорі, міфах і легендах.  

 

2.3. Значення епосу про царя Гесара для тибетців, монголів і народів 

Центральної Азії 

Епос про царя Гесара займає центральне місце в усній літературній традиції 

Тибету, Монголії та народів центральної Азії. Цей епос є коштовністю не лише 

тибетського народу, а й усієї людської цивілізації. «Академічна та естетична 
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цінність епосу є широко визнаною. Міжнародна наукова спільнота називає його 

«Гомерівським епосом сходу» [Jambian 2003, с. 4]. Епічний цикл, який розповідає 

про народження, життя, подвиги та заслуги царя Гесара також називають 

Гесаріадою, яка являє собою героїчну сагу та є одним з небагатьох «живих» 

епосів, який усно передається бардами-оповідачами. Ще досі живуть барди, які 

знають напам’ять епос про Гесара та виконують його для публіки. Не буде вірним 

назвати «Гесара» виключно тибетським епосом, оскільки ареал його 

розповсюдження величезний. Вчені сперечаються щодо територій, на яких епос 

зародився, але, без сумніву, він поширився на значні за масштабом ареали та 

увійшов у культурну традицію кількох народів. «Ця грандіозна поема 

розповсюджена від тропічної річки Ганг до холодного Амуру, від сонячної 

Хуанхе до похмурої Лени. На цій величезній території рідко можна зустріти 

людину, яка б не читала або не чула про Гесара у виконанні оповідачів. Цю поему 

співають оповідачі з давніх часів до наших днів. Голоси їх лунали та лунають в 

тибетських горах, монгольськими степами і в сибірській тайзі. Слухачі її – прості 

люди: пастухи, мисливці, їх дружини та діти» [Дамдинсурен 1957, с. 5]. 

Землі Тибету, Монголії та Середньої Азії пронизані слідами походів Гесара в 

уявленні народу. Образ Гесара є частиною їх історії, їх живою пам’яттю. «В 

Тибеті є руїни палацу, стеля якого була складена з його [Гесара] мечів, і руїни 

фортець, які він штурмував. Озеро Кукунор вибито передніми копитами його 

богатирського коня, у Забайкаллі агінські буряти покажуть гору Алханай, яка 

пробита стрілою Гесара: величезна діра зіяє на вершині, яка є священною як для 

шаманістів, так і для буддистів» [Бараев 1995, с. 104]. 

Епос про Гесара буквально пронизує культуру та життя тибетців. «Образи 

епосу, образ його головного героя – Гесара і царства Лінг, його країни,  проходять 

крізь всі сфери духовного життя тибетців, присутні у найрізноманітніших проявах: 

це фольклор – Лінг лу або «пісні Лінгу», це – театр – чам (цам монг.) на честь 

Гесара, Лінгдро ролмо – театралізовані дійства на честь Гесара, це – 

зображувальне мистецтво – живопис, фреска, скульптура, це релігія – буддизм та 

народні вірування, це – міфологія» [Огнева 1995, с. 87]. 



118 
 

Епос має неоціненну історичну вагомість, оскільки є пам’яттю народу, що 

зберігає давні тибетські прислів’я, пісні та вірші, а також містить записи 

зародження та розвитку тибетського буддизму. Епос зображує започаткування та 

еволюцію тибетської цивілізації, описує життя та звичаї близько ста племен, 

царств і регіонів. В епосі містяться численні посилання до релігії, ідеології, 

місцевих звичаїв, а також він містить велику кількість казок і легенд з 

тибетського фольклору. «Епічні твори надзвичайно різноманітні за змістом, однак 

засновані на загальних, єдиних для багатьох народів принципах. Як правило, в 

епосах говориться про боротьбу добра та зла з обов’язковою перемогою добра. 

Оспівується доброчесний правитель, який відданий своєму народові, піклується 

про добробут своєї держави, оспівується доброчесність васалів і жіноча відданість. 

Епічні герої будь-якої національності, як сказали б ми сьогодні, завжди 

відрізняються високим почуттям честі та гідності. Моральні та етичні норми, 

заявлені в епічних творах, універсальні» [Челышев 1995, с. 6]. Саме на таких 

універсальних принципах людської моральності заснований епос про царя Гесара. 

Численні версії Гесаріади розповідають не лише про життя народного героя 

та його військові походи з метою об’єднати землі під своєю владою. «Бурятський 

епос вносить свій вклад у сучасну картину світу завдяки чіткій епічній парадигмі 

виникнення Всесвіту, Землі, Людини, божеств і хтонічних створінь, парадигмі 

відносин людей з природними силами» [Санжеева 2013, с. 165]. Епос розповідає 

про місію царя Гесара в світі людей, його оточення, тогочасний устрій життя, 

його сміливих і винахідливих послідовників та безстрашних ворогів. У епосі 

містяться оповіді про стародавнє тибетське суспільство, війну, виробництво, 

релігію, мораль, любов і сім’ю. Важко зробити чіткі висновки з кількості образів 

епосу, оскільки, наче живий організм, він перебуває у стані постійної зміни, 

доповнення та інтерпретації. «Епос – жива копалина людської цивілізації, в якій 

історичні події давньої античності є свіжими в пам’яті народу Тибету» [Jambian 

2003, p. 16]. Основа образного складу здебільшого залишається незмінною в 

різних версіях. 
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Політика КНР щодо збереження та захисту духовного здобутку нацменшин 

не оминула епос про Гесара. З 1950-х років уряд КНР запровадив низку заходів 

для його збереження. Оскільки первинна передача епосу виконувалася усно, то 

існує великий ризик його втрати назавжди. У 1978 році епос про Гесара був 

включений до списку державних важливих наукових досліджень для шостої та 

сьомої п’ятирічки 10 . Науково-дослідницький інститут народної літератури 

Академії соціальних наук Китаю створив спеціальні провідні групи та робочі 

проекти, направлені на дослідження епосу в Тибеті, Сичуані та Цінхаї. Ці групи 

координували роботу дослідження, а також організували відповідні академічні 

дискусії та виступи народних майстрів, бардів-виконавців епосу.  

Сьогодні близько 140 оповідачів, які представляють Тибет, Монголію, 

Бурятію та етнічну групу Ту, вважаються бардами Гесаріади. За традицією, барди 

духовно отримують знання епосу та можуть цитувати його напам’ять упродовж 

декількох годин. «Епос про царя Гесара дуже популярний серед мешканців 

Тибету. Він читається вголос або співається… у домах селян, в юртах номадів, 

біля нічних похідних вогнищ і навіть монастирських келіях. Він не стільки 

служив розвагою, скільки освітою, особливо мирян, яким повідомляв знання з 

різних предметів: про основні риси релігії та моралі буддизму, про звичаї та 

традиції, про географію Тибету та сусідніх країн, та значною мірою про його 

історію» [Сагастер 1995, с. 46]. 

Барди-оповідачі зазвичай подорожують та виконують фрагменти з епосу для 

публіки. Їх відрізняють автентичні атрибути, наприклад, музичний інструмент, 

особливий костюм та головне вбрання. Капелюх оповідача називається друнгша, 

він зазвичай білого кольору та прикрашений зображенням сонця та місяця. Такий 

капелюх має загострену верхівку та трикутні поля з червоною обробкою. 

Традиційним одягом барда є біла тибетська чуба11. Весь одяг білий, що також є 

основним кольором обрядового одягу представників релігії бон. Найбільш 

                                                             
10 П’ятирічне планування здійснюється в Китаї з 1953 року та позначає стратегію розвитку у сфері економіки та 

суспільства на п’ять років.   
11 Чуба – чоловічій і жіночій верхній одяг тибетців. Нагадує халат з довгими рукавами, зроблений із сукна чи 

овчини. 
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відомих бардів під час подорожей супроводжують учні, які вивчають мистецтво 

виконання епосу про царя Гесара. Зазвичай фрагменти епосу виконують під 

супровід тибетської гітари драм’їн12. Виконання епосу може тривати від трьох до 

десяти днів. Фрагменти оповіді зазвичай виконуються у формі співу чи 

протяжного читання.  

Сага про народження та життя видатного героя первинно була призначена 

виключно для усної передачі. «Представники старшого покоління співців 

народної балади, які в більшості є вихідцями з бідних сімей пастухів, заробляли 

на життя та їжу, складаючи та виконуючи поему про Гесара, до 1949 року, коли 

була проголошена Китайська Народна Республіка. Вони блукали безмежними 

пасовищами, не маючи даху над головою, наслідуючи спосіб життя співців поем в 

Давній Греції» [Рерих 1999, c. 102]. У більшості своїй співці не були освіченими, 

а їх здатність напам’ять цитувати численні розділи епосу феноменальна. «Деякі з 

бардів отримували наказ стати співцями епосу ще в дитячих снах, у яких їм 

являвся сам цар Гесар. Після цих снів вони раптово захворювали, лами молилися 

за їх одужання, а коли хвороба так само раптово відступала, епічна поема про 

царя Гесара вже залишалася в пам’яті дітей» [Рерих 1999, c. 102]. Не існує 

наукового пояснення, яким чином барди отримували знання, проте саме це явище 

є однією з найбільших загадок історії та є невіддільною частиною тибетської 

культури.  

Епос має не лише освітянське, а також і сакральне значення. Образ Гесара 

користувався надзвичайною повагою в народі, тому виконання епосу бардами 

було тотожним духовним практикам. Часто спів супроводжувалося запаленням 

пахощів і жертвоприношенням. Епос надавав людям сміливості, надихав їх на 

подвиги. У статті «Небожитель з паралельного світу» Євгеній Файдиш, який 

детально вивчав екзотеричні традиції Сходу, давньої Європи та Америки, пише 

про природу епосу та про поширений погляд на епос як, перш за все, пам’ятку 

літератури, яка частково зображує історичні події. Він ставить собі питання, чому 

досить банальний за сюжетом, однак величезний за обсягом текст, в якому злі 

                                                             
12 Драм’їн – традиційний тибетський струнний інструмент, широко використовується для акомпанементу. 
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чудовиська намагаються підкорити людей, народжується герой, що володіє 

нелюдською силою, і перемагає чудовиськ, відновлюючи природну гармонію, 

викликав настільки великий інтерес, передавався з покоління в покоління 

протягом віків навіть за умови відсутності його письмового запису. Є. Файдиш 

розмірковує, чому настільки важливими були атрибути та ритуали, пов’язані з 

епосом. «Для того, щоб зрозуміти та відкрити глибини давніх епосів, сучасному 

читачу слід віднестися до тексту не лише як до хронік чи літературного твору. 

Для давніх людей виконання епосу ставало найважливішим інструментом 

магічної та містичної практики, яка була направлена на трансформацію свідомості 

виконавця та слухачів, інструментом, який передавав архетипні знання про тонко-

матеріальну природу світу, які неможливо отримати у звичному для нас 

структурованому, логічно упорядкованому вигляді та неможливо сприйняти без 

входу в особливий стан свідомості» [Файдыш 1995, с. 97]. Епос про Гесара 

нерозривно пов’язаний з магічними практиками.  

Для тибетців епос про царя Гесара – це дещо більше, ніж історія про видатні 

подвиги певної особистості. Люди вважають, що історії Гесаріади мають особливі 

властивості охороняти того, хто їх співає. О. Давід-Неєль у своїй праці 

«Надзвичайне життя Гесара, царя Лінгу» описує цікавий випадок, який стався з 

нею під час подорожі в Голозі. «… я натрапила на мандрівників, які співали пісні 

вголос. На мої розпити вони відповіли, що співають історії про Гесара. 

Мандрівники вважали, що якщо на них нападуть злодії, вони зможуть побороти їх 

за допомогою мужності, сили та нездоланності, які надають їм пісні про 

Гесара» [Давид-Неэль 2015, c. 11]. Історії про героїчні діяння Гесара виконують і 

слухають із надзвичайною повагою та набожністю, властивим сприйняттю 

сакральних текстів.  

Досить винятковим є обсяг епосу. Створений близько тисячі років тому, епос 

про Гесара вважається найбільш масштабною літературною пам’яткою у світі. Не 

існує єдиної загальновизнаної кількості строк чи віршів епосу через його усну 

передачу, яка призвела до великої кількості регіональних версій та 

індивідуальних інтерпретацій бардів. Окрім книжкових версій, тобто тих, які були 
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записані зі слів бардів, існує численна кількість усних версій, які виконуються 

оповідачами.  

За Дамдінсуреном, бурятська версія, записана на початку 20 століття,  

містить від двадцяти до тридцяти тисяч віршів [Дамдинсурен 1957, с. 6]. 

«Бурятський епос «Гесер» – великий твір, до 20 тисяч рядків і більше, але, попри 

великі масштаби, текст легко запам’ятовується завдяки повторюваності мовних 

формул, текстових знаків» [Хундаева 1957, с 86]. Виконання епосу бардами може 

тривати протягом цілого тижня, а інколи навіть декілька тижнів [Дамдинсурен 

1957, с. 5-6]. 

Всупереч варіативності версій епосу, його основна фабула є спільною для 

всіх різновидів. Епос складається з трьох основних частин: народження царя 

Гесара, його військові походи проти ворогів і його повернення на небеса. 

Розповіді про його битви та подвиги описані надзвичайно детально та освітлюють 

історію та культуру Тибету. Друга частина, яка описує військові подвиги героя, 

містить чотири підрозділи: перемога над демонами на Півночі, битви між 

царствами Хор та Лінг, захист Солоного озера та битви між царствами Мон і Лін, 

а також завоювання п’ятдесяти чотирьох менших царств. 

Загалом епос про Гесара нараховує від 400 до 500 версій [Haiwang Yuan 2014, 

p. xi]. Усні версії епосу перетворювалися на книжкові, коли були записані 

дослідниками. Також ставалося так, що книжна версія не була безпосередньо 

записана науковцями, а придбана у місцевого населення. Усних версій, варіантів 

та інтерпретацій існує набагато більше, що зумовлено природою усної передачі 

епосу серед представників різних народностей, яка відбувається протягом 

декількох століть. Тому наведена кількість у 400-500 варіацій епосу є досить 

умовною. Усні версії епосу багатші за писемні, адже лише частина епосу 

зафіксована письмово та перекладена на інші мови. До письмово записаної версії 

епосу часто вживається термін «книжкова Гесаріада» [Неклюдов 1995, c. 8]. 

«Його основою [основою книжкового епосу] є запис епічного сказання, причому 

потреба письмової фіксації з’являється там, де усний текст усвідомлюється як 

достатньо цінний, щоб бути збереженим, і як такий, що знаходиться під загрозою 
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забуття чи розпаду» [Неклюдов 1995, c. 8]. Без письмової фіксації фольклорні 

традиції часто бувають втрачені. 

Увагу дослідників привертають міжкультурні епічні традиції, виявлені в 

Гесаріаді, за допомогою яких можна виявити взаємозв’язки версій різних регіонів 

чи їх еволюцію. Наприклад, найбільше різні інтерпретації зберігають зв’язки з 

монгольською версією епосу [Хундаева 2013, с. 87]. 

За територіями розповсюдження епосу можна виокремити наступні основні 

версії: 

  Монгольська версія 

  Халхаська (північно-монгольська) версія 

  Східно-монгольські версії 

  Калмицька версія 

  Західно-бурятська версія 

  Ладакська версія (Західний Тибет) 

  Амдоська версія (Східний Тибет) 

  Північно-тибетська версія 

  Кхамська та лінська версії (південно-східний Тибет) 

Різні регіональні інтерпретації епосу часто містять місцеві культурні 

компоненти. Наприклад, у бурятській версії представлені традиції бурятського 

суспільства. Вони подані на тлі основних занять бурятів: полювання та скотарства. 

Значне місце займає опис змагань, сватання, бенкетів і битв, а також обладунків, 

одягу, житла тощо. Докладно описані ритуали приготування їжі, підготовки до 

сну, частування. У бурятській версії описані місцеві звичаї, пов’язані з мовним 

етикетом, іграми, відчиненням дверей, переступанням через поріг та іншими. 

Звичай обережного переступання порогу, очевидно, обумовлений повагою до 

божеств зовнішніх і внутрішніх дверей, тобто охоронців зовнішньої і внутрішньої 

сили: у домашнього вогнища, в подвір’ї та за його межами. 

Часто професійні барди імпровізували під час оповіді. Так Ю. М. Рерих 

описує своє спілкування з одним оповідачем: «Я досі чітко пам’ятаю свій досвід з 
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бардом, який оповідав «Сказання про Гесара», я запросив його для того, щоб 

записати [епос]. Цей оповідач безперервно імпровізував під час виконання різних 

розділів, і коли б я не звертався до нього з проханням повторити місце, яке він 

щойно виконав, він завжди співав його в трохи зміненому варіанті» [Рерих 1995, 

c. 20]. Професійні барди не користуються письмовою версією епосу, оскільки 

знають його напам’ять і часто виконують його в стані трансу. Прості ж люди 

зазвичай читають фрагменти з рукопису, знаючи напам’ять лише окремі епізоди.  

Таким чином, тибетський епос про царя Гесара формує стрижень 

національної свідомості та основу менталітету тибетців. Гесаріада являє собою 

героїчну сагу та є одним з небагатьох «живих» епосів, який усно передається 

бардами-оповідачами. Епос про Гесара розповсюджений не лише в Тибеті, а 

побутує в духовному здобутку монголів, бурятів та інших народів центральної 

Азії. Епос має неоціненну історичну вагомість, оскільки зберігає давні тибетські 

прислів’я, пісні та вірші, містить релігійний досвід. У епосі також містяться 

оповіді про стародавнє тибетське суспільство, війну, виробництво, релігію, 

мораль, любов і сім’ю. Барди-оповідачі, які володіють епосом, можуть цитувати 

напам’ять величезні фрагменти, додаючи власні авторські інтерпретації. Епос про 

Гесара є найдовшим епосом у світі та має не лише історичну, літературну, 

культурну, а і сакральну цінність.  

Епос про Гесара – колосальний за обсягом твір, існує в декількох версіях 

різних народів, які відрізняються величезною кількістю додаткових епізодів, 

другорядних сюжетів і мотивів. Головна частина сюжету регіональних версій, в 

цілому, залишається незмінною. Регіональні версії можуть містити національні 

мотиви та елементи. Разом з існуванням великої кількості версій, фрагменти 

епосу зазнають інтерпретації під час усного виконання бардами, які додають чи 

змінюють окремі елементи сюжету чи характеристики образів. 

 

2.4. Місце епосу про Гесара в роботах світових дослідників 

Епос про Гесара знайшов відгук у дослідженнях світового літературознавства 

та культурології, особливо його видатні фрагменти та окремі версії. Розквіт 
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досліджень епосу про Гесара припадає на 19 століття. На ранніх стадіях основним 

завданням дослідників був запис версій епосу та їх можливий переклад на одну з 

європейських мов. Оскільки епос передавався усно, і писемної його фіксації 

просто не існувало, то ранні дослідники зробили неоціненний вклад у 

дослідження епосу, адже першими його записами та надали потенціальну 

можливість іноземним дослідникам і читачам, які не володіли мовою оригіналу, 

ознайомитися з Гесаріадою.  

Першу згадку про епос в європейській літературі слід віднести до 1772 року, 

коли історик та мандрівник Петер Сімон Паллас відвідав «храм Гесара» в 

прикордонному монгольському місті Маймачене (Алтан-Булак). Паллас був 

відомий своїми експедиціями на територіях Сибіру та південної частини Росії. 

Через тридцять років (1802-1803) німецький мандрівник Б. Бергман записав два 

розділи калмицької версії та видав їх німецький переклад. Бергман відносив епос 

до монгольського релігійного письма. Німецький сходознавець і мандрівник 

Юліус Клапрот у своїх дослідженнях описує китайсько-монгольський культ 

Гуань-ді/Гесара13. 

Про тибетську версію епосу про Гесара вперше пише угорський філолог, 

сходознавець, автор першого тибетсько-англійського словника та граматики 

А. Чома де Кереш у 1834 році. Німецький і російський вчений сходознавець 

академік Яков Іванович Шмідт видає сім розділів монгольської версії епосу та її 

німецький переклад у 1836-1839 роках. Це була перша публікація епосу в Європі. 

Перед Я. І. Шмідтом постало питання походження епосу, а саме чи має він 

монгольську чи тибетську основу.   

У 1869 році російський вчений сходознавець Антон Антонович Шифнер 

придбав рукописний варіант західно-тибетської (ладакської) версії епосу. Пізніше 

(1885) мандрівник і фольклорист Григорій Миколайович Потанін придбав східно-

тибетську (амдоську) рукописну редакцію епосу. Матеріали, які він зібрав, мали 

надзвичайну цінність. Г. М. Потанін вперше видає російський переклад усної 

                                                             
13 Питання про те, чи є Гесар прототипом китайського божества Гуань-ді викликало величезний інтерес науковців 

різних часів. 
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північно-тибетської, а також усної західно-бурятської версії епосу про Гесара, 

записаної бурятським етнографом Матвієм Миколайовичем Хангаловим.  

Слід також зазначити ім’я Бориса Яковича Владімірцева, який, хоча і не 

займався конкретно монгольською чи тибетською версією епосу, згадував про 

героїчну поему під час дослідження монгольської літератури в цілому. Він 

зауважив, що окрім буддійської літератури в Тибеті також існувала народна 

література, до якої він відніс поему про Гесара.  

На початку 20 століття англійський науковець Дж. Кертен записав усні 

західно-бурятські версії епосу та видав їх англійський переклад у 1909 році. 

М. М. Хангалов також видає російський переклад двох розділів західно-

бурятської версії. А. Франке виконує запис західно-тибетської версії та видає її 

німецький та англійський переклади в 1900-1902 роках.  

У 1926 році лінгвіст та етнограф, спеціаліст з алтайських мов, тюркології та 

монголознавства Микола Миколайович Поппе досліджував монгольську книжну 

версію епосу та додав опис розділів, які не увійшли в редакцію І. Я. Шмідта. У 

1927 році М. М. Поппе записав усну північно-монгольську (халхаську) версію, яка 

була видана у 1923 році та перевидана з німецьким перекладом у 1955 р.. 

М. М. Поппе і далі працював над дослідження епосу про Гесара. У 1941 році в 

Улан-Уде вийшла його стаття, присвячена взаємозв’язку книжної монгольської та 

усної бурятської версій епосу.  

У 1930-х роках французька мандрівниця Олександра Давід-Неель записала 

усну кхамську версію (південно-східний Тибет) та доповнила її французьким 

перекладом. Разом із ламою Йонгден пані Давід-Неель видала короткий переказ 

однієї з тибетських версій епосу про Гесара французькою мовою, додавши велику 

передмову з коментарем. 

Монголознавець Сергій Андрійович Козін у 1935 році публікує свої праці з 

дослідження монгольської книжкової редакції Гесаріади, а також російський 

переклад. У 1948 році була опублікована його праця «Епос монгольських 

народів», в яку увійшла Гесаріада.  
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Однією з найвпливовіших постатей у дослідженні епосу про Гесара був Юрій 

Миколайович Рерих, російський сходознавець, лінгвіст, мистецтвознавець, 

етнограф, мандрівник, фахівець з мови та культури Тибету, який працював над 

діалектами тибетської мови та уклав багатотомний тибетський словник. Саме 

Ю. М. Рериху належить перше масштабне дослідження тибетської версії 

Гесаріади, а також її зв’язків з монгольською версією. Рерих велику увагу 

приділив дослідженню мови, якою була написана ця версія епосу. 

Пізніше у 1955 році Карл Йеттмар записує усну версію Гесаріади мовою 

балті (район Індії та Пакистану біля Гімалаїв). У 1955-1956 роках виходять два 

томи монгольської книжкової Гесаріади, які включали сім розділів, записаних 

Шмідтом, та вісім нових розділів. Французький тибетолог Р.-А. Стейн публікує 

лінську версію (південно-східний Тибет), віднайдену Ю. М. Рерихом, а також її 

французький переклад.   

У 1950-х роках дослідженням походження епосу про царя Гесара займався 

Цендійн Дамдінсурен, монгольський вчений-лінгвіст, письменник і поет. Він 

зауважив, що хоча робота зі збору на запису версій епосу про Гесара проведена 

значна, ще немає спільної точки зору наукового товариства щодо походження 

епосу. Для того, щоб внести ясність у питання, чи є монгольська версія твором, 

перекладеним з тибетської, чи створена вона монголами на основі тибетського 

сюжету, або чи це самостійна незалежна пам’ятка монгольської культури, 

Ц. Дамдінсурен детально порівнює тибетські та монгольські версії епосу, які були 

доступні для вивчення, аби провести порівняльний аналіз. 

До 1959 р. більшість публікацій досліджень про епос за межами Китаю була 

орієнтована на історичні проблеми епосу. 

Серед дослідників Гесаріади слід також зазначити роботи Надії Осіповни 

Шаракшинової, головним об’єктом яких був героїчний епос про Гесара. Їй 

належить переклад версії бурятського оповідача Маншуда Ємєгєєва, який був 

записаний вченим Цибеном Жамцарано. Переклад Шаракшинової створив основу 

для книги «Абай Гесер Могутній», яка була видана у 1995 році. У 1969 році 

вийшла її монографія «Героїчний епос про Гесара», яка включила огляд минулих 
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досліджень Гесаріади, порівняльне дослідження бурятських версій епосу та їх 

переклад.  

О. Хундаєва також займалася вивченням книжних і усних бурятських і 

монгольських версій Гесаріади. Її дослідження були опубліковані в монографіях 

«Бурятський епос про Гесара: символи та традиції» (1999 рік), «Бурятський епос 

про Гесара: зв’язки та поетика» (1999 рік) і статтях «Гесаріада – культурний 

спадок бурятського народу» (2013 рік) та інших. О. Хундаєва розглядала 

символіку чисел в епосі.  

Слід зазначити дослідження Сергія Юрієвича Неклюдова, Бориса Львовича 

Ріфтіна, Ч. Догсурена, результатом монгольської експедиції 1974 року яких став 

запис східно-монгольської версії епосу про Гесара. Дослідники епосу 

сперечаються щодо його оригінального походження, оскільки він представлений 

не лише в тибетській епічній традиції, а й у фольклорі бурятів, монголів та інших 

народів Центральної Азії. Сергій Неклюдов, спираючись на дослідження 

Ю. Рериха, Л. Лігеті, Ц. Дамдінсурена, Б. Рінчена, М.-А. Стейна та інших, 

схиляється до тибетського походження епосу, оскільки при аналізі тексту він 

помітив, що майже всі власні назви мають тибетське походження, а в бурятській 

версії епосу зустрічаються деформовані монгольські імена.  

Михайло Петрович Хомонов зробив надзвичайний внесок у вивчення епосу 

про Гесара, якому він присвятив дві докторські дисертації. Він зосереджує увагу 

на бурятській усній версії Гесаріади, аналізує епос з лінгвістичної точки зору, 

присвячуючи дослідження проблемам давньої монгольської мови. Він також 

здійснив детальний аналіз імен, географічних назв, термінів, які зустрічаються в 

тексті епосу. Хомонов є автором перекладу епосу, записаного Ц. Жамцарано від 

бурятського народного оповідача Маншуда Імегенова у 1906 році. У 1961 році 

світ побачила книга «Абай Гесер-хубун. Епопея (ехіріт-булагатський варіант)», 

яка містила не лише російський переклад версії епосу, а також бурятський текст, 

записаний кирилицею, та коментарі М. П. Хомонова. Дослідження Хомоновим 

Гесаріади є надзвичайно масштабним, оскільки він вивчав практично всі 

бурятські версії епосу, які були доступні у фондах рукописного відділу ЦСРК 
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ІМБТ (Центру східних рукописів і ксилографів Інституту монголознавства, 

буддознавства та тибетознавства Сибірського відділення Російської академії наук), 

зокрема в його статті «Характеристика бурятських варіантів «Гесера»» було 

проаналізовано та охарактеризовано двадцять п’ять варіантів епосу. У 1982 році 

була видана книга «Монгольська Гесеріада», в якій М. П. Хомонов розглянув 

монгольські версії епосу про царя Гесара, а також визначив вплив буддійської 

ідеології на епос. Однак дослідження Михайла Петровича не обмежується 

монгольськими версіями, він також вивчав тибетські та бурятські варіанти. 

Велику частину його особистого архіву займають матеріали з вивчення епосу про 

Гесара іншими дослідниками, які були перекладені з французької, німецької, 

англійської та монгольської мов.  

Санжеєва Лариса Цирендоржиєвна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри перекладу та міжкультурної комунікації факультету іноземних мов 

Бурятського державного університету, займається дослідженням бурятської версії 

епосу про Гесара. До її робіт належать такі статті як «Культурні константи в 

бурятській Гесеріаді: міфологічні, релігійні та епічні паралелі» (2013 рік), 

«Історико-етнічні зв’язки бурятської Гесаріади» (2011 рік), «Синоніми в поетиці 

бурятського епосу про Гесара» (2009 рік), «Функціональні особливості 

фонестетичних засобів у поетиці бурятської Гесаріади» (2010 рік), «Власні назви 

в бурятській Гесаріаді: синтаксис і поетика» (2017 рік), «Стилістична своєрідність 

фонестетичної системи епічного твору (на матеріалі бурятської Гесаріади)» 

(2010 рік), в яких вона розглядає мовний аспект епосу, вивчає міжкультурні 

зв’язки кочових племен, які описані в епосі, а також універсальну символіку 

Гесаріади, її сакральний характер і картину світу, яку описує епос.  

За умов сучасного тибетознавства також проводилася робота з перекладу та 

аналізу тибетської версії епосу, одна з найдавніших копій якої зберігається в 

Російській національній бібліотеці в Санкт-Петербурзі. З 2013 року науковцями 

А. М. Бурцевою та Б. М. Нармаєвим були перекладені та проаналізовані другий і 

п’ятий розділи тибетської версії епосу. Гесаріаду з її численними версіями, 

інтерпретаціями усного виконання можна розглядати як масштабне культурне 
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явище, яке лише фрагментарно доступне для ознайомлення. Частково записаний і 

перекладений, епос про царя Гесара досі викликає багато запитань, а саме чи є 

епос суто героїчним, релігійним, або таким, що відображує обрядові міфи давніх 

тибетців, тобто бере початок з добуддійської епохи.  

Слід зазначити, що епос про Гесара викликав інтерес в іноземних дослідників 

набагато раніше, ніж він став предметом вивчення тибетських, монгольських та 

китайських наукових шкіл. Однак з виходом тибетської версії епосу на арену 

світової наукової спільноти, китайські дослідники почали проявляти до неї 

більший інтерес. Серед головних тем, які лежали в основі наукового дискурсу, 

слід зазначити наступні:  

1) Чи був головний герой епосу Гесар з царства Лінг історичною особою або 

є синтетичним образом, створеним за допомогою поєднання рис декількох  

історичних персонажів.  

2) Питання щодо походження епосу, а саме чи є тибетська версія епосу 

джерелом для розвитку відгалужень дрібніших версій, які можуть мати власні 

індивідуальні особливості. 

3) Питання часу зародження епосу. Більшість науковців погоджуються щодо 

часу походження епосу. З цієї точки зору вони розглядають епос скоріше як 

синтез легенд та фольклору, ніж історичний трактат. 

У 1930-х та 1940-х роках першими вченими, які займалися дослідженням 

епосу про Гесара в Китаї, були китайські вчені народності хань, що працювали у 

провінції Сичуань. Серед них слід зазначити наступних – Лі Аньчжай, Пен 

Гонхоу, Сіє Гуоань, Лю Ліцзян, Чжуан Сюебень, Чень Цзонсян, Лі Цзяньмін, а 

також Хань Жулінь і Жень Найцян. Вони зробили величезний внесок у 

дослідження епосу шляхом збору рукописних версій та фотокопій тексту, а також 

перекладаючи епос, що дозволило світовій науковій спільноті ознайомитися з 

Гесаріадою більш детально.  

Китайські вчені часто надавали інформаційні довідки, які ставали вказівками 

для вчених у майбутньому. Найчастіше це були люди різних спеціальностей, 

зокрема деякі з них були купцями, вчителями, чиновниками та навіть релігійними 
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діячами (наприклад, Лі Цзяньмін), але більшість з них були соціологами, 

антропологами або етнологами (наприклад, етнолог Лі Аньжай). 

У цей період активну роботу з вивчення епосу проводили викладачі відділу 

прикордонних мов (Department of Frontier Languages) університету Ланьчжоу, які 

наслідували колег з Тибетського дослідницького товариства (Tibetan Research 

Society) в Цінхаї, що були піонерами у сфері вивчення Тибету. Слід зазначити 

таких представників як Ян Чжифу та У Цзюнь. Ці вчені зробили цінний внесок у 

збір, переклад та дослідження епосу про царя Гесара після того, як Тибет було 

включено до складу Китайської Народної Республіки.  

У час, коли Тибет був включений до прикордонних регіонів, епос з суто 

літературного твору перетворюється на історичну прозу на царині дослідження 

китайських науковців. Слід зазначити, що в етнічно багатій провінції Сичуань 

люди вважали Гесара одним з персонажів «Трьох царств» через подібність 

звучання імен одного з персонажів Гуаньгуна та Гесара [Li Lianrong 2001, p. 320]. 

Хань Жулінь (1988) працював над аналізом історичності особистості Гесара, 

а також його зв’язку з Гуань Юєм 14 . Пан Хань відкидає припущення про 

тотожність Гесара та Гуань Юя, посилаючись на те, що барди полюбляли 

звеличувати героїв епосу і могли образно будувати для них храми для поклоніння 

[Li Lianrong 2001, p. 321]. Також Хань Жулінь заперечує припущення, що ім’я 

Гесар – це видозмінена транслітерація імені Цезаря з Риму.  

Після заснування Китайської Народної Республіки увага лідерів приділялася 

культурному здобуткові національних меншин, що входили у склад Китаю. 

«Вчені, які займалися дослідженням прикордонних регіонів, надали допомогу в 

державному проєкті з проведення загальнонаціональних опитувань, досліджень і  

виявлення культурних особливостей, звичаїв, соціальної історії, населення, 

організації та інших характеристик національних меншин» [Li Lianrong 2001, 

p. 323]. Зібрання народного фольклору національних меншин стало знаковим 

завданням державного масштабу після заснування КНР. За кілька років було 

зібрано чимало фрагментів епосу про царя Гесара, однак, на жаль, багато з них 

                                                             
14 Гуань Юй (关羽) – полководець царства Шу, один із головних персонажів «Трьох царств» Ло Гуаньчжуна.  
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було втрачено під час антифеодальних рухів та рухів, направлених проти 

забобонів. 

Серед дослідників цього періоду слід відзначити Сю Гуоціна, для якого епос 

став дослідженням всього його життя. Особливу увагу в 1950-х та 1960-х роках 

він приділив дослідженню часу походження епосу та його найдавнішим версіям. 

Фрагменти епосу пан Сю збирав серед тибетців. До заслуг науковця належить 

популяризація вивчення епосу серед дослідників. «Певною мірою його робота 

[робота пана Сю Гуоціна] визначила подальшу долю Гесара» [Li Lianrong 2001, 

p. 327]. 

Також варто відзначити дослідження пана У Цзюня, який писав про те, що 

під час своєї еволюції усний варіант епосу увібрав значну кількість народних 

легенд і міфів, а також набув багатшої мови. Після запису усного епосу він 

перетворився на версії з дев’яти, дванадцяти та двадцяти чотирьох частин, які 

були популярні у Сичуані, Цінхаї та Тибеті.  

Важливий внесок у дослідження епосу зробив Хуан Цзіньтао, який поклав 

край сперечанням дослідників з приводу різних теорій походження епосу, 

запропонувавши ідею комплексного аналізу епосу з різних сфер науки 

(мультидисциплінарний підхід). Проблема походження епосу також була 

розглянута Ван Інчуанєм та Шангуань Цзяньбі.  

Період культурної революції на певний час зупинив дослідження епосу про 

царя Гесара, однак після її закінчення наукові розвідки у сфері епосу відновилися. 

У 1981 році Ван Інуань виконав переклад епосу на китайську мову, чим сприяв 

виникненню нової хвилі дослідження епосу. Між 1978 та 1981 роками під його 

авторством були опубліковані чотири статті, присвячені епосу та образу Гесара.   

Серед сучасних дослідників слід виділити пана Лі Ліаньжуна, молодшого 

дослідника Інституту етнолітератури (Institute of Ethnic Literature) Китайської 

Академії соціальних наук. Епос про Гесара є основною темою його досліджень. 

Після захисту його докторської дисертації під назвою «З приводу створення та 

розвитку гесерознавства в Китаї в 1959-1996» він став детально займатися 

вивченням фрагментів епосу та їх виконанням бардами-оповідачами. Для більш 
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детального аналізу історії дослідження епосу рекомендуємо ознайомитися з 

докторською дисертацією пана Лі Ліаньжуна.  

Отже, давній епос про Царя Гесара частково описаний, проаналізований та 

перекладений у науковому доробку таких дослідників як П. С. Паллас, Б. Бергман, 

Є. Ф. Тимківський, Я. Шмідт, Б. Я. Владимирцов, Б. Лауфер, М. М. Поппе, 

Г. М. Потанін, А. Г. Франке, О. Давід-Неєль, Ю. М., Ц. Дамдінсурен, 

Н. О. Шаракшинова, О. Хундаєва, С. Ю. Неклюдов, Б. Л. Ріфтін, Ч. Догсурен,  

М. П. Хомонов, Л. Ц. Санжеєва, А. М. Бурцева, Б. М. Нармаєв та інших. У 

китайських дослідників епос про Гесара викликав інтерес дещо пізніше. 

Основною проблематикою їх досліджень були питання про час та регіон 

зародження епосу, природу та особливості головного героя. Дослідники Китаю 

провели масштабну роботу зі збору та перекладу різноманітних версій епосу. Слід 

відзначити таких китайських дослідників як Лі Аньчжай, Пен Гонхоу, Сіє Гуоань, 

Лю Ліцзян, Чжуан Сюебень, Чень Цзонсян, Лі Цзяньмін, Хань Жулінь, Жень 

Найцян, Ян Чжифу, У Цзюнь, Хань Жулінь, Сю Гуоцін, У Цзюнь, Хуан Цзіньтао, 

Ван Інчуань, Шангуань Цзяньбі, Лі Ліаньжун та інших.  

2.5. Роль ключових образів в епосі про царя Гесара 

Надзвичайно масштабний за обсягом епос про царя Гесара відрізняється 

великою кількістю та багатоплановістю образів. Образний склад епосу охоплює 

численні головні та другорядні персонажі, за допомогою яких розкривається 

основна ідея епосу, а саме видатне життя царя Гесара, його народження, місія в 

людському світі, військові походи та боротьба проти демонів і чудовиськ. 

 

2.5.1. Специфіка образу Гесара як народного героя в епосі 

Епос, що був створений близько тисячі років тому, описує видатне життя 

безстрашного царя Гесара, який був посланий з Небес на землю, щоб подолати 

злих духів і демонів, які заполонили світ людей, та заснувати легендарне царство 

Лінг, народ якого житиме в мирі та добробуті. Образ Гесара користувався 
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надзвичайною повагою в суспільстві, тому його виконання бардами було 

тотожним духовним практикам.  

За легендою, на землі Гесар народився в родині Шенглена, вождя одного з 

племен на території майбутнього царства Лінг. В дитинстві Гесар носив ім’я 

Джору, а Гесарем був названий після перемоги у кінських перегонах. В епосі 

Гесар також згадується як Донжу Карбу, третій син Брахми. Злі духи захопили 

людський світ, і Авалокітешвара запропонував Гесареві бути народженим у 

земному світі для того, щоб підкорити демонів, допомогти людям та позбавити їх 

від страждань.  

Земне народження Гесара супроводжується божественними знаками. Одного 

дня земна мати Гесара пішла до озера прогулятися. Жінка зачерпнула трохи води 

з озера у свої долоні, щоб втамувати спрагу. Вода миттєво її освіжила, але коли 

вона поглянула на своє віддзеркалення в озерній волі, то раптом згадала своїх 

батьків і палац, в якому виросла, жила разом з ними та покинула три роки тому. 

Сльози навернулися їй на очі та краплинами впали в озеро, перетворившись на 

перлини, що потонули в озерній глибині. У восьму ніч третього місяця за 

тибетським календарем їй наснився сон. Уві сні їй явився Падмасабхава, та 

повідомив, що настав час народитися новому царю, який стане правителем 

чотирьох великих міст, вісімнадцяти маленьких міст та двадцяти чотирьох 

поселень на землях Тибету. Він підкорить привидів і демонів, а потім сформує 

велику державу та стане правителем чорноволосих тибетців.  

Через десять місяців та вісім днів (п’ятнадцятий день дванадцятого місяця 

року дракона) у Гонгмо народився хлопчик, який виглядав наче трирічна дитина. 

Під час його народження кобила, корова та коза одночасно принесли потомство, в 

небі пролунав гуркіт грому, пішов дощ із квітів, а над тентом Гонгмо зібралися 

кольорові хмарини. Новонароджена дитина була надзвичайно розумна від самої її 

появи на світ.   

Маля відразу завоювало любов старшого брата Г’яце, сина китайської 

дружини Шенглена. Народження дивовижної дитини принесло радість племенам 

Лінгу. Однак Тротунг, дядько Гесара, не розділяв захоплення інших, оскільки 
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бачив у хлопчику загрозу своїй владі. Тротунг намагається отруїти немовля, 

підмішуючи отруту в їжу, яку він приніс до тенту Гонгмо. Використовуючи свої 

магічні сили, Джору (Гесар) перетворив отруту на темний дим, який пройшов 

крізь його пальці та не завдав йому жодної шкоди. Тротунг і пізніше вдається до 

кількох злодіянь у спробах вбити маленького Джору. Так починається їх ворожба, 

яка триває протягом усього життя Гесара в земному світі. 

Джору володів магічними силами, які не завжди міг контролювати. Коли 

йому виповнилося п’ять років, він хотів піти з дому, щоб подивитися на інші 

царства. Він змайстрував собі головне вбрання шапку з хутра газелі, накинув 

шкуру худоби так, що її хвіст волочився по землі, та взув чоботи зі шкури коня. В 

такому вигляді він справляв моторошне враження на своє плем’я. За допомогою 

магії він зробив так, що його тент виглядав наче гора людської плоті та море крові, 

а сам Джору удавав, що поїдає людську плоть, п’є кров та використовує людську 

шкіру як килим. Перелякані побаченим, люди стали говорити, що Джору сам 

перетворився на монстра та вигнали його зі свого поселення на берег Жовтої 

річки (Хуанхе). Так Джору покидає своє плем’я разом із матір’ю.  

З самого народження Джору володів різноманітними магічними здібностями. 

Наприклад, він міг приймати форму інших істот чи предметів. Зокрема, коли 

відбуваються переговори старійшин племен Лінгу щодо кінських перегонів, 

Джору перетворюється на ворона та підслуховує їх розмову. Також епос оповідає 

історію, коли Джору прийняв подобу чоловіка зі смуглою шкірою, індійського 

чиновника і вступив у розмову з Другмо, яка була найгарнішою дівчиною на 

землях царства. Вона не підозрювала, що під личиною чиновника ховається 

Джору, однак хлопець їй сподобався, що пізніше викликало ревнощі та лють 

Джору.  

Образ Гесара досить неоднозначний. Гесар надзвичайно шанується 

тибетцями. Гесар – народний герой, який об’єднав племена та створив могутнє 

царство, збудував буддійські храми та піклувався про свій народ. Наприклад, 

Хундаєва описує Гесара як надзвичайно людяний персонаж, який увібрав у себе 

кращі риси свого народу. Він береться за важкі справи та шанує старших. Народ 
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його шанує та любить, тому що він щедрий і великодушний, не мстивий і 

справедливий [Хундаева 2013, с. 87]. Однак таким Гесар стає лише наприкінці 

епосу. Спочатку він описаний як зухвалий підліток, який не здатний 

контролювати свої сили та вступає в численні конфлікти зі старійшинами племен 

царства. Протягом епосу постать Гесара проходить значні трансформації. Від 

неконтрольованого підлітка Гесар еволюціонує до великого воїна, який дбає про 

свій народ і його добробут, відправляється в паломництво та проводить час у 

медитаціях.  

Ц. Дамдінсурен намагався встановити походження епосу, порівнюючи 

доступні для вивчення монгольські та тибетські версії. В ході дослідження він 

ставив собі питання, чи має образ Гесара під собою історичну основу. Постать 

Гесара Дамдінсурен розглядав як ключ до з’ясування походження епосу. 

Дослідник наводить аргументи для підтвердження гіпотези, що образ Гесара 

виник на основі реальної історичної особистості. Він схильний думати, що будь-

яка фантастика має під собою реальну основу, і епос радше вважати історичною 

повістю, ніж легендарною оповіддю. В епосі про Гесара міститься величезна 

кількість назв царств і народів Азії, більшість з яких є реальними та мали місце в 

історії, а також зазначаються імена правителів і героїв, частково відомих науці. В 

епосі навіть згадуються певні історичні події, датування яких збігається з 

історичними джерелами. Дамдінсурен виділяє чотири гіпотези щодо особистості 

Гесара: 

1. Гесар – це китайський бог війни Гуан Ді. 

2. Гесар – це фонетична змінена назва титулу «кесар» (тобто Олександр 

Македонський). 

3. Гесар – історична постать, яка проживала на території Тибету 

[Дамдинсурен 1957, 14]. 

4. Гесар – Чингіз Хан.  

Однак гіпотеза про реальний прототип Гесара в історії не знайшов значної 

підтримки серед науковців інших сфер, які займалися дослідженням епосу. 
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Досліджуючи історію Тибету, однак, важко не помітити схожість певних 

елементів життя тибетського царя Сонцен Гампо з життям Гесара, описаним в 

епосі, зокрема одруженням з китайською та непальською принцесами, 

започаткування та розвиток буддизму в царстві, а також видатні військові 

здобутки. 

 «Великий об’єднувач (засновник) Тибету, король Сонгцен Гампо, 

протегував усталенню буддизму в сьомому столітті, разом з розвитком 

тибетського письма, яке могло бути використане для запису сакральних текстів. 

Він також уклав два стратегічних шлюби з двома буддійськими принцесами – 

непальською та китайською» [Chan 2005, 205].  

 «У сьомому столітті Сонгцен Гампо створив могутню військову державу, 

завоювавши величезні території, і навіть загрожував китайській столиці, а також 

Індії та Непалу на півдні. Китайська та непальська дружини Сонгцен Гампо 

принесли буддизм до Тибету, який процвітав до 9 століття, коли до влади 

прийшов пробонський Лангдарма15» [Le Bas 2008, 325]. 

Отже, Гесар – головний образ епосу, який надзвичайно вплинув на культуру, 

суспільство та духовні цінності тибетців. Народження та раннє дитинство Гесара 

в епосі супроводжується божественними знаками, наприклад, потомство тварин у 

племені, кольорові хмарини, грім під час народження, немовля виглядало 

набагато старшим за його хронологічний вік та володіло магічними здібностями. 

Образ Гесара проходить значну трансформацію з розвитком епосу. Від 

норовливого жорстокого молодика він стає людяним на шанованим народним 

героєм, якому завдячують об’єднанням племен і заснуванням міцної держави. 

Гесар підкорив демонів і духів та звільнив свій народ від страждань. Питання про 

історичний прототип образу Гесара викликає суперечки в наукових колах.  

 

2.5.2. Роль дружини Гесара Другмо в епосі 

У цьому пункті ми зосередилися на образі дружини Гесара Сенчам Другмо. 

Ми визначили її функції та роль в епосі для глибшого розуміння самого епосу. В 

                                                             
15 Лангдарма – тибетський правитель, що перебував на престолі у 9 столітті.  
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цьому пункті буде наведено та проаналізовано п’ять епізодів, в яких 

якнайповніше розкривається характер Другмо, а саме перша зустріч з Гесаром, 

пошук дивовижного коня для перегонів, ревнощі Другмо, війна з царством Хор та 

смерть Другмо. 

Другмо була дружиною Гесара і першою з його тринадцяти наложниць. 

Повне ім’я Другмо означає «дочка лева, тигра та дракона». В епосі образ Другмо 

часто порівнюється з Білою Тарою. Як перша красуня царства, Другмо мала стати 

дружиною правителя Лінгу.  

Коли молодому Джору виповнилося 12 років, слідуючи вказівкам своєї 

Небесної матері, він перетворився на ворона, щоб таємно відвідати зібрання 

племінних старійшин і підслухати їх бесіду. Вожді прийняли рішення провести 

кінські перегони для вирішення майбутньої долі царства Лінг. Трон правителя, 

скарби та найвродливіша дівчина Другмо мали дістатися тому, хто проявить себе 

найвправнішим вершником і одержить перемогу в кінських перегонах.  

Коли настав час перегонів, жителі Лінгу вирішили запросити на них Джору 

та відправили Другмо, щоб вона особисто передала йому послання. Дорогою до 

Джору, який перебував у вигнанні разом із матір’ю, Другмо зустріла 

темношкірого молодого чоловіка, який виглядав наче індійський принц. 

Насправді ж, це був сам Джору, який прийняв подобу іншої людини за допомогою 

своїх магічних здібностей. Другмо хлопець сподобався, і вона одразу погодилася 

стати його дружиною. Поведінка Другмо розлютила Джору, через що він «вибив 

їй декілька зубів каменем та вирвав волосся, вона стала огидною наче жіночий 

привид» [Jambian 2003, p. 26].  

Мати Гесара благала його не тримати зла на дівчину та повернути їй 

втрачену вроду. За таких обставин відбулося знайомство Джору та його 

майбутньої дружини Другмо. З цього фрагменту ми можемо зрозуміти, наскільки 

цінувалася краса Другмо, адже, розлютившись, Гесар забирає її вроду як щось 

найбільш коштовне для дівчини.  

Однак образ Другмо володіє також більш різноплановими характеристиками. 

Вона часто стає помічницею Гесара та відстоює інтереси царя та його царства.  
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Наприклад, саме вона разом з Гонгмо відправляється на пошуки дивовижного 

коня, який був посланий з небес разом з Гесарем та був запорукою його перемоги 

у перегонах.  «На прохання Джору Другмо та Гонгмо відправляються до гори 

Баннай, де вони знаходять жеребця серед стада диких коней. Грива та хвіст 

жеребця були смарагдово зеленими, шерсть на його тілі була кольору рубінів, 

блискучою та червоною, а його чотири округлі ноги скакали вверх і вниз» [Jabian 

2003, p. 28]. Другмо вмовляє дивовижного коня служити та допомагати Джору. 

«Другмо заговорила до жеребця лестощами: «Ти й справді можеш подолати 

тисячу лі за один день. В тебе лоб дикого бика, очниці жаби, очі крапчастої змії, 

ніс білого лева, губи червоного тигра, нижня щелепа великого оленя, пір’я 

яструба… в тебе є два крила, які підносять тебе до небес, чотири копита, які 

можуть ринути галопом широкими просторами, два вуха, які чують звуки з усіх 

напрямків, і чудовий ніс, якій відчуває запах за тисячу лі. Ти вмієш говорити 

людською мовою, розумієш, що говорять люди, і знаєш, що є правильним, а що ні. 

Якщо Джору зможе отримати тебе сьогодні, немає сумніву, що він стане 

переможцем у перегонах»» [Jabian 2003, p. 28]. Почувши лестощі Другмо, 

дивовижний кінь підкоряється та дозволяє себе осідлати. «Дивовижний кінь не 

лише здобуває Гесару перемогу в перегонах за престол. Він також був його 

вірним товаришем, переніс з ним разом битви та походи, прийшов на допомогу в 

скруті. Здобуття дивовижного коня – одна з ключових подій земного життя царя 

Гесара, які вплинули на його долю» [Скачкова 2018, с. 32]. 

Після одруження з Другмо Гесар бере ще дванадцять красунь собі в 

наложниці. Взаємні ревнощі наложниць будуть спалахувати час від часу, 

наслідком чого неодноразово стає використання чар, коли жінки насилатимуть на 

Гесара забуття, яке змусить його забути про всі державні справи царства. 

У одному з фрагментів епосу наложницю Гесара викрав правитель царства 

Мор, демон на ім’я Луцен. Він був «високим наче гора, … мав дев’ять голів та 

вісімнадцять гострих рогів. Його тіло було вкрито пухлинами, талія обвита 

дев’ятьма отруйними чорними зміями, а на його пальцях було тридцять шість 

гострих наче залізо нігтів» [Jambian 2003, p. 41]. Отримавши новини про 
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викрадення наложниці, Гесар одразу вирушив на допомогу. Другмо ж 

переповнили ревнощі. Вона підмішала зілля в його напій, що змусило його цілком 

забути про викрадення та необхідність порятунку наложниці. Другмо мовить до 

Гесара: «Мій дорогий царе, куди піде білий лев, коли поруч не буде засніженої 

гори? Куди попливе золотоока рибка, коли поруч не буде моря? Куди полетить 

крапчаста голубка, коли не буде навколо лісів? Хто буде піклуватися про Другмо, 

коли цар Лінгу піде?» [Jambian 2003, p. 41]. Неодноразово ревнощі наложниць 

Гесара в епосі спрямовували царя до далеких царств, які знаходилися під владою 

демонів. Здолавши їх, Гесар приєднував їх до свого царства, розширивши землі 

Лінгу, та ставав їх правителем.  

Окремої уваги заслуговує фрагмент епосу, який описує напад хорів на землі 

Лінгу, адже у ньому образ Другмо розкривається найповніше, доводячи цінність її 

образу не лише через її вроду. Другмо використовує кмітливість, намагаючись 

зупинити війну, прагне виграти трохи часу, щоб Гесар встиг повернутися до Лінгу 

та протистояти ворогам, однак її хитрощі не увінчалися успіхом, та воїни Хору 

захопили її та відправили до ворожого палацу.  

Через три роки після війни Гесара з царством Мор, в одного з правителів 

царства Хор помирає наложниця, що засмутило володаря та змусило його 

надзвичайно сумувати за втраченим коханням. Він збирає своїх чиновників, щоб 

ті допомогли знайти для нього нову наречену, найкрасивішу дівчину у світі. 

Володар посилає Голуба, Павича, Папугу та Ворона, що розуміли людську мову, 

на пошуки красуні. «Коли чотири птахи долетіли до перехрестя, Папуга 

запропонував повернутися назад до своїх рідних земель і не продовжували 

пошуки красунь, щоб Цар білої юрти16 не посилав війська на захват цієї жінки та 

не вбивав невинних людей. Голуб та Павич погодилися на пропозицію Папуги. 

Голуб вирушив до земель, де проживала народність Хань, Павич – назад до берега 

                                                             
16 З середини 16 століття найближчими сусідами Тибету були монголи з озера Кукунор. Населення було різним. 

«Тут жили тибетці – «чорноюртні» іноземці – фані, уйгури та інші тюркомовні групи населення – «жовтоюртні 

іноземці та монголи-кочівники – «білоюртні» іноземці, які з’явилися тут на початку 16 століття» [Кычанов, 2005, 

c. 64]. Очевидно, Царем білою юрти називають вождя кочових монголів.  
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Жовтої річки, а Папуга – до царства Моін. І лише у Ворона не було дома, і він 

вирішив продовжити свою місію, щоб виконати прохання Царя білої юрти» 

[Jambian 2003, p. 42]. Так Ворон натрапив на Другмо в царстві Лінг. Він підлетів 

до неї ближче та почав вихваляти свого володаря, щоб привернути увагу красуні. 

Але Другмо не сподобався птах, який традиційно мав нещасливе знамення. Вона 

набрала повну долонь пилу та жбурнула в нього, впустивши при цьому шпильку з 

дорогоцінним камінням на землю. Ворон підібрав шпильку та поніс назад до 

палацу свого господаря.  

Володар Ворона, дізнавшись про красуню, яка мешкає в царстві Лінг, 

вирішив будь-якими силами заволодіти нею. Він вирішив відправити свою 

багатотисячну армію на захват Лінгу та Другмо, яка змучилася від дурних снів 

після її зустрічі з Вороном, який вкрав її шпильку. «Однієї ночі їй наснилося, що 

обвалилися гори, тріснула земля, нахлинули води та потопили дома Лінгу, стада 

овець та інших тварин потонули разом з ними. Прокинувшись, Другмо покликала 

своїх слух, щоб вони зібрали генералів армії Лінгу для наради» [Jambian 2003, 

p. 42].  

Армія царства Хор вже перебувала в дорозі з наміром захопити Лінг та 

викрасти Другмо. Гесар же на той час був відсутній, перебуваючи під дією зілля 

забуття на інших територіях. Однак Другмо вирішила збити з пантелику ворогів, 

вона звинуватила себе у їх наступі та розуміла, що багато воїнів з обох боків 

втратять свої життя, якщо почнуться баталії.  

Другмо вдає, що згодна покинути Лінг, однак просить царя хорів трохи 

зачекати, оскільки Другмо мала покинути монастир, бо сповідувала буддизм. Цар 

хорів погоджується чекати, а Другмо в цей час відправляє послання Гесару з 

проханням якнайшвидше повернутися додому. Другмо сподівалася виграти для 

Гесара час, щоб той зміг повернутися до свого палацу та відбити напади ворогів. 

Пройшло три роки очікування, однак від Гесара не надійшло жодних новин. 

Прагнучи не допустити кровавих сутичок воїнів, Другмо відправляє Гесару 

численні послання, однак через підступність наложниці Гесар так не отримує 

жодних повідомлень з дому.  
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Коли Другмо розуміє, що Гесар не повернеться на захист Лінгу, вона 

винаходить новий план – перевдягти служницю у свій одяг, видавши за себе. 

Однак її хитрощі були незабаром ввикриті ворогами. Втративши терпіння, Цар 

білої юрти надає наказ захопити Лінг і привезти Другмо попри всі перешкоди. 

Однак Другмо все-рівно не підкоряється. Вдягнувши амуніцію самого Гесара та 

озброївшись його луком, Другмо видає себе за царя, який наче встиг вчасно 

повернутися та стати на захист своєї дружини та царства. Проте ця хитрість 

Другмо була також незабаром викрита. Другмо нічого не залишається, як 

самовільно відправитися з армією хорів до ворожого палацу та стати дружиною 

Царя білої юрти царства Хор. Гесар же перебуває в забутті наступні дев’ять років, 

протягом яких Лінг змінюється під владою чужоземців.  

Попри те що Другмо була вірною дружиною, яка всіма силами намагалася 

захистити землі Лінгу від ворогів, після смерті вона має потрапити до пекла. За 

свого життя Другмо була надзвичайною красунею, але її врода спричинила багато 

страждань. Наприклад, саме через красу Другмо армії хорів напали на Лінг, через 

що велика кількість воїнів залишили на поле бою свої життя. Однак Гесар вважав 

рішення відправити Другмо до пекла несправедливим і, дізнавшись про це, 

розлютився настільки, що вирішив вимагати справедливості від Ями, володаря 

царства мертвих. Врешті-решт Гесару вдається визволити Другмо з пекла разом з 

іншими 1 мільярдом 8 мільйонами душ, які відправилися до Чистих Земель 

Заходу. 

Таким чином, в епосі про Гесара Другмо – один з головних жіночих 

персонажів, надзвичайна красуня, яку мав взяти в дружини переможець кінських 

перегонів і майбутній правитель Лінгу. Через видатну вроду Другмо починалися 

війни та гинули воїни. Однак образ Другмо в епосі виражений не лише через опис 

її прекрасної зовнішності. Другмо смілива, вірна, розумна, захищає Лінг і царя 

Гесара всіма силами. Однак Другмо також обурюють ревнощі, коли їй доводиться 

ділити царя Гесара ще з дванадцятьма його наложницями. Вона, подібно до інших 

жінок, вдається до зілля забуття, щоб відволікти царя від усіх справ і втримати 

його біля себе.  



143 
 

Найбільш яскраво характер Другмо описаний під час нападу хорів, коли за 

відсутності Гесара вона самотужки намагається захистити Лінг і зберегти життя 

воїнам. Однак не зважаючи на всі добрі справи, які були зроблені Другмо за її 

життя, її було вирішено відправити до пекла, що розлючує Гесара, для якого 

Другмо була втіленням доброти, розуму та сміливості. Усі сцени, в яких присутня 

Другмо, пов’язані з відданістю Гесару чи Лінгу, а також намаганням принести 

добробут і мир у Лінг. 

 

2.5.3. Характеристика образів небесної та земної матерів Гесара в епосі 

У цьому пункті ми зосередимося на образах небесної та земної матерів 

Гесара. Слід зазначити, що епос починається не з посередньо земного народження 

Гесара, а раніше, коли Тхубпа Ґава ще перебуває на небесах та, побачивши,  як 

сильно страждають люди на землі, виступає з ініціативою допомогти їм у 

боротьбі з монстрами, чудовиськами та демонами, які захопили людський світ. 

Небесна матір (або тітка) Гесара проживає в небесному світі, де богами 

приймається рішення відправити Тхубпа Ґаву на землю, щоб позбавити людей від 

злих духів. Після народження Тхубпа Ґави як Гесара на землях країни Лінг образ 

небесної матері супроводжує його протягом усього епосу. Вона являється йому 

уві сні, дає поради щодо його земних баталій з ворогами. У епосі Небесна матір 

описана як сестра Брахми, засновника брахманізму, або ж тітка Гесара на небесах, 

до якої він звертається як Небесна матір або Небесна тітка. Вона володіє даром 

передбачення та часто в епосі мовить до Гесара та інших вождів племен царства 

Лінг від особи Брахми, даючи їм поради. Небесна матір приходить на допомогу 

Гесару в моменти небезпеки та труднощів, виступає в ролі «янгола-охоронця 

Гесара та країни Лінг» [Jambian 2003, р. 13]. 

Небесна матір втручається в земне життя героя, коли наказує йому 

перетворитися на ворона та переконати дядька Тротунга провести зібрання всіх 

вождів племен царства щодо кінських перегонів, переможець яких стане новим 

правителем та зможе одружитися з найкрасивішою дівчиною царства. Гесар 
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слідує її вказівкам та, одержавши перемогу в перегонах, стає законним 

правителем царства Лінг. 

Також після викрадення наложниці правителем царства Мор Небесна матір 

наказує Гесару відправитися в похід, щоб повернути її. Попри чари його дружини 

Сенчам Другмо, яка за допомогою зілля насилає на Гесара забуття, Небесній 

матері все-таки вдається направити його вірним шляхом до країни Мор, де 

тримають його наложницю. Цього разу Небесна матір являється Гесару уві сні з 

вказівками від Брахми. «Тоді його Небесна тітка верхом на білому леві з зеленою 

гривою зійшла з небес та передала йому настанови Брахми» [Jambian 2003, р. 39]. 

Гесар мав вирушати до монастиря, щоб присвятити себе релігійним практикам 

протягом двадцяти одного дня та визволити свою наложницю з ворожого полону.  

Небесна мати не покидає Гесара під час військових походів, зокрема 

допомагає йому у війні з царством Хор, порадивши перетворитися на жебрака та 

хитрістю одержати перемогу. Завдяки цьому Гесареві вдається потрапити до 

палацу, в якому тримали Сенчам Другмо, та підкорити царство Хор. 

Серед інших порад щодо військових стратегій слід окремо виділити роль 

Небесної матері у війні проти царя Сатама, який був втіленням темного демона та 

надзвичайно могутнім суперником. Він майстерно володів бойовими мистецтвами 

та чаклунством і мав страхітливий вигляд. «Коли він ричав, це нагадувало грім. 

Його тіло здіймалося до самого неба, його лоб горів вогняним полум’ям, його 

волосся скручувалося отруйними зміями, а його магічна сила була настільки 

великою, що могутня армія з десяти тисяч воїнів не могла його подолати» 

[Jambian 2003, р. 56]. Небесна мати повідомляє Гесару про свій план, за яким він 

мав перетворитися на густий ліс, щоб виманити Сатама з палацу, коли той захотів 

би прогулятися під тінистими кронами дерев та поплавати в прохолодному 

кришталевому озері. Коли цар Сатам увійде в озеро, Гесар мав перетворитися на 

золотооку рибку та проникнути в його шлунок. Потрапивши в тіло Сатама, Гесар 

мав знову змінити свою подобу та стати колесом, щоб завдати удару по серцю та 

легеням демона, вбивши його. Слідуючи вказівкам Небесної матері, Гесареві 

вдалося подолати царя Сатама та визволити з полону кохану.  
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Небесна матір не лише направляє Гесара, даючи йому поради, а також 

говорить про вдалий час для виконання його планів. Зокрема вона повідомляє 

Гесару про  успішний день для боротьби з монстрами під час війни з царством 

Моін, являючись йому уві сні. Небесна мати повідомляє Гесару про його 

наступних суперників, царства, які він має завоювати та приєднати до земель 

Лінгу.  

Розглянемо образ земної матері Гесара, який ми частково згадували в 

підрозділі, присвяченому образу Гесара. Коли Шенглен, вождь одного з племен 

царства Лінг, привів наречену до свого шатра, то його китайська дружина була 

розлючена, що має ділити свій дім з дочкою короля Дракона17, тому Гонгмо мала 

переселитися в менше шатро поруч з шатром чоловіка.  

Після народження Джору було зрозуміло, що він має стати надзвичайною 

людиною, від нього слід чекати дивовижних вчинків. Налякані магічними 

здібностями хлопчика, одноплемінники Джору вигнали його разом із матір’ю зі 

свого поселення на берег Жовтої річки (Хуанхе). Кілька років Джору та Гонгмо 

живуть у вигнанні, де мати переносить труднощі разом зі своїм сином.  

Коли настає час кінських перегонів, переможець яких стане правителем 

царства Лінг, Гонгмо разом із майбутньою дружиною Гесара Сенчан Другмо 

відправляються на пошуки дивовижного коня, за допомогою якого Гесар здобуває 

перемогу та стає правителем царства. 

Під час опису численних військових походів Гесара Гонгмо не згадується в 

епосі часто. Її образ зустрічається з Гесаром лише перед самою її смертю. Гесар 

мав відправлятися до Індії, щоб присвятити себе релігійним практикам, про що 

йому було одкровення від Падмасабхави. Гонгмо, відчуваючи скору смерть, 

сподівалася, що Гесар зможе залишитися з нею, інакше її душа після смерті 

потрапить до пекла. Однак Гесар не міг не підкоритися наказу Падмасабхави та 

відправився у подорож, сподіваючись, що мати дочекається його повернення. 

Однак на сотий день мандвірки Гонгмо помирає від хвороби та потрапляє до 

                                                             
17 За іншими версіями епосу земну мати Гесара зображують як нагіні, міфологічну істоту, яка сполучає в собі риси 

людини та змії. 
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пекла. Ця новина обурює Гесара, який відправляється до Ями, володаря 

пекельного світу, щоб встановити справедливість. «Для того щоб врятувати свою 

матір, Гесар вривається в Пекло та рятує душі загиблих від восьми гарячих пекл 

та восьми холодних пекл через три добрі путі та три злі путі. Зрештою всі 1,8 

мільярди душ були очищені від всіляких жорстоких покарань і перенесені у Чисті 

Землі Заходу» [Jambian 2003, р. 113]. 

Таким чином, хоча образи Небесної матері та Гонгмо в епосі можна віднести 

до другорядних, їх роль є надзвичайно важливою. Небесна матір виступає в ролі 

наставника та охоронця Гесара та царства Лінг. Вона є посередником між 

Брахмою та Гесаром, до якого спрямовані послання релігійного характеру. 

Небесна матір володіє даром передбачення, тому вона повідомляє про вдалий час 

для наступу, нові землі, які Гесар має підкорити, та відкриває приховані стратегії 

та шляхи, за допомогою яких Гесар здобуває перемогу над демонами та приєднує 

нові землі до свого царства, будуючи могутню державу.  

Земна матір Гесара Гонгмо дає народження дивовижній дитині в одному з 

племен царства Лінг. Коли хлопчик підростає, вона перебуває разом із ним у 

вигнанні, допомагає здобути для нього надзвичайного коня, який 

супроводжуватиме Гесара під час його військових походів. Гонгмо більш 

детально зображена лише на початку та в кінці епосу, коли вона потрапляє до 

пекла через те, що Гесар був відсутній в момент її смерті, але Гесареві вдається 

визволити її. Образи Небесної матері Гесара та Гонгмо більш глибоко 

розкривають образ царя, висвітлюючи ті чи інші риси його характеру.  

 

2.5.4. Особливості зображення образу дядька Тротунга як антагоніста 

Гесара в епосі 

Дядько Гесара Тротунг є одним із ключових персонажів епосу. З появи 

Гесара в царстві Лінг вони вступають у боротьбу за владу. Їх суперництво триває 

протягом всієї місії Гесара на землі та значною мірою формує сюжетну лінію 

епосу.  



147 
 

Тротунг описаний в епосі ще до народження Гесара у світі людей. Він 

зображений як сміливий воїн, який жив війною та полюбляв завзяті битви, а 

також мав запальний імпульсивний характер. Часто Тротунг не міг стримувати 

своїх стрімких намірів, що накликало на нього біду. «Одного разу він [Тротунг] 

учинив сварку з одним парубком. Він підбіг до молодика та пнув його ногою так, 

що той впав на землю, а потім забив його до смерті. Після цього він здобув 

сумнозвісну славу не лише серед місцевих, а й в усього клану» [Jambian 2003, 

р. 21]. Дізнавшись про цей випадок, матір Тротунга вирішила приборкати його 

лють, напоївши сина кров’ю лисиці, яка вважалася в Тибеті боязкою твариною. 

Тротунг випив зілля, після чого став боязким наче заєць, від лиса же він перейняв 

хитрість і підступність.    

Олександра Давид-Неель, французька дослідниця Тибету та мандрівниця, у 

своїй праці «Надзвичайне життя Гесара, царя Лінгу» переповідає пророцький сон, 

який наснився Тротунгу до народження Гесара. «Я бачив, як вітер зірвав травинку 

з перевалу Тоянг Шамчема, – сказав він, – і вона прилетіла та приземлилася в 

царстві Лінг. Вона вкоренилася тут, і кожна її стеблинка стала дорогоцінністю. 

Серед самоцвітів один був невідомий, золотистого кольору, я взяв його та поклав 

на трон. Можливо, якийсь могутній володар або святий лама прибуде заради 

добробуту нашої країни. Ми повинні знати про це» [Давид-Неэль 2015, с. 28]. 

Свій сон Тротунг вважав пророцьким, однак він передвіщав появу не Гесара в 

племені, а його матері Гонгмо.  

«З народженням Гесара в серці Тротунга поселилася ненависть до хлопчика. 

В ньому він бачив загрозу свого положення як вождя племені та конкуренцію 

щодо трону правителя царства Лінг» [Скачкова 2019, с. 147]. Тротунг намагався 

вбити Гесара з самого його народження. Олександра Давид-Неель описує епізод 

першої зустрічі Тротунга з немовлям: «Гонгмо відпустила дитину, і Тротунг, 

взявши його за ногу, з усієї сили тричі вдарив немовля головою об камінь. Потім 

він опустив дитину на землю, переконаний, що вбив її, але хлопчик піднявся, 

пустотливо насміхаючись над ним, і витріщився на нього своїми великими 

блискучими очима, в яких не було й тіні страху» [Давид-Неэль 2015, с. 36]. У світі 
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людей Гесар, бувши ще немовлям, перебуває під охороною небес та володіє 

могутніми магічними силами, які допомагають йому залишатися неушкодженим.  

У «Ілюстрованому посібнику з тибетського епосу про Гесара» також 

згадується фрагмент, коли Тротунг намагається отруїти немовля, підмішуючи 

отруту в їжу, яку він приніс у якості подарунка Гонгмо, вітаючи її з народженням 

первістка. Однак отрута не завдає дитині жодної шкоди. Тротунг також 

неодноразово вдається до злодіянь у спробах вбити маленького Джору. Він 

відсилає до немовляти шамана, щоб той захопив душу дитини, однак хлопчик 

взяв у руки та впустив на землю чотири камінці, які «водночас перетворилися на 

дев’ятсот воїнів у білих обладунках, дев’ятсот воїнів у синіх обладунках, 

дев’ятсот воїнів у жовтих обладунках та дев’ятсот повітряних воїнів, які оточили 

шамана» [Jambian 2003, р. 18]. Шаману не вдається позбавитися дивовижної 

дитини.  

З народження Джору починає використовувати свої магічні сили, які лякають 

Тротунга, хоча він і сам майстерно володів магією. Намагаючись вбити Джору, 

Тротунг ставить своє життя під загрозу. Він розуміє, що дивовижний хлопчик 

сильніший за нього, однак не хоче з цим миритися. Нездоланне бажання Тротунга 

здобути владу розкривається у кількох фрагментах епосу, зокрема під час 

кінських перегонів. Коли настав час обрати нового правителя царства Лінг, було 

вирішено провести кінські перегони, переможець яких отримає престол та 

найкрасивішу дівчину Лінгу. Тротунг планував зайняти місця володаря. Він був 

майстерним вершником, а його кінь відрізнявся надзвичайною спритністю. 

Оскільки на момент проведення перегонів Джору вже жив у вигнанні зі своєю 

матір’ю, Тротунг був впевнений, що він не прийде, і лаври переможця дістануться 

йому, оскільки не було у країні вершника рівного Тротунгові. «Але найпишніше 

за всіх у своєму вбранні був старий Тротунг. На ньому була мантія, пошита з 

відмінного темно-синього пуруку 18 , з-під якої виднівся бірюзовий шовковий 

жилет, обрамлений широкою тасьмою з золотих ниток. На його породистому 

гнідому коні з чорним хвостом і гривою було сідло, майстерно вироблене зі 

                                                             
18 Пурук – вид тканини.  
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зміїної шкіри та прикрашене орнаментом із золота та срібла. Впевнений у 

результаті цих перегонів, він час від часу закохано поглядав на Сенгчам Другмо, 

яка була вбрана такою кількістю коштовностей, що, здавалося, згиналася під їх 

вагою. Сліпуча у своїй красі та вбранні, серед безлічі інших розкішно вбраних 

жінок вона виглядала богинею» [Давид-Неэль 2015, с. 47]. 

Однак планові Тротунга не судилося втілитися. Другмо заздалегідь 

повідомила Гесара про перегони, в яких він вирішив взяти участь. Гесар 

вдягається жебраком, щоб збити Тротунга з пантелику. Перегони мали визначити 

подальшу долю царства, в якій Тротунг сподівався зіграти вирішальну роль. 

Однак перемагає Гесар, і Тротунгова неприязнь до нього переростає в ненависть, 

яка протягом усього життя Гесара буде проявлятися в різних формах та 

перешкоджати в здійсненні його планів.  

Під час військових походів чи захисту царства Лінг Тротунг проявляє себе як 

підступний боягуз, відкриваючи ворогам таємниці оборони чи навіть пропонуючи 

власноручну допомогу в обмін на положення правителя, коли Лінг буде 

завойований. У війні з царством Хор саме Тротунг попереджає ворога про те, що 

Другмо хоче його надурити, відсилаючи до його табору замість себе перевдягнену 

служницю. Тротунг зраджує Гесара та царство Лінг, коли повідомляє військовим 

командувачам Хору, що цар знаходиться далеко від земель царства, і що саме 

зараз найвдаліший час для нападу та викрадення місцевої красуні. 

Схоплений як полонений та відправлений у табір правителя царства Хор, 

Тротунг не проявляє належної воїну стійкості, і навпаки відкриває ворогам 

таємниці, які забезпечать їм легкий напад на царство Гесара. «Коли його 

[Тротунга] привели до ворожого табору, він молив не вбивати його та зробив 

пропозицію Королю білої юрти, розказавши, що Гесар знаходиться далеко на 

півночі в поході, а він сам зможе повести воїнів Хору в атаку на Лінг» 

[Jambian 2003, р. 45]. 

Певний час Тротунг насолоджувався успішним виконанням свого плану, 

коли за відсутності Гесара Лінг було захоплено, та Тротунг був назначений 

правителем завойовниками. Коли Гесар повертається додому через дев’ять років 
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відсутності, на нього чекає зовсім інший Лінг, в якому править Тротунг. Місцеві 

племена страждають від занепаду та бідності. Дружину Гесара Другмо було все ж 

таки викрадено та відправлено в далекі землі. Брата Гесара було підступно вбито 

під час війни. Однак Гесар не вбиває Тротунга, хоча його вірний кінь намагається 

проковтнути дядька. Тротунг і далі живе в царстві, править своїм племенем та 

бере участь у військових походах, направлених на розширення земель царства 

Лінг.  

У більшості сцен, в яких залучений Тротунг, він виступає негативним 

підступним персонажем, для якого чужі ідеї вірності, патріотизму, відданості 

своєму правителю, племені чи країні. Він не благородний лицар, готовий 

пожертвувати життям заради захисту рідних земель. У нещастях Лінгу Тротунг 

намагається знайти вигоду для себе, а коли його підступні плани відкриваються, 

то перш за все його думки займає пошук уникнення покарання шляхом благань, 

підступництва, хабарів і подарунків. «Тротунг не був хоробрим і не бажав нести 

відповідальність за скоєне ним. Його серце переповнилося жахом від думки про 

покарання, яке Герой застосує щодо нього, якщо повернеться. Він став квапливо 

міркувати, як уникнути наслідків своїх вчинків…» [Давид-Неэль 2015, с. 80]. 

Коли Тротунг розуміє, що не зможе уникнути розправи, він ховається в 

шкіряному мішку, що використовувався для зберігання муки чи зерна. Коли ж 

Гесар його знаходить, Тротунг благає про прощення.  

Наведімо в приклад наступний фрагмент як доказ підступності характеру 

Тротунга. Гесар повертається до Лінгу після років відсутності та, обурений 

перемінами, які трапилися з його царством, шукає Тротунга з вимогою пояснення. 

«Гесар негайно покликав дружину Тротунга та наказав привести до нього її 

чоловіка. Той, вже звільнений, підніс Герою шовковий шарф. При цьому він 

чемно вклонився, як того вимагав звичай, але щирого покаяння насправді не 

відчував. Старий шахрай вже знову набув колишньої самовпевненості. Під час 

свого ув’язнення він багато міркував про положення, в яке він потрапив, і 

прийшов до висновку, що, якщо вже цар Лінгу не вбив його і не побив до 

півсмерті – значить, його пригоди були не набагато важче тих, які він переживав 
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раніше» [Давид-Неэль 2015, с. 83]. Тротунгу вдається уникнути покарання, а 

щире покаяння  ніколи не займає його думок.  

Тротунг не відрізняється сміливістю, однак поводить себе люто, коли 

впевнений, що йому нічого не загрожує. Він затіває сварку з одним із міністрів 

Хору, який був закований у залізні ланцюги, згідно з планом Гесара. Міністр мав 

вдавати полоненого, але насправді ж, допомагав Гесарові у війні. Побачивши, що 

супротивник не зможе йому зашкодити, Тротунг принижує його та загрожує 

вбити. Однак після визволення міністра, Тротунг рятується від розправи 

квапливою втечею [Давид-Неэль 2015, с. 121-122]. 

Плани Тротунга щодо захоплення влади над царством Лінг періодично 

виникають в епосі. Наприклад, Тротунг потайки вступає в переговори з володарем 

царства Качі. Він вважав, що армія Качі достатньо могутня, щоб перемогти Лінг. 

««Якщо я здамся, і Лінг буде подолано», думав він, «я зможу здобути собі вигідну 

репутацію та правити у царстві як тоді, коли царство Хор захопило Лінг»» 

[Jambian 2003, р. 92]. Так Тротунг наносить правителю Качі таємний візит, 

запропонувавши йому коштовності в обмін на владу в Лінзі після його захвату. 

Слід звернути окрему увагу на епізод війни царств Лінг і Моін, в якому через 

вчинки Тротунга яскраво розкривається природа його характеру. Щоб задобрити 

Гесара та його племінника, сина покійного Г’яце, принца Гралху, Тротунг 

вирішує зробити для молодого принца особливий подарунок, а саме піднести 

йому в дар дивовижного коня, який буде найспритнішим у царстві. Він чув, що в 

країні Даші є чорний швидкий як вітер кінь, який вилупився з яйця птаха Рух19. 

Тротунг відправляє трьох слуг, воїнів царства Лінг, щоб викрасти незвичайного 

коня з царства Даші. Викрадачам пощастило, бо власник коней перебував поза 

своїм палацом. Вони прокралися в конюшні та прийнялися за пошуки дорученого 

їм «скарбу». Однак після огляду коней вони не були впевнені, який саме був тим, 

що їм потрібний. Тому крадії вирішили забрати трьох найбільш схожих за описом 

до чарівного коня правителя. Однак підступні плани Тротунга були скоро 

                                                             
19 Птах Рух (або птах-слон) – величезний птах, описаний в арабському фольклорі. Розміром з острів, птах Рух міг у 

своїх кігтях утримувати та пожирати їх слонів чи крокодилів. 
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розкриті, та одного ранку, ще не прокинувшись, Тротунг був оточений воїнами 

царства Даші. Він настільки перелякався розплати, що в паніці стрибнув голий у 

пустий мідний чан. Однак його схованку також було незабаром викрито.  

Тротунг йде на крадіжку, щоб завоювати до себе прихильність, а також 

поводить себе боягузливо та не достойно воїна, коли  приходить час розплати. 

Навіть коли зловісні плани Тротунга було викрито, він все одно намагається 

обернути ситуацію на свою користь. «Прошу помилувати мене, – умовляв їх 

Тротунг. – Я не крав коней. Кілька років тому троє паломників зупинялися в мене, 

а після цього вирушили до Індії. На зворотному шляху вони привели з собою цих 

коней. Я не знав, звідки вони. Мій син купив їх. Я не хотів нікому їх віддавати, 

але Дабла та мій тесть, користуючись своїм положенням у царстві Лінг, силою 

відібрали в мене двох коней. Не вбивайте мене, благаю. Хочу сказати ще ось що: 

Лінг належить мені. Спочатку маленький Чорі20, а нині Гесар, повалив мене з 

престолу, але я й досі залишаюся повноправним власником землі. Я можу продати 

її, якщо забажаю. І продам я її вам, а потім ви вб’єте Гесара, заберете з собою 

прекрасну Сенгчам Другмо, і ваш цар стане правителем Лінгу» [Давид-

Неэль 2015, с. 150]. Тротунг намагається врятуватися за допомогою брехні та 

марних обіцянок, щоб оминути покарання за крадіжку коней. На той момент 

Тротунг вже був у досить поважному віці та розумів, що ніколи не зможе зайняти 

місце Гесара. Тому після того, як володарі коней його відпустили, сподіваючись 

на допомогу в захваті царства Лінг, Тротунг сам відправляється до палацу Гесара, 

і, приховавши історію з крадіжкою, намагається переконати царя відправити 

багатотисячну армію у військовий похід на царство Даші.  

Хоча злочини Тротунга, такі як зрада, обман, шахрайство досить тяжкі, він 

все одно бере участь в усіх військових походах Гесара та залишається на чолі 

свого племені в складі царства Лінг. Однак не зовсім вірною є думка про те, що 

Тротунг перебував під владою Гесара та виконував його накази як правителя. 

Тротунг, перш за все, служив своїм власним інтересам. Більшість його вчинків 

зумовлені бажанням влади над Лінгом. За характером Тротунг боягуз, якому 

                                                             
20 Чорі – одна з транскрипцій імені Джору, дитячого імені Гесара.  
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кожного разу вдається уникнути покарання шляхом брехливих виправдань та 

марних обіцянок. Він підступний і скупий, не відчуває каяття, не проявляє 

стійкості воїна у ворожому таборі.  

Важко пояснити, чому зрадника та боягуза Тротунга Гесар прощає кожного 

разу. У версії, описаній Олександрою Давид-Неель, говориться, що Тротунг – це 

земне переродження Тулку Тамдіна, який також був посланий на землю 

божествами, щоб супроводжувати Гесара в його місії [Давид-Неэль 2015, с. 22]. 

Також у версії французької дослідниці зустрічаються епізоди, коли Гесар, 

обурений зрадою Тротунга, настільки розлючується, що готовий його вбити. 

Однак у видінні чи уві сні Гесару являється Божественна Матір, яка прохає його 

проявити милосердя до старого. «Гесар, – сказала вона, – я Дролма21. Послухай 

мене. Не тримай Тротунга у в’язниці. Він втілення Тамдіна, його сила велика. 

Будь обережний у ставленні до нього. Він може або надати тобі величезну 

допомогу, або створити сильні перешкоди. Вчини мудро – звільни його» [Давид-

Неэль 2015, с. 83]. Гесар завжди прислухається до голосу Небесної Матері та 

слідує її порадам.  

Таким чином, Тротунг виступає в епосі як негативний персонаж, у боротьбу з 

яким періодично вступає Гесар. Він підступний і боягузливий, піклується лише 

про свої власні інтереси та прагне влади будь-яким шляхом. Тротунг видає 

секрети царства Лінг ворогам і часто вступає з ними у змову, щоб здобути для 

себе престол або вигідне положення у майбутньому. Однак, можливо, постійна 

присутність у Тротунга бажання заволодіти царством змушували Гесара завжди 

перебувати в стані боротьби, на шляху подолання труднощів, які Тротунг 

постійно для нього створював. Завдяки наявності перепон Гесар зміг навчитися їх 

долати. Вони стали поштовхом для його розвитку як героя, правителя та 

завойовника. В монгольській культурі існує прислів’я «Не був би Тротунг злісним 

та хитрим, ніколи б не піднявся Гесар так високо» [Ринпоче 1992]. 

 

 

                                                             
21 Дролма – одне з імен Небесної матері Гесара. 
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2.5.5. Образ Г’яце Г’ялкара як благородного героя та його роль для 

епосу 

Г’яце та Гесар – єдинокровні брати. Г’яце був сином Шенглена та його 

китайської дружини. Він був надзвичайно сміливим воїном, відважно бився за 

своє царство та свого царя, був завжди вірним Гесару в його військових походах. 

З самого народження Г’яце був незвичайною дитиною. «Обличчя маленького 

хлопчика було схоже на повний місяць, його риси були тонкими, та ріс він дуже 

швидко. Коли йому виповнився один місяць, то виглядав наче однорічна дитина. 

Буддійські монахи бажали йому довгого життя, його дядьки молилися за нього, а 

його тітки танцювали навколо нього. Його родина називала його Г’яце Г’ялкар, це 

означало, що він був подібний яскравому сонцю. А коли він виріс, люди 

зверталися до нього «Ваша Величність Г’яце»» [Jambian 2003, р. 22]. У версії 

епосу, описаній Олександрою Давид-Неель, брат Гесара Г’яце – земне 

переродження божества, яке було послане на землю для того, щоб зіграти 

важливу роль в житті Гесара та допомогти йому з місією у світі людей.  

У епосі Г’яце володіє багатьма благородними рисами. Ще до народження 

Гесара Г’яце був надзвичайно добрим до Гонгмо, щойно вона прибула до царства 

Лінг. «Г’яце, син китайської дружини, приносив Гонгмо все, що їй було потрібно, 

а вона, своєю чергою, ставилася до нього як до рідного» [Jambian 2003, р. 17]. 

Г’яце брав участь у кінських перегонах на визначення правителя царства 

Лінг разом з Джору та Тротунгом. На той момент молодий Джору відрізнявся 

запальним характером, який лякав його плем’я. Він часто користувався своїми 

магічними силами без необхідності, лише заради розваги. Під час перегонів 

Джору, щоб надурити Тротунга, вдається до перетворень. Однак Г’яце 

намагається донести до брата важливість цих перегонів та його місії на землі. 

«Справа не в тому, що ми хочемо заволодіти престолом. Нам лише потрібна 

можливість чинити добро для людей. Якщо ти не збереш свою волю в кулак зараз, 

то ти не лише впустиш трон, а й принесеш нещастя простим людям» 

[Jambian 2003, р. 27]. Після братських слів Джору переоцінює свою поведінку та 

виривається вперед заради перемоги, випереджаючи Тротунга в останню мить. 
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Г’яце допомагає Джору перемогти, хоча і сам бере участь в перегонах. Він 

поступається лаврами переможця братові, оскільки розуміє, що саме тому було 

визначено долею виконати божественну місію очолити Лінг, позбавити його від 

духів і демонів і створити царство, в якому пануватиме мир і добробут. 

Г’яце прожив недовге, але видатне життя воїна, захисника та благородної 

людини. У війні з царством Хор Г’яце було вбито. Під час тривалої відсутності 

Гесара в царстві на Лінг нападають хори. Їх ціллю було викрадення дружини 

Гесара Другмо. Армія Лінгу на чолі з Г’яце виявляє величезне військо царства 

Хор, яке прямує на них наступом. Починаються жорстокі битви зі значними 

втратами з обох сторін. 

Другмо, дружина Гесара, вдається до хитростей, щоб виграти трохи часу, 

сподіваючись на скоре повернення царя. Так минає декілька років, однак коли 

план Другмо врешті-решт спіткала невдача, та її було викрадено з палацу, Г’яце 

відчуває свою провину в скоєному, адже вважає, що він втратив довіру свого 

брата Гесара, оскільки допустив, щоб вороги викрали його дружину. Г’яце 

відправляється в погоню за викрадачами, але його було підступно вбито 

генералом Мерудзе, одним з воїнів царства Хор. «Коли Другмо була схоплена та 

викрадена, Г’яце оволоділа лють. Без будь-якого обговорення з іншими та без 

збору війська він вирушив у погоню наодинці. Його розумний кінь добре знав, що 

задумав його господар, тому мчав настільки швидко, наскільки могли нести його 

ноги, і скоро наздогнав армію Хор. Г’яце увірвався в табір ворогів та бився 

завзято. Війська хорів були спантеличені та розбіглися в різні напрямки» 

[Jambian 2003]. Після наступу Г’яце Мерудзе запропонував змагатися в стрільбі з 

лука. Якщо Г’яце переможе, то він зможе забрати Другмо та скарби царства Лінг 

додому. Але якщо переможе він, то Г’яце має сам повернутися до Лінгу та 

визнати поразку. Не обдумавши як слід пропозицію, Г’яце вистрілив з лука. Його 

стріла влучила в шолом Мерудзе, відскочила, зірвавши з нього тасьму, та 

повернулася назад до сагайдака Г’яце. Мерудзе був вражений та спантеличений. 

Г’яце був майстерним стрільцем та не міг свідомо не влучити. Він сказав, що буде 
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також цілитися в тасьму шолома Г’яце, однак насправді мав на прицілі його лоб. 

Мерудзе миттєво вбив Г’яце, випустивши стрілу з лука.  

Олександра Давид-Неель описує епізод, в якому Гесар, повертаючись до 

Лінгу, натрапляє на птаха, в якого переродився дух загиблого брата Г’яце. Після 

довгої відсутності Гесар помітив, що в його країні з’явилося багато ступ 22  у 

пам’ять про загиблих, які поклали свої життя на захист Лінгу. Одна з таких ступ 

була збудована, щоб зберегти пам’ять про Г’яце. Гесар не впізнав у безголовому 

соколі дух брата, але його мудрий кінь відкрив йому істину. «Ступа, на якій 

сидить птах, була збудована на честь Г’яце, чию голову забрали в Хор. Ти, який 

нині живе, не впізнав свого друга, але він, померлий, добре тебе пам’ятає. Ти не 

звернувся до нього зі словами привітання, а побажав убити його. Поклич же його, 

він розповість тобі про ті біди, які спіткали Лінг, і що відбувалося, поки ти 

перебував у Північній країні» [Давид-Неэль 2015, с. 75]. 

Саме від Г’яце Гесар дізнається про біди та війни, які трапилися в царстві за 

його відсутності. Г’яце залишався на землі безголовим соколом, чекаючи на 

повернення Гесара додому. «Я міг би відразу відправитися до Західної Чистої 

Землі, але я чекав твого повернення, щоб побачити тебе ще хоч раз і переконатися, 

що ти помстишся за людей Лінгу, які загинули від рук воїнів Хору. Під час нападу 

на нас багато ворожих воїнів було вбито, і через свої недобрі діяння вони 

переродилися щурами. Я ж, втілившись у сокола, зміг знищити багатьох з них» 

[Давид-Неэль 2015, с. 75]. Гесар обіцяє братові помститися за загиблих воїнів та 

повернути свободу Лінгу. Лише після розмови з братом дух Г’яце покидає тіло 

птаха та відправляється до Чистої Землі. 

Отже, брат Гесара Г’яце втілює образ благородного сміливого героя, який 

поклав життя, захищаючи рідні  землі. З самого народження Г’яце був позначений 

сприятливими символами. Г’яце не перешкоджає перемозі Гесара в кінських 

перегонах, хоча сам приймає в них участь, навпаки, він наставляє брата на вірний 

шлях. Г’яце звинувачує себе у викраденні Другмо та намагається це виправити 

                                                             
22 Ступа – культова споруда в буддизмі, що зазвичай зводилася на честь певної важливої події. 
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ціною власного життя. У епосі Г’яце зображений завзятим воїном, вірним своїй 

державі та правителю.  

 

Висновки до другого розділу 

 

Для більш детального розуміння епосу в цьому дослідженні ми 

проаналізували жанрову приналежність епосу про царя Гесара та виявили 

особливості жанрової класифікації в китайській літературній традиції, а також 

порівняли її з традиціями західного літературознавства. Ми прийшли до висновку, 

що жанрова класифікація творів китайської літератури дуже різноманітна. 

Критерії та стандарти, які є вирішальними у визначенні приналежності твору до 

того чи іншого жанру відрізняються в західній та китайській літературних 

традиціях. Китайська жанрова ієрархія надзвичайно складна, керується власною 

термінологією, часто не має тотожного еквіваленту в європейському 

літературознавстві. Ми помітили, що китайські жанри володіють багатим 

потенціалом до видозмінення та еволюції. Багато жанрів набули масштабних змін 

з їх історичним розвитком. Первинно приналежність тексту до певного 

літературного жанру визначалася не стільки літературною формою, скільки 

функціями твору в житті суспільства.  

У китайській мові існує термін шиши, який українською відповідає поняттю 

«епос», а буквально перекладається «історичний вірш». Однак у більшості 

випадків китайські літературознавці використовують термін шиши для 

позначення класичних епосів світових культур. В китайській літературі відсутні 

традиційні для західного літературознавства епоси, однак існують твори, які 

володіють характеристиками, властивими епічним творам, наприклад, цикл 

стародавніх міфів про стрілка І та роман-епопея «Три царства» Ло Гуаньчжуна. І 

хоча давня китайська література не містить власних епосів, національні меншини 

Китаю можуть пишатися такими епосами, як «Джангар», «Гесар» і «Манас». 

Тибетський епос про царя Гесара формує стрижень національної свідомості 

та основу менталітету тибетців. Гесаріада являє собою героїчну сагу та є одним з 
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небагатьох «живих» епосів, який усно передається бардами-оповідачами. Епос 

про Гесара розповсюджений не лише в Тибеті, він також функціонує в духовному 

здобутку монголів, бурятів та інших народів центральної Азії. Барди-оповідачі 

можуть цитувати напам’ять величезні фрагменти епосу, піддаючи їх власним 

авторським інтерпретаціям. Епос про Гесара є найдовшим епосом у світі та має не 

лише історичну, літературну, культурну, а і сакральну цінність.  

Давній епос про царя Гесара частково описаний, проаналізований та 

перекладений у науковому доробку світових дослідників. Основною 

проблематикою досліджень китайських науковців були питання про час та регіон 

походження епосу, природу та особливості головного героя – царя Гесара. Також 

дослідники Китаю провели масштабну роботу зі збору та перекладу 

різноманітних версій епосу.  

Образний склад епосу про Гесара залучає велику кількість основних та 

другорядних персонажів, за допомогою яких розкривається основна ідея епосу, а 

саме видатне життя царя Гесара, його народження, місія в людському світі, 

військові походи, становлення потужного царства та боротьба проти демонів і 

чудовиськ. 

Образ Гесара – головний образ епосу, який надзвичайно вплинув на культуру 

та суспільство тибетців. Народження Гесара в епосі супроводжується чисельними 

божественними знаками. Образ Гесара піддається значній трансформації з 

розвитком оповіді: з норовливого жорстокого молодика він перетворюється на  

людяного і шанованого народного героя, якому до сьогодні завдячують 

об’єднанням племен та заснуванням міцної держави. Гесар підкорив демонів і 

духів та звільнив свій народ від страждань.  

Одним з найбільш важливих другорядних персонажів є дружина Гесара 

Другмо. Через красу Другмо починалися війни, а Гесар був змушений підкорити 

ворогів і включити їх землі до свого царства. Другмо також виступає як приклад 

вірної дружини та захисниці свого царства. 

У епосі присутні Небесна мати Гесара та його земна мати Гонгмо. Небесна  

мати супроводжує Гесара крізь усі тяжби земного життя, направляє та оберігає 
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його. Гонгмо народжує Гесара в родині вождя одного з племен Лінгу. Гонгмо 

також допомагає Гесареві подолати перешкоди на його земному шляху та стати 

правителем царства Лінг.  

Дядько Тротунг описаний в епосі як негативний персонаж, в боротьбу з яким 

постійно вступає цар Гесар. Він підступний і боягузливий, піклується лише про 

свої власні інтереси та прагне влади будь-яким шляхом. Тротунг видає секрети 

царства Лінг ворогам і часто вступає з ними у таємну змову проти Гесара. 

Брата Гесара Г’яце з самого народження оточували божественні символи. 

Г’яце втілює собою образ благородного сміливого героя, який поклав життя, 

захищаючи рідні землі. 

  



160 
 

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

ТИБЕТСЬКОГО ЕПОСУ ПРО ГЕСАРА В РОМАНІ АЛАЯ «ЦАР ГЕСАР» 

 

3.1. Роль елементів тибетського фольклору у творчості Алая   

Алай – сучасний китайський письменник тибетського походження, який 

здобув визнання на літературній царині в Китаї та всьому світі. Алай – автор 

поезії, кіносценаріїв, малої та великої прози, мандрівник, наймолодший лауреат 

літературної премії Мао Дуня (2000 рік, роман «Коли курява спаде» («尘埃落定»)) 

та літературної премії Лу Сюня (2018 рік, нагороджений за оповідання «Відьмине 

кільце» («蘑菇圈»)).  

У творчості Алая сполучається китайське та тибетське. На сторінках його 

творів закарбовані представники тибетського народу: туси, селяни, мандрівники, 

пастухи, барди, монахи, а також численні тибетські традиції та звичаї. У 

більшості літературно-критичних праць Алай представлений читачам як 

китайський письменник тибетського походження або «письменник-

прикордонник» [Гроховский]. Проаналізувавши раннє життя Алая, його рідні 

місця, традиції родини та суспільства, в якому він зростав, ми зможемо 

встановити середовище, в якому сформувалася художня особистість автора.   

Алай народився у 1959 році в селі Біла Долина чи Карронг, що знаходиться в 

окрузі Г’єлронг, нині Баркхем (також відомий як Баркам, Маеркам (马尔康)) з 

населенням близько 60 тисяч осіб [马尔康市概况地图]. Баркхем – високогірний 

регіон, що знаходиться на висоті 4000 метрів над рівнем моря. Ця область 

викликає інтерес з історичної точки зору, оскільки через неї проходив давній 

торговий шлях «Тракт чаю та коней» [Огнєва 2016, с. 428]. Саме тут з’єднувалися 

шляхи з Цінхаю, Ганьсу, які прямували до Ченду, а далі в Тибет. Територіально 

місце народження Алая входить до провінції Сичуань, однак цей регіон культурно 

поєднує багато звичаїв і мов, зокрема тут зустрічаються китайська та тибетська 

традиції. У післямові до українського перекладу «Коли курява спаде» Алая Олена 

Огнєва зазначає особливість Г’єлронгу в тому, що назва цього поселення може 
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перекладатися як Долина Королев чи Держава Королев. Цей факт висвітлює 

історичний період правління жінок у цій місцевості, який у китайських джерелах 

позначається як Нюйго (女国) – «Держава жінок» [Огнєва 2016, с. 428].  

Іншою особливістю цього регіону є надзвичайне різноманіття релігійних 

традицій. Тут співіснують школи тибетського буддизму, місцева добуддійська 

релігія бон, іслам, який сповідується представниками національної меншини хуей, 

даосизм, а також народна релігія культу гір і гірських вершин [Огнєва 2016, 

с. 428]. 

Сімейні традиції та звичаї суспільства місцевості Г’єлронг були невіддільною 

частиною життя місцевого народу. На початку 60-х років за часів дитинства Алая 

у тибетському селі розваги залишалися незмінними з досить далеких часів у 

минулому. Завершивши господарські клопоти, родина збиралися біля вогнища та 

починала вести бесіди. Це могли бути короткі історії, пісні чи спогади про минуле 

родини. Часто тут можна було почути фрагменти з епосу про Гесара, життя та 

надзвичайні подвиги народного героя. Можливо, саме з дитинства в Алая почала 

закладатися основа для оповідання історій, започаткувався інтерес до народного 

фольклору та художньої творчості.  

Родина Алая була інтернаціональною. Його мати була тибеткою, а батько 

походив з народності хуей23. У родині Алая спілкувалися тибетською мовою, а 

саме її г’єлронзьким діалектом. О. Д. Огнєва зазначає, що китайська мова була 

присутня в житті Алая з дитинства, оскільки представники хуей спілкувалися 

китайською мовою між собою. Село, в якому народився Алай, знаходилося на 

великому торговому шляху, на відміну від ізольованих гірських місцевостей, тут 

було більше можливостей спілкування із зовнішнім світом. Слід зазначити, що 

китайська була державною мовою, і нею велося викладання в навчальних 

закладах. Алай опанував тибетську мову в родині та отримав освіту китайською. 

Критики Алая та сам автор часто говорять про співіснування двох мов у житті та 

творчості автора, і його можна без сумніву вважати білінгвом.  

                                                             
23 Народність хуей (回族) – одна з 56 офіційно визнаних народностей КНР, сповідує іслам.  
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«阿来这样一个有着藏族身份、娴熟地使用现代汉语写作的作家，在思考和

写作的时候，早已放弃了对语言的雕琢，更多进入一种自然的状态。阿来说，他

可以自如切换藏语和汉语两种语言进行写作» [扬子晚报] 。 

«Такий автор як Алай з його тибетською національною ідентифікацією  

майстерно використовує китайську мову у своїй творчості. Коли він думає чи 

пише, то вже давно немає чіткого розмежування мов, адже він досяг природного 

стану володіння обома мовами. Алай говорить, що може вільно переходити від 

тибетської до китайської мови та навпаки під час письма»  [扬子晚报]. 

«І хоча Алай пише китайською, яка не є для нього рідною мовою, всі його 

твори (великі, середні та малі за формою) пройняті темою життя тибетського 

народу, і неважливо, що він не живе на тибетській землі, глибокі почуття до 

рідного народу в Алая очевидні» [樊义红]. 

У російськомовній літературній критиці Алая часто називають 

письменником-прикордонником [Гроховский], маючи на увазі сполучення різних 

народних традицій у його творах. Дійсно, в його житті природно сполучилися 

різні народності, мови та культурні традиції. Сам факт того, що Алай пише 

китайською мовою, визначний, оскільки, по суті, вона не є його рідною мовою, а є 

мовою вивченою. Однак твори китайською мовою (на відміну від тибетської) 

зробили внесок у популярність робіт письменника, оскільки навіть за 

статистичною кількістю носіїв китайська мова більш всеосяжна ніж тибетська, 

тому твори китайською забезпечують доступ до більшої аудиторії потенціальних 

читачів. «Він [Алай] оповідає про тибетців, що живуть на прикордонних 

територіях, які раніше центрального Тибету (ТАР) опинилися під контролем і 

впливом китайської адміністрації. Іншими словами, він [Алай] виразник 

самосвідомості області прикордоння» [Гроховский 2014, с. 239]. Тибетські 

традиції, суспільний устрій, краса природи живуть на сторінках алаєвських творів.  

 «给阿来提供最初的文学资源的是藏地民间文化与文学，而不是藏族书面文

字的东西，因为它们深藏于寺院红墙之中，在被神秘化的同时已远离了普通民众

的日常生活» [王贵禄]。 
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 «Саме тибетська народна культура та література складають основу творчості 

Алая на відміну від письмових джерел тибетців, що зберігалися в таємниці далеко 

від життя простих людей, заховані в червоних стінах храмів» [王贵禄].  

У 1979 році Алай з відзнакою закінчив школу в Баркхемі, після чого 

працював вчителем у сільській школі, а згодом викладав історію у випускних 

класах середньої школи Баркхема.  

Літературний шлях Алая розпочався у 80-х роках, коли він працював 

редактором журналу «Світ фантастики» (« 科幻世界 ») у м. Ченду провінції 

Сичуань. Його першими виданими творами була збірка поезій «Річка, що змиває 

кути» («棱磨河») 1982 року, за якою слідували прозові твори. 

Не лише літературні твори, а й кіносценарії Алая не залишаються поза 

увагою спільноти. У 2014 році його сценарій до «Тибетського неба» («西藏天空») 

здобув найвищу нагороду на Китайсько-австралійському міжнародному 

кінофестивалі (中澳国际电影节). У 2019 році вийшов фільм за його сценарієм 

«Альпіністи» («攀登者»), який описує сходження китайської групи на вершину 

Евересту в 1960 році.  

І хоча Алай є лауреатом найпрестижніших китайських нагород, літературні 

премії ніколи не були ціллю його творчості.   

«但他始终告诫自己，要安静地写作，不要考虑它会不会大卖。“尽管我的作

品得了茅奖、鲁奖，但我每次写作肯定不是冲着得奖去的，否则，写作也太没意

思了。如果没有情感的迸发，就算关在房间关几个月，也写不出一个字来”» [广

州日报]。 

«Однак він [Алай] сам себе застерігає, що потрібно спокійно писати і не 

думати кожного разу, чи здобуде твір ту чи іншу нагороду. «Не дивлячись на те, 

що мої твори здобули нагороди Мао Дуня та Лу Сюня, я знаю, що мої роботи не 

можуть здобувати премії кожного разу. Інакше творчість для мене втратила би 

будь-який інтерес. Якщо немає вибуху почуттів, то я міг би просидіти у своїй 

квартирі кілька місяців не в змозі написати жодного ієрогліфа»» [广州日报]. 
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Слід зазначити наступні літературні роботи Алая: збірка оповідань «Плями 

крові колишніх років» («旧年的血迹»), «Ювелір на місяці» («月光里银匠»), 

«Квіти софори» («槐花»)， «Рій ос, що танцюють» («群蜂飞舞»), а також повісті 

«Грань гріхопадіння» («孽缘»)，«Кат Ер’ї» («行刑人尔依»), збірки безсюжетної 

прози «Драбина з землі» («大地的阶梯»), «З кожним днем все рясніше» («就这样

日益在丰盈») та інші. 

Згодом Алай починає більш детальне дослідження тибетських літературних 

пам’яток, фольклору, культури та традицій. Його збірка «Сонце над степом» («草

原上的太阳») присвячена тибетській культурі, а роман «Порожня гора» («空山») 

описує події, що відбувалися в тибетському селі на північному заході провінції 

Сичуань з кінця 1950-х до початку 1990-х рр. 

На думку критика Алая Цао Ся ( 曹霞 24 ), якщо в ранніх творах Алая 

спостерігається його повне співвідношення себе з тибетською культурою та 

свідомістю, то в пізніших творах виражена ідея про те, що ані для китайців, ані 

для тибетців Алай не є повністю своїм [Гроховский 2014, с. 241]. Такі 

суперечності у визначенні національної ідентифікації, на думку Цао Ся,  

висвітлені в його персонажах, а саме відхід від чисто тибетських дійових осіб. 

Наприклад, хлопчик з повісті «Спорідненість» (« 血 脉 »), дідусь якого був 

етнічним китайцем. У романі «Коли курява спаде» головний герой також 

народився у змішаному шлюбі китаянки та тибетця. У «Порожній горі» присутні 

диваки неясного походження, до яких вороже ставляться інші жителі села.  

Ми не можемо погодитися з позицією Цао Ся про те, що Алай є чужим як для 

тибетців, так і для китайців. Навпаки, його етнічне походження, подорожі, 

детальне дослідження тибетської літературної спадщини цілком занурюють його 

в тибетську традицію. Важко вважати тибетця за походженням, особистість, 

настільки обізнану в тибетській культурі, кимось чужим для неї. Алай був 

нагороджений двома найбільш престижними літературними нагородами у Китаї 

                                                             
24 Докторант Пекінського Педагогічного Університету 
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за його творчість китайською мовою, що також ставить під сумнів гіпотезу Цао 

Ся про неприналежність Алая до китайської культури.  

Однією з переломних подій у житті автора, яка позначилася на його 

творчості, стала експедиція маршрутами уздовж річки Хуанхе, Сіньцзяном і 

Тибетом у 1999 р. Ці маршрути були запропоновані молодим відомим 

письменникам кількома китайськими видавництвами. Ціллю цієї експедиції було 

надалі опублікувати свої замітки та враження від місцевих традицій. Серед семи 

письменників, які пішки мали дістатися Лхаси, був Алай.  

Результатом роботи письменників і фотографів став вихід у «Народному 

видавництві провінції Юньнань» серії з семи збірок «Пішки Тибетом: серія книг 

про культуру» («走进西藏» 文化丛书). Алай мав рухатися до Лхаси протягом 

трьох місяців зі сторони провінції Сичуань і описувати те, що бачив і чув від 

місцевих. Його нотатки увійшли у збірку «Драбина з землі» («大地的阶梯»), яку 

було включено до серії «Пішки Тибетом: серія книг про культуру» (2000 рік). У 

авторській передмові Алай розповідає історію появи словосполучення «драбина з 

землі». Автор малює ліричну сцену бесіди з молодим ламою на фоні освітлених 

сонцем гірських піків, які уступами, подібно до сходів, підіймаються до небес. 

Алаю та його співрозмовнику здається, що цими сходами вони змогли б дістатися 

небес. Алай порівнює свою подорож з міста Ченду рівниною Цінхай-Тибетського 

нагір’я з піднесенням до небес такими сходами.  

«Драбина з землі» належить до жанру безсюжетної прози. Цей жанр, 

популярний серед китайських письменників, зазвичай складається з повільних 

описів пейзажів і сцен навколишнього життя, що перемежовуються з авторськими 

роздумами та спогадами. Зазвичай жанр безсюжетної прози уникає гострих 

злободенних тем, наближаючись до філософствування про вічні питання буття та 

пошуку сенсу життя. Алай пише про суровий клімат і несприятливі природні 

умови Тибету, про складність проживання людей у цій місцевості. «Алай пише, 

що прожив у цих місцях від народження до 26 років, але, покинувши рідні місця, 

знову повертається додому у своїх книгах» [Гроховский 2014, с. 245]. У післямові 

до збірки Алай визнає, що не зміг завершити запланований маршрут, оскільки 
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вирішив зупинитися у своєму рідному краю Г’єлронг, який, на його думку, 

обділений увагою китайської та світової спільноти та дослідників. Алай бачить 

свою місію в тому, щоб відкрити для широких мас цю маловідому область.  

З наведених прикладів зрозуміло, що жанри, в яких працює Алай досить 

різноманітні. Окрім збірок поезій, коротких оповідей, безсюжетної прози, йому 

належать чотири великих романи: «Коли курява спаде» («尘埃落定 » 1998), 

«Порожня гора» («空山» 2009), «Цар Гесар» («格萨尔王» 2009) і «Записки з 

хмарин» («云中记» 2019). У 2013 році Алай видав твір під назвою «Плем’я 

чженьдуй: дивовижні події області Кхам тривалістю у двісті років» («瞻对：两百

年康巴传奇»), який не є художнім твором. «Плем’я чженьдуй» документально 

описує історію племені, починаючи з епохи династії Цин до заснування КНР.  

Роман «Коли курява спаде» заслуговує окремої уваги, оскільки саме цей твір 

приніс Алаю славу та відкрив його творчість для світової спільноти. Написаний у 

1998 році, роман отримав премію Мао Дуня, яка присуджується за видатні 

літературні заслуги раз на чотири роки, починаючи з 1977. 23 вересня 2019 року 

разом з іншими видатними творами відомих китайських письменників роман 

Алая «Коли курява спаде» увійшов у «Колекцію 70 романів до 70-річчя нового 

Китаю» («新中国 70 年 70 部长篇小说典藏»). Роман «Коли курява спаде» був 

екранізований і перекладений шістнадцятьма мовами.  

Дія роману відбувається на теренах колишнього Г’єлронгу на прикордонній 

області між Тибетом і Китаєм. Роман – це оповідь про життя родини туси25 Мерці, 

її звеличення та падіння. Оповідь ведеться від особи молодшого сина-дурника 

туси. Роман сповнений символізму, зокрема кольорових кодів. Події роману тісно 

переплітаються з ходом тибетської та китайської історії. Твір Алая «Коли курява 

спаде» залучає в собі описи тибетської культурної спадщини, обрядів і звичаїв 

народу. В ньому переплітаються народні міфи та сакральна література, місцеві 

вірування. Алай використовує у своєму романі прадавні міфи, які властиві 

фольклору, добуддійській релігії бон, буддизму та різним релігійним школам 

                                                             
25 Туси – термін, що використовується для позначення титулу правителя, голови спільноти в тибетській традиції. 
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буддизму. Автор вплітає в оповідь роману міфи про світобудову, появу тибетців, 

виникнення влади тощо. Також у цьому романі згадується Гесар, тибетський 

народний герой, який є стрижнем усної народної традиції тибетців. 

Алай є не лише продуктивним автором, якому належить велика кількість 

творів різних жанрів, а й завзятим читачем, на світогляд і творчість якого значною 

мірою справила вплив література різних культур і часів. Так Алай описує свій 

денний розклад: 

«自己写作时不会赶进度，基本上每天只写作两三个小时，大概三四千字，

然后就开始阅读，每天阅读的时间3个小时以上» [扬子晚报]。 

«Я не поспішаю, коли пишу, кожного дня пишу по дві-три години, приблизно 

три-чотири тисячі ієрогліфів, а потім починаю читати, кожного дня я читаю понад 

три години» [扬子晚报]. 

Алай цінує літературу, яка для нього є джерелом натхнення, прикладом 

авторської майстерності, вираженням ідей і носієм просвітницької функції. На 

думку Ван Гуйлу ( 王 贵 禄 ), літературознавця та професора Класичного 

Університету Тяньшуй (м. Тяньшуй, пров. Ганьсу, КНР), який аналізує творчий 

шлях Алая, читання закладає основу літературної творчості автора. 

«阿来的观点表明，任何优秀的作家都是从阅读开始其文学人生的，因为从

中感受到了文学的力量，他们才确立以文学事业为目标的人生» [王贵禄]。 

«На думку Алая, будь-який талановитий автор починає свій літературний 

шлях з читання, бо відчуває силу літератури. Письменники ставлять перед собою 

задачу зробити заняття літературою ціллю свого життя» [王贵禄]. 

Алай проводить дослідження на царині літературної критики, розмірковує 

над глобальними питаннями літератури, зокрема на тему функції літератури в 

суспільстві. Проф. Ван Гуйлу виділяє кілька функцій літератури, характерних для  

світобачення Алая, а саме: 

1. Самоосвіта та самопорятунок. Алай порівнює свій життєвий досвід з 

прикладами з літератури, набуваючи осмислення таких понять як істина, доброта 

та різних емоційних станів людей.  
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2. Вплив на суспільство.  

«…即通过其作品使读者受到感染，使人的心灵丰满，使人有自由的判断与

自主的选择，使社会正常与健康…» [王贵禄]。 

«… своїми творами автори мають заражати читачів, заповнювати їхні серця, 

змушувати людей самостійно оцінювати та вільно робити вибір, перетворюючи 

суспільство на правильне та здорове…» [王贵禄]. 

3. За допомогою творів автори можуть виявити несправедливості, 

приховані в суспільстві, що може служити попередженням для його членів.  

З наведених прикладів очевидно, що Алай відводить літературі важливу роль 

для розвитку як окремої особистості, так і всього суспільства, а також потенціал 

змінювати спільноти та вдосконалювати їх. Варто припустити, що, ставлячи такі 

високі вимоги до літератури, Алай своїми творами теж намагається їх досягти. 

Його роботи не несуть суто розважальний характер, хоча володіють високим 

літературним стилем і захопливим сюжетом. Алай ставить перед собою завдання 

просвітлення окремих читачів і цілих спільнот за допомогою своїх творів.  

Література справила масштабний вплив на життя та творчість Алая. 

Письменник був глибоко вражений американською літературою, яку називає 

найбільш впливовою для його творчості. Він особливим чином виокремлює три 

течії американської літератури, які описує проф. Ван:  

1. Афроамериканська література, оскільки, подібно до тибетської вона є 

літературою національних меншин у США.  

«…在这样的意义上，黑人文学对阿来具有了启示性，特别是二战后的黑人

文学，它们既有鲜明的黑人立场，又有普世的哲性思想，通过黑人的命运以揭示

“人”的命运，这对阿来的影响是很直接的» [王贵禄]。 

 «… в цьому сенсі афроамериканська література, особливо періоду після 

Другої Світової Війни, стала одкровенням для Алая. Вона несе чітку 

афроамериканську позицію, а також переймається глобальними філософськими 

проблемами, які через долю передового афроамериканця осмислюють поняття 

долі «людини» в цілому, це здійснило прямий вплив на Алая» [王贵禄]. 
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2. Єврейська література та література заслання. Така література 

базується на людських переживаннях та стражданнях.  

3. Латиноамериканська література, особливо твори напрямку магічного 

реалізму.  

«拉美文学尤其是魔幻现实主义文学，对阿来也有很大的影响，拉美文学爆

炸时期涌现出的作家如马尔克斯，其成功之处就是能够将超现实主义文学元素融

入拉美印第安土着的口传神话传统，创造出了一种全新的文学语言系统，这对阿

来的触动很大，使其深受启发» [王贵禄]. 

 «Письменники, які з’явилися у період розквіту латиноамериканської 

літератури, наприклад Маркес, зуміли поєднати сюрреалістичні літературні 

елементи з аутентичними традиціями усних міфів латиноамериканських індійців, 

створюючи зовсім нову літературно-мовну систему, яка захопила та надихнула 

Алая» [王贵禄]. 

Разом із літературою, подорожі займають ключове місце в житті та творчості 

Алая. Він неодноразово брав участь у етнографічних експедиціях, багато 

подорожував пішки, відвідуючи маленькі поселення на шляху. Дуже цікавило 

Алая краєзнавство: історія місцевості, архітектура, фольклор, звичаї та 

особливості устрою життя місцевих народностей.  

Сино-тибетське походження, китайська освіта та подорожі надали Алаю 

унікальну можливість перенести свій персональний міжкультурний досвід на 

пласт літературної творчості. Питання етнічної самосвідомості, культурних 

цінностей, ставлення до рідного регіону та влади знайшли відбиток у багатьох 

творах Алая. Таке сполучення культурних досвідів і авторських персональних 

якостей становить надзвичайний інтерес для читачів, літературних критиків і 

дослідників китайської літератури. Слід зазначити, що творчість Алая, не 

зважаючи на тибетську тематичну спрямованість у великій мірі, не є однотипною.  

У збірці «Тибетська література в сучасному літературному процесі КНР» автори 

зазначають, що творчість Алая пройшла еволюцію від вигадки з тибетськими 

мотивами до повноцінних історичних досліджень маловивчених і маловідомих 
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народів і культур [Гроховский 2014, с. 247]. Твори Алая пронизані народними 

мотивами. «Алай закоханий у рідну землю, її кожний клаптик, тому такими 

щемними постають останні рядки роману [мається на увазі роман «Коли курява 

спаде»]: «О Небо, якщо дійсно існує переродження душ, то дозволь мені 

наступного разу знову народитися в цьому місці! Я люблю це прекрасне місце!» І 

він доклав і докладає чимало зусиль, щоб відкрити один із найцікавіших образів 

Тибету, майже незнайомий сучасному українському читачеві» [Огнєва 2016, 

с. 441]. 

«阿来在中国作家中是非常独特的一位，他有独特的宗教、文化、民族背景» 

[陈晓明]。 

«Серед китайських авторів Алай виділяється своєю унікальністю, яка полягає 

в його релігійному, культурному та національному досвіді» [陈晓明]. 

Алай – публічна особа, яка відома не лише завдяки його літературним 

здобуткам. На сьогодні він взяв і продовжує брати участь у багатьох телевізійних 

проєктах як на Центральному Телебаченні Китаю, так і на місцевих каналах. Слід 

зазначити, що його проєкти на телебаченні стосуються не лише літератури, хоча в 

багатьох випадках він запрошений як автор. Алай взяв учать у наступних 

масштабних телевізійних проєктах: 

1. Голос ( 开讲啦 ) – молодіжна програма, в якій гість ділиться з 

глядачами історією свого життя та творчого шляху, а також дискутує на тему 

життєвих цінностей, поглядів тощо. 

https://www.youtube.com/watch?v=J3ReU6yBUh8 

2. Культура ( 文 化 十分 ) – Алай розповідає про свої рідні місця, 

демонструючи фотографії з минулого, а також ділиться історією цього краю. 

https://www.youtube.com/watch?v=By9bAbYs8nM&vl=zh-Hans 

3. Урок ( 同 一 党 课 ) – дитяча освітня програма, в якій Алай 

відправляється в одну зі шкіл Китаю, щоб провести урок для третього класу. Вони 

вивчають особливості води, її стани, методи використання, забруднення та 

необхідність збереження чистоти природних ресурсів країни.   

https://www.youtube.com/watch?v=J3ReU6yBUh8
https://www.youtube.com/watch?v=By9bAbYs8nM&vl=zh-Hans
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https://www.youtube.com/watch?v=yj7gKHnjp1U 

4. Читачі (朗读者) – телевізійний проєкт, запроваджений у 2017 році, 

присвячений літературі. Гостями запрошуються сучасні китайські автори, які 

діляться з публікою фрагментами своїх творів і розказують про їх написання або 

ж творчий шлях в цілому. Алай читає першу главу свого роману «Коли курява 

спаде» для публіки. 

https://www.youtube.com/watch?v=z0bDjrn1KqU 

5. Надихайся (一度 Get Inspired) – проєкт, який за форматом схожий на 

американський TED Talks, на який запрошуються видатні представники різних 

видів діяльності: письменники, освітяни, науковці, філософи, підприємці та інші. 

Гості дають коротку лекцію на теми, які турбують людство сьогодні. Алай 

присвячує свою промову любові до довкілля, відповідальності кожного у 

збереженні природних ресурсів та позиції Китаю у світі. 

https://www.youtube.com/watch?v=5-NI9KooTQI 

Це лише кілька прикладів масштабної публічної діяльності Алая, яка, як ми 

побачили, присвячена не лише літературі. 

Отже, Алай – сучасний китайський автор тибетського походження, який 

значною мірою пише про реалії життя тибетців китайською мовою. Наймолодший 

лауреат в історії літературної премії Мао Дуня, лауреат премії Лу Сюня, 

мандрівник, краєзнавець, виразник самосвідомості прикордонних районів, Алай 

пише про рідні місця та близьких йому людей. У житті Алая сполучилися різні 

традиції, мови та народності. Багато часу Алай приділяє дослідженню тибетських 

літературних пам’яток, фольклору, культури та традицій, а також експедиціям 

невеличкими містами, в яких він записував свої враження від місцевості та її 

мешканців. Алай працює в різних жанрах: поезія, короткі оповіді, великі романи, 

сценарії, безсюжетна проза, документальна проза тощо.  

Алай черпає натхнення в подорожах і літературі, яку він наділяє соціальними 

та просвітницькими функціями. Найбільший вплив на творчість Алая справила 

американська література, а саме афроамериканська, єврейська, література 

https://www.youtube.com/watch?v=yj7gKHnjp1U
https://www.youtube.com/watch?v=z0bDjrn1KqU
https://www.youtube.com/watch?v=5-NI9KooTQI
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вигнання, а також латиноамериканська література. Алай бере участь у багатьох 

телевізійних проєктах, присвячених літературі, подорожам, довкіллю та освіті.   

За допомогою творчості Алай висловлює свій персональний міжкультурний 

досвід, що своєю унікальністю викликає надзвичайний інтерес у читачів і 

дослідників-літературознавців чи культурологів.  

 

3.2. Місце тибетського епосу в романі Алая «Цар Гесар» 

Роман «Цар Гесар» («格萨尔王») був виданий у 2009 році та у великій мірі 

став результатом етнографічної роботи Алая у 20 повітах Центрального Тибету, 

провінціях Цінхай і Сичуань, де автор збирав відомості про епос, а також 

місцевий фольклор і традиції народностей, що населяють ці території Китаю. В 

основу роману покладений однойменний тибетський народний епос, який описує 

народження та життя легендарного правителя країни Лінг. У романі молодий 

Гесар, відправлений на землю богами, пройшов увесь шлях від земного 

народження до об’єднання тибетської нації під своїм правлінням, коли він став 

героєм свого народу, «батьком» тибетської нації, засновником буддизму в Тибеті. 

Однак «Цар Гесар» не обмежується лише переказом давнього епосу. Другий 

фабульний пласт цього роману описує життя безграмотного пастуха Джікмеда, 

який живе в сучасному Китаї та бачить Гесара у своїх снах. Глави роману під 

назвами «Історія»（故事）та «Оповідач» （说唱人）чергуються, оповідаючи про 

одного чи іншого персонажа. Так паралельно розгортаються сюжетні лінії життя 

царя Гесара в давнині та сучасного пастуха Джікмеда, який протягом роману стає 

відомим бардом, подорожує країною, виконуючи сагу про життя видатного царя 

Гесара для публіки.  

У «Царі Гесарі» Алай закарбував традицію оповідання епосу, надзвичайно 

популярну в тибетській культурі. Особливістю народного фольклору в Тибеті є 

наявність барда-оповідача.  
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«叙述者将当下正在发生的事件可推到遥远的过去，又将发生在千年之前的

事件拉到当下，从而有效消解时间与空间的递进关系，形成了诗化风格的时间感

和空间感» [王贵禄]。 

 «… оповідач може описати сучасні події так, ніби вони відбуваються у 

далекому минулому, або ж так, що події тисячолітньої давності ніби відбуваються 

зараз, ефективно розчиняючи відносини між часом і простором, формуючи 

відчуття часу та простору у поетичному стилі» [王贵禄]. 

 

3.2.1. Особливості зображення часу в романі Алая «Цар Гесар» 

У цьому пункті ми зосередили увагу на функціонуванні часу в романі Алая 

«Цар Гесар». У першому розділі дисертації ми розглянули академічний доробок 

М. М. Бахтіна та введене ним у літературознавство поняття хронотопу.    

«Цар Гесар» Алая має дворівневий діалогічний хронотоп, втілений через 

основні сюжетні лінії, представлені главами «Історія» та «Оповідач». За часом 

події «Історії» та «Оповідача» розділяють тисячі років. У романі ці хронотопи 

існують у декількох формах: на початку роману хронотопи виступають незалежно 

один від одного, а з розвитком сюжету переплітаються або навіть розгортаються 

один в одному. Алай майстерно керує часом у романі, створюючи ефект 

подорожей між хронотопами в часі для читача та подекуди головних персонажів.  

 Хронотоп царства Лінг втілений у романі через життя та дивовижні подвиги 

царя Гесара. У хронотоп царства Лінг Алай включає мотив «життєвого шляху 

того, хто шукає пізнання» [Бахтин 1975, с. 281], хронотоп біографічної форми 

платонівського типу. Зображений Алаєм Гесар проходить життєві етапи, які 

формують його особистість та модифікують образ. Ці етапи втілені в романі за 

допомогою розділів: 

1. «Народження божества на землі» （神子降生）– життя Тхубпа Ґави 

як небесного божества та його рішення зійти в земний світ, щоб позбавити людей 

від страждань;  
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2. «Кінські перегони визначають володаря» （赛马称王）–  опанування 

Джору магічних здібностей і сходження на трон царства;  

3. «Лев повертається на небо» （雄狮归天）–  військові походи Гесара 

та його повернення на небеса.  

Символічно для головного героя роману Алай використовує три різних імені, 

під якими цар Гесар відомий у трьох розділах.  

У романі Алай приділяє увагу внутрішньому світові героя досить поверхово, 

натомість описує його сутність через його вчинки, мовлення, відносини з іншими 

персонажами та прийняття рішень.  

Хронотоп царства Лінг містить елементи авантюрного часу, найбільше 

характерного для лицарського роману. «Обов’язково присутні… уявні смерті, 

впізнання-невпізнання, зміна імен та інше… Тут з’являються… мотиви східно-

казкового характеру – різноманітні привороти, які тимчасово виключають людину 

з подій, переносять її в інший світ» [Бахтин 1975, с. 301]. У житті Гесара присутні 

ці особливості авантюрного часу, а саме численні перетворення Гесара на різних 

істот чи людей, декілька зіль забуття, приготовані дружиною та наложницями 

Гесара, які затримують його у далеких царствах на роки, удавана смерть його 

дядька Тротунга у фінальній частині роману для того, щоб уникнути покарання за 

свої злочини. Перебування Гесара в забутті є яскравим прикладом хронотопу 

дивовижного світу в авантюрному часі, що, за Бахтіним, наближує лицарський 

роман до епосу: «Він [хронотоп] наповнений вже не раритетно-курйозним, а 

дивовижним; кожна річ у ньому – зброя, одяг, джерело, міст та інші – має певні 

дивовижні властивості або просто зачаровані» [Бахтин 1975, с. 304]. Дійсно, в 

хронотопі царства Лінг магія та реальний світ співіснують, що проявляється у 

вигляді демонів, чаклунів, заклять, пророцтв і багато іншому.   

Звернемо увагу на фрагменти роману, за яких Гесар перебуває під дією зілля 

забуття. Для нього місяці далеко від царства здаються годинами, насправді ж 

Гесар відсутній протягом кількох років. Алай використовує техніку гіперболізму 

часу. Для самого Гесара час плине швидше, ніж для інших героїв його художньої 

реальності, він просто не усвідомлює його швидкоплинності.  
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«这时，珠牡备了送行酒，请大王入席。格萨尔只当是壮行酒，便把那酒连

饮了九碗。殊不知，这珠牡舍不得与大王分别，便在酒中下了健忘药。所以，当

江噶佩布从山上回来，在宫殿前让人备上了出征的鞍鞯，久久不见主人的身影，

便在殿前嘶鸣。这声音让格萨尔醒转过来，心想自己好像正有什么事情要去办。

他说：“我好像是要出趟远门？” 

珠牡说：“大王请宽心安睡吧，你自己做了个梦，把自己迷住了”» [阿来  

2009]。 

«Тим часом, Другмо приготувала Гесару напій, щоб провести царя в дорогу. 

Зрозумівши, що перш ніж вирушити в путь, він має випини його, Гесар одразу 

осушив дев’ять келихів. Він і не здогадувався, що Другмо підмішала в його напій 

зілля забуття, бо не хотіла розлучатися з чоловіком. Тому, коли  К’янгьо 26 

спустився з гори, щоб на нього одягли збрую, він ще довго чекав на свого 

господаря, якого навіть не видно було на горизонті. Тоді кінь заржав, цей звук 

розбудив Гесара. Він прокинувся, і йому здалося, що він мав закінчити якусь 

справу. Цар сказав: «Схоже, я мав кудись відправитися?» 

Другмо відповіла: «Царе, спи собі спокійно, тобі наснився сон»» [阿来 2009]. 

«В лицарському романі час стає до певної міри дивовижним. З’являється 

казковий гіперболізм часу, розтягуються години, і дні стискаються до миті…» 

[Бахтин 1975, с. 304].  

Як зазначає Д. С. Ліхачов, «художній час, на відміну від часу об’єктивного, 

використовує різноманіття суб’єктивного сприйняття часу… Він може 

«тягнутися» і може «пролітати»… Художній твір робить таке суб’єктивне 

сприйняття часу однією з форм зображення дійсності» [Лихачев 1979, с. 211]. 

У романі «Цар Гесар» також присутній хронотоп дороги, виражений через 

образ пастуха Джікмеда в главах «Оповідач». Читач знайомиться з Джікмедом, 

який бачить перший сон про царя Гесара на пасовищі, де він щоденно випасає 

худобу. За романом, Джікмед належить до сучасного часового простору. Згодом 

Джікмедові у снах небесами буде дарована повна історія про земну місію Гесара. 

                                                             
26 Кінь царя Гесара 
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Він стане відомим на всю країну бардом-оповідачем і носієм скарбу духовної 

спадщини тибетців. Джікмед подорожує країною, співаючи історії про подвиги 

Гесара для публіки, під час кінських змагань, на радіо, на конференції з вивчення 

епосу про Гесара, а також відправляється на пошук реальних місць з його історії. 

Джікмед зустрічається з численними людьми з різних соціальних прошарків, на 

його шляху були вдячні слухачі, вчені, чиновники, лами, селяни, такі ж барди як і 

він сам, а також герої Гесаревого світу і цар особисто. Через життя Джікмеда, 

його подорожі та зустрічі в романі сформований хронотоп дороги.  

У першому розділі цього дослідження ми також розглянули ідеї Гадамера 

щодо часу створення літературного твору. Гадамер висвітлює таку особливість 

мистецтва, згідно з якою між часом створення твору та його сприйняттям 

аудиторією може існувати значний проміжок часу, однак, бувши сприйнятим, 

витвір мистецтва починає нове життя у свідомості реципієнтів, ніби то твір 

народжується заново. Гадамер назвав цю властивість «позачасовим теперішнім», 

адже справжнє буття твору починається з його рецепцією аудиторією. Роман «Цар 

Гесар» Алая не є винятком, і ми можемо простежити функціонування 

«безчасового теперішнього» на його прикладі.  

У романі Алая слід виділити два рівні інтерпретації. Перший – це 

інтерпретація самим Алаєм давнього тибетського народного епосу, другий – 

інтерпретація роману Алая «Цар Гесар» уже сучасним читачем. Роман «Цар 

Гесар» був виданий у 2009 році, героїчний епос про Гесара датується приблизно 

12 століттям. Постає питання, чи еквівалентним є сприйняття народного епосу 

Алаєм і сучасниками епосу 12 століття. Очевидно, що сприйняття Алаєм історій 

про Гесара значною мірою відрізняється від рецепції епосу в давнині чи навіть сто 

років тому. Змінилися реалії життя, устрій суспільства, цінності та 

світосприйняття загалом. І хоча епос про Гесара все ще користується повагою 

багатьох народностей в усьому світі, не буде вірним припустити, що ставлення 

публіки до епосу залишилося незмінним. Однак для сучасників, які вирішили 

познайомитися з епосом про Гесара сьогодні, він існує тут і зараз у 

гадамерівському «позачасовому теперішньому».  
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Якщо ми звернемо увагу на внутрішній час роману «Цар Гесар», то побачимо, 

що давній і сучасний часові пласти роману («Історія» та «Оповідач») також 

існують у «позачасовому теперішньому». Ці пласти переплітаються, 

функціонують у діалогічних відносинах, доповнюють та пояснюють один інший. 

Для читача роману події з життя Гесара та пригоди Джікмеда відбуваються 

одночасно, хоча в художній реальності Алая їх розділяють тисячі років.  

Більш того, хоча «Цар Гесар» Алая відноситься до сучасної китайської 

літератури, між написанням роману Алаєм та сучасними читачами також існує 

відстань у часі. Кожна нова рецепція змушує роман народжуватися знову та 

заново відбуватися перед очима нового читача. 

Таким чином, хронотопи царства Лінг і дороги, виражені через сюжетні лінії, 

присвячені головним героям роману, існують окремо, перетинаються чи вписані 

один в інший, зокрема, за романом, читач знайомиться історією Гесара через сни 

пастуха Джікмеда. З розвитком сюжету два пласти історій перетинаються все 

частіше. 

Концепцію «позачасового теперішнього», описану німецьким філософом 

Гадамером, можна простежити на прикладі роману Алая «Цар Гесар». У романі 

функціонують два рівні інтерпретації: по-перше, інтерпретація давнього 

тибетського епосу про Гесара Алаєм, по-друге, інтерпретація роману «Цар Гесар» 

сучасним читачем. Хоча між часом епосу та його рецепцією Алаєм, а також з часу 

створення роману «Цар Гесар» та його прочитанням читацькою аудиторією існує 

значний чи незначний часовий період, події, зображені в літературному творі 

(давньому епосі чи сучасному романі) відбуваються для реципієнта у 

«позачасовому теперішньому», саме тут і зараз.   

 

3.3. Традиції та новаторство в зображенні образів роману «Цар Гесар» 

3.3.1. Авторські характеристики зображення царя Гесара в романі Алая 

Гесар – головний герой роману Алая «Цар Гесар», який має однойменний 

прототип в народному епосі. Алай використовує як традиційні для епосу 

характеристики образу, так і наділяє його новаторськими рисами, які висвітлюють 
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образ та погляд на тибетський епос під новим кутом. Протягом роману Гесар 

носить кілька імен: Тхубпа Ґава (崔巴噶瓦 – божество в небесному світі, яке має 

спуститися в земний світ, щоб позбавити людей від демонів), Джору (觉如  – 

дитяче ім’я Гесара) і власне Гесар ( 格萨尔  – героя називають Гесар після 

перемоги у кінських перегонах і сходження на престол). У цьому дослідженні ми 

будемо називати героя ім’ям, яке відповідає одному з розділів роману та етапу в 

його житті.  

«Цар Гесар» Алая, подібно тибетському епосу, знайомить читача з подіями, 

які передують земному народженню героя, чому присвячені чотири глави роману: 

«Перший початок» (缘起之一)， «Другий початок» (缘起之二)， «Бажання сина 

божеств» (神子发愿) та «Син божеств сходить на землю» (神子下界). Роман Алая 

описує світобудову, а також розділення світу на декілька підсвітів, що населені 

божествами, людьми та демонами. 

«…人与魔住在下界，神却已近住在天上去了。尽管他们还常常以各种方式

降临人间，也只是偶一为之罢了。在人与魔的争斗中，人总是失败了一方» [阿来 

2014, 页 1]。 

«… люди та демони жили в нижньому світі, а божества вже піднялися на 

небеса. Хоча божества все ще часто навідувалися до людей різними способами, їх 

візити не завжди допомагали. Люди постійно програвали в битві з демонами» [阿

来 2014, c. 1]. 

«那时，地球上还分成好多不同的世界—不是不同的国，而是不同的世界» 

[阿来 2014, 页 2]。 

«У ті часи землю ще розділяли на різні світи – не різні країни, а саме різні 

світи» [阿来 2014, c. 2]. 

Першим Алай відкриває перед читачем небесний світ, в якому знаходиться 

Тхубпа Ґава. Божества спостерігають за світом людей і демонів з небес. Нижній 

світ занурений у хаос, у ньому лютують голод, хвороби, жорстокість і війни. 
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«你们看看吧，那些地方都建立起了一个又一个的国。看看，国与国怎么互

相征战，看看国怎么对待自己的子民» [阿来 2014, 页 19]。  

«Ви подивіться, як на землі одна за одною з’явилися нові держави. 

Подивіться, як ворогують вони між собою, подивіться, як правителі обходяться зі 

своїм власним народом» [阿来 2014, c. 19]. 

Після того, як божества усвідомлюють усю повноту людських страждань, на 

їх обличчях з’являється співчуття, однак не настільки сильне, як те, що виражає 

обличчя Тхубпа Ґави, який пропонує самостійно відправитися у світ людей, щоб 

подолати демонів попри те, що йому доведеться втратити свої спогади про 

небесний світ і своє божественне походження. Він самостійно мав пройти шлях 

героя, опанувати свої магічні здібності, навчитися використовувати їх у 

благородних цілях, стати правителем і залишити царство Лінг у мирі та добробуті.   

«悲苦混乱的情形，使得众神不由得叹息连连。大神再开口时，眉目间带上

了责怪之情:我不相信这情形要经我点拨，列位才能发现。众神受到委婉的责备，

脸上都做出特别怜悯的神情。偏偏一个无名之辈，一个年轻人，起初一脸怜悯的

神情，这时却显得悲愤难平了。大神让年轻人来到跟前，说:你们都不如这神子为

下界饱受苦难的众生忧愤那么真切! » [阿来 2014, 页 19]。 

«Хаос внизу змусив божеств важко зітхнути. Коли Велике Божество знову 

заговорило, на його обличчі проступив докір: я не вірю, що ви лише зараз 

усвідомили цю ситуацію, коли я на неї вказав. Усі божества відчували легку 

провину, а їхні обличчя виражали жалість. Однак на обличчі одного невідомого 

молодого чоловіка жалість змінилася на горе і гнів. Головне Божество покликало 

молодика до себе і сказало: «Ваше співчуття до народів, що страждають внизу, не 

таке щире як його!» [阿来 2014, c. 19]. 

Слід однак зазначити, що в земний світ Тхубпа Ґава приходить не як простий 

смертний. Його наділяють різними магічними здібностями та озброюють 

захистом небесних воїнів. Наприклад, через благословення будди Варіокани 

майбутній герой отримує здатність залишатися чистим душею та тілом попри 

його оточення. Ця якість необхідна будь-якому божеству, яке має намір 
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спуститися в земний світ. Також від різних будд Тхубпа Ґава отримав здатність 

уникати спокуси зла в людському світі, знаходити приховані скарби, а також сили, 

які допоможуть йому започаткувати успішну націю, що житиме в мирі та 

добробуті.  

Окрім надзвичайних здібностей і захисту, в романі Алая Тхубпа Ґава володіє 

рисами, притаманними звичайній людині. Наприклад, після сакрального ритуалу 

наділення майбутнього царя численними магічними якостями, необхідними для 

його земної місії, він питає, чому будди навколо нього такі серйозні.  

«神子低声说:只是我以为另外一些神会好玩儿一点。大神朗声大笑，转脸对

刚刚倾全力加持后有些虚脱，正倚坐于玉阶之上休息的众佛说:听见了吧，我想他

是说你们过于正经了一点» [阿来 2014, 页 29-30]。 

 «Божество [Тхубпа Ґава] заговорив тихим тоном: «Я думав, з іншими 

божествами буде веселіше». Верховне божество засміялося, повертаючись до 

будд, які відпочивали на яшмових сходах, віддавши свої сили. «Послухайте, він 

говорить, що ви занадто серйозні»» [阿来 2014, c. 29-30]. 

Образ Тхубпа Ґави не абсолютне втілення божества, яке з усією серйозністю 

ставиться до підготовки до своєї сакральної місії. Його не долає страх чи сумніви, 

а навпаки він поводить себе жартівливо перед тим, які відправитися у світ людей.  

Опис Тхубпа Ґави та події, які пов’язані з його земною місією, в романі Алая 

зображені відповідно традиціям епосу. «За часів народження Гесара Тибет був 

країною хаосу та горя. Коли бодгісаттва Авалокітешвара попросив будду Амітабу 

допомогти звільнити людей від страждань, Амітаба відповів, що в чистій землі 

живуть цар з царицею, в яких народиться велике створіння на ім’я Тхубпа Ґава 

(Приємний на слух), що зупинить страждання людей в їх світі» [Kornman 2015]. 

Згідно з епосом, для того, щоб пророцтво набуло сили, Амітаба наказує 

Авалокітешварі знайти Падмасабхаву 27 , який благословляє царя та царицю в 

земному світі на народження Тхубпа Ґави в їх родині.  

                                                             
27 Падмасабхава (莲花生大师) – духовний учитель у буддизмі. 
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«Падмасабхава благав п’ять родин будд надати сили Тхубпа Ґаві та велів 

йому виявити себе у людському світі» [Kornman 2015]. 

У епосі, як і в романі Алая, народженню Гесара в країні Лінг передує 

пророцтво, підготовка та зусилля богів і бодгісаттв. Однак земна місія Гесара 

відбувається за ініціативою Авалокітешвари, який вважався покровителем Тибету. 

Він відчуває жалість і співчуття до своїх людей, які страждають, захоплені 

демонічними силами. «У високих чистих землях, божественний принц Тхубпа 

Ґава отримує наказ від Падмасабхави зійти в земний світ на благо людей» 

[Kornman 2015]. У романі Алая Тхубпа Ґава самостійно пропонує свою допомогу, 

а не слідує наказу вищих божеств. Він власноруч виступає ініціатором місії.  

Пошук родини для земного народження Гесара в епосі та романі досить 

відмінні. У романі Алая місце, в якому має народитися Гесар на землі, було 

обрано Падмасабхавою вже після того, як Тхубпа Ґава виразив свою безмежну 

жалобу до людей і вирішив відправитися до земного світу на допомогу. Земні 

батьки Гесара на той момент вже були разом і були обрані для народження 

дивовижної дитини, якій судилося стати великим героєм. Сам їх союз не був 

спланований заздалегідь для того, щоб служити виконанню божественного плану.  

大神说:现在回到你父母和姐姐身边去吧，这一别，又要很长时间了。我和他

们还有事要忙，要替你在岭噶挑选一个有来头的好人家! » [阿来 2014, 页 30]. 

«Верховне божество сказало: «А зараз повертайся до своїх батьків і старшої 

сестри, це буде довга розлука. А у нас ще багато роботи. Ми маємо знайти 

хорошу родину в Лінзі для тебе!»» [阿来 2014, c. 30]. 

У епосі рішення, де саме, в чиїй родині народиться майбутній народний 

герой, було дуже ретельно продумано. Спеціально за багато років до його земного 

народження було сплановано так, що принцеса нагів 28  (мати Гесара) мала 

покинути свій світ і жити серед людей. Однак вона перебувала в іншій країні та 

під час війни вийшло так, що принцеса залишилася в Лінзі. Тоді вождь одного з 

племен Лінгу одружився з нею, та в їх родині народилася дивовижна дитина, якій 

                                                             
28 Наги – змієподібні міфологічні істоти, напівбоги.  
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судилося стати народним героєм. Землі, плем’я та родина, в який має народитися 

Гесар, були ретельно заплановані задовго до початку життя Тхубпа Ґави на землі.  

Алай не використовує цих деталей у своєму романі, однак така постановка 

передумов земної місії божества надає ситуації більшої спонтанності та викликає 

у читачів відчуття, що Тхубпа Ґава лише завдяки особистим рисам характеру, такі 

як безмежна людяність, співчуття та людинолюбство, відмовляється від 

божественного життя, жертвує своїми спогадами та небесною родиною заради 

порятунку тих, хто страждає. Він не виконує наказу чи здійснює пророцтво.  

Як у романі, так і в епосі земне народження Тхубпа Ґави супроводжується 

божественними символами, снами та видіннями, а немовля при народженні має 

вигляд та зріст трирічної дитини.  

Так описується народження дивовижної дитини в романі Алая: 

«这是冬天，天空中却响起了雷声，降下了花雨。百姓们看见彩云围绕在她

生产的帐房» [阿来 2014, 页 33]。 

«Не зважаючи на те, що була зима, гуркіт грому прокотився небом, 

обливаючи землю зливою з квітів. Люди побачили, що тент, в якому народилося 

немовля, був оточений різнокольоровими хмаринками» [阿来 2014, c. 33]. 

Земній матері Гесара, Гонгмо, напередодні зачаття дивовижного немовляти 

наснився сон із пророцтвом. Їй явився Падмасабхава та повідомив, що настав час 

народитися новому царю, який стане правителем чотирьох великих міст, 

вісімнадцяти маленьких міст і двадцяти чотирьох поселень на землях Тибету. 

Новий герой підкорить привидів і демонів, а потім заснує велику державу та стане 

правителем чорноволосих тибетців. Через десять місяців та вісім днів 

(п’ятнадцятий день дванадцятого місяця року дракона) у Гонгмо народився 

хлопчик. Під час його народження кобила, корова та коза одночасно принесли 

потомство, в небі пролунав гуркіт грому, пішов дощ із квітів, а над тентом Гонгмо 

зібралися кольорові хмарини.  

Як у романі, так і в епосі дядько Тротунг намагається нашкодити та навіть 

вбити немовля, оскільки сам прагне влади над Лінгом.  
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У романі Алай описує сцену, коли дядько Тротунг приходить до тенту 

Гонгмо, щоб привітати її з народженням первістка.  

«…我的侄儿才生下来，就有三岁孩子一样的身量，要是吃下我奉送的这些

食物，必定能更快成长!他的话像蜜糖一样甜，送来的吃食里头却掺下了能够放翻

大象与牦牛的剧毒。晁通抱过侄儿，把这些掺了毒药的食品喂到觉如口中。觉如

把这些东西全吞下，然后，用清澈无比的眼睛含笑看他，没有显示一点中毒的迹

象。那孩子举起手来，手指缝间冒出缕缕黑烟，原来，他运用天赐的功力，把那

毒性都从身体里逼出去了» [阿来 2014, 页 34]。 

«Мій небіж тільки народився, а вже такий великий, наче йому три роки. Він 

буде рости ще швидше, коли з’їсть їжу, яку я йому приніс! Його слова були 

солодкі наче мед, однак їжа була насичена отрутою настільки, що могла вбити 

слона з яком. Взявши немовля на руки, Тротунг почав класти отруєну їжу в його 

рот. Джору все проковтнув, а потім подивився на нього ясними очима та 

посміхнувся, не виражаючи жодних ознак отруєння. Коли хлопчик підняв ручки, 

струмені чорного диму здіймалися з між його пальців. Сила, якою наділили 

Джору небеса, вивела отруту з його тіла» [阿来 2014, c. 34]. 

Тротунг піддає сумніву ефективність отрути, тому сам пробує їжу. Миттєво 

він опікує язик і внутрішні органи, розуміючи, що їжа все-таки містить сильну 

отруту, яка якимось чином не завдала жодної шкоди немовляті.   

Сцена зі спланованим отруєнням перейнята Алаєм з епосу. «Тротунг заздрив 

Шенгленові, що в того народилася така надзвичайна дитина, і він намагається 

вбити Джору отрутою та чорною магією. Спочатку Тротунг прикидається 

люблячим дядьком, прагнучи завоювати любов дитини, і говорить матері Джору, 

що він хоче дати дитині його першу їжу з людських рук. Запропонована їжа була 

сильно насичена отрутою, Тротунг був впевнений, що вона моментально вб’є 

хлопчика, однак Джору  не помирає» [Kornman 2015]. 

Дитинство Джору Алай описує досить традиційно та відповідно канонам 

епосу. Джору володів магічними силами, які не завжди міг контролювати. Це 
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призвело до того, що плем’я Джору вирішило вигнати його з рідних місць, 

оскільки він вселяв у них страх своєю жорстокістю та непокірністю.  

У романі Алая фрагмент вигнання Джору з його племені має важливу роль. 

Падмасабхава наказує Джору піти з племені, щоб підкорити більш сприятливі 

землі для заснування майбутнього царства. Однак людям не відкривається цей 

вищий намір, і вони вирішують, що Джору має покинути плем’я через 

непокірність його характеру та жорстокість.  

«他滥用天赐神力而屠戮生灵的恶作剧，人们也尽皆看见。但那些生灵中有

很多是鬼怪妖魔所化，人们却没有看见» [阿来 2014, 页 45]。 

 «Люди бачили, що Джору використовував свої магічні здібності, даровані 

небесами, для вбивств. Однак вони не змогли зрозуміти, що багато життів, які 

забирав Джору, належали демонам і привидам» [阿来 2014, c. 45]. 

В романі лише дядько Тротунг міг бачити демонів, яких вбивав Джору, однак 

мовчав про це. Люди Лінгу почали сумніватися в тому, що Джору був героєм, 

посланим небесами їм на допомогу. І навіть коли Джору намагається пояснити 

людям Лінгу, що те, що вони бачать – це ілюзії, створені демонами, йому все одно 

не вірять.  

«… 我们要让他生出悔过之心，把他放逐到蛮荒的地方!流放。放逐。意思就

是让这个孩子在一片蛮荒中去自生自灭，而没有人会因此承担杀戮的罪名。人们

如释重负，一迭连声喊出了那个令天幕低垂，为人性的弱点感到悲伤的字眼 :放

逐!» [阿来 2014, 页 49]. 

«… Ми маємо змусити його шкодувати, прогнати його у дикі місця. Вигнати. 

Таким чином, ніхто не буде винний, якщо він помре. Заспокоївшись, люди 

продовжували кричати, і цього разу слово, яке змусило саме небо опуститися 

нижче в печалі, було «Вигнати!»» [阿来 2014, c. 49]. 

Після вигнання Джору відчуває себе безмежно одиноким, а люди забувають 

про його існування на певний час. 
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У епосі також присутній фрагмент, коли плем’я Джору настільки лякається 

його поведінки, що вирішує вислати його до диких місць. «Хлопчиком Джору 

завжди був замішаний у пустощах, випробовуючи все та всіх» [Kornman 2015]. 

У епосі молодий Джору перетворюється на різних злодіїв, зокрема, мисливця, 

крадія, вбивцю та інших негативних персонажів. Всі ці перетворення мали певну 

ціль, і пізніше відкривалося, що це були лише ілюзії, насправді ж злочини не були 

вчинені. Здавалося, що Джору чинить неподобства, однак насправді ж ніхто не 

постраждав від його дій.  

Коли Джору виповнилося п’ять років, він хотів піти з дому, щоб подивитися 

на інші місця. Він змайстрував собі капелюх з хутра газелі, накинув на себе шкуру 

худоби так, що її хвіст волочився по землі, та взув чоботи зі шкури коня. У такому 

вигляді він справляв моторошне враження на своє плем’я. За допомогою магії він 

створив ілюзію, що його тент виглядав наче гора людської плоті та море крові, а 

сам Джору удавав, що поїдає людську плоть, п’є кров та використовує людську 

шкіру як килим. Перелякані побаченим, люди стали говорити, що Джору сам 

перетворився на демона та вигнали його зі свого поселення. Джору покидає своє 

плем’я разом із матір’ю. Однак серця людей переповняються надзвичайною 

тугою, коли Джору залишає рідні місця.   

 «Коли Джору був вигнаний із племені та готувався покинути Лінг, люди 

забули його злочини, та їх очі наповнилися сльозами печалі» [Kornman 2015]. У 

романі Алая таке ставлення одноплемінників Джору не згадується. Люди налякані 

його жорстокістю та радіють, що їм вдалося його вигнати.  

Джору з матір’ю тяжко переносять вигнання, яке описане як в романі, так і в 

епосі. У романі Алай більше уваги приділяє переживанням Джору, його тузі, 

самотності, в епосі же період вигнання не наділений глибоким психологізмом 

героїв.  

У романі Алая після того, як Джору з матір’ю оселяються в дикій долині, він 

питає в Падмасабхави, чи має стати царем уже зараз. Однак Падмасабхава 

відповідає, що його час ще не настав, оскільки його страждань недостатньо. 
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Джору хоче повернутися на небеса, оскільки його шлях у світі людей виявився 

складнішим, ніж він очікував.  

«那我不当国王了，我要回到天上! » [阿来 2014, 页 46]。 

«Якщо я не стану царем, то я бажаю повернутися на небеса» [ 阿

来 2014, c. 46].  

Однак з приходом Джору дика земля олюднюється та наповнюється життям. 

Каравани з Індії та Персії раніше проходили повз цю долину, оскільки боялися 

нападів розбійників царства Хор, племена якого проживали на півночі від долини. 

Бувши вмілими лучниками, воїни Хор лякали мандрівників лише виглядом свого 

лука та стріл, від чого торгівці падали без духу зі своїх коней. Джору вирішив 

покласти цьому край, відкривши шлях на північ для караванів. У подяку за 

порятунок торгівці пропонують Джору скарби, однак той просить їх лише про те, 

що кожного разу, коли вони будуть проходити цією долиною, привозити сюди по 

одному каменю. Джору планує побудувати велику фортецю в долині.  

« - 英雄啊，你的神通如此广大，要这些石头有什么用处？ 

- 那里将要矗立一座伟大的城堡。 

- 你的神力能搬运整座的山头，哪里用得着我们。。。 

- 这是你们经行此地经商获利的税» [阿来 2014, 页 46] 。 

« - Герою, ти володієш такою потужною магією, навіщо тобі каміння? 

- Я хочу побудувати величну фортецю.  

- Але ти володієш силою посунути цілу гору, куди ж нам до тебе… 

- Це податок за прибутки, які ви тут отримали» [阿来 2014, c. 46]. 

Торгівці були надзвичайно раді такому рішенню. 

Після вигнання Гесара до безлюдної долини він починає вбивати демонів 

один за одним. Однак деколи ставалося так, що він шкодив і живим невинним 

істотам, оскільки демони приймали вигляд тварин, а Гесар ще не навчився 

відрізняти їх. Пізніше він зміг розрізняти замаскованих демонів серед справжніх 

тварин.  
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«真的旱獭看到杖影落下，会目瞪口呆，什么声音也发不出来。而那些假装

的旱獭一定要逼尖了嗓子，发出无比悲凄的声音» [阿来 2014, 页 78] 。  

 «Справжні бабаки будуть мовчки глядіти широко розпахнутими очима, коли 

побачать тінь палиці29, яка насувається на них. Удавані ж бабаки обов’язково 

видадуть ні на що не схожий пронизливий крик з їх горлянок» [阿来 2014, c. 78]. 

У епосі вигнання Джору до дикої долини описується наступним чином: за 

допомогою своїх магічних здібностей Джору змусив людей побачити та повірити, 

що він вбив кілька воїнів дядька Тротунга. Налякані його жорстокістю, 

старійшини племені вирішили, що Джору має покинути плем’я. Так він залишає 

місце свого земного народження та оселяється в Долині Ма.  

«Коли Джору та його мати прибули до Долини Ма, це було безлюдне місце, 

яке населяли лише дикі тварини. Торгівці проїжджали повз нього на шляху між 

Індією та Китаєм, однак окрім них там не бачили жодної людини» [Kornman 2015]. 

Джору з матір’ю оселяються в глухій долині та харчуються рослинами і 

гризунами. За допомогою магії Джору змушує торгівців, які проходять через 

долину, будувати тут замки.  

У епосі та романі саме на землях дикої долини Гесарем буде засноване нове 

царство, коли через потужний снігопад племена Лінгу були змушені покинути 

свої рідні місця та оселитися на нових землях.  

Образ Джору змінюється та доповнюється новими рисами протягом роману 

Алая. Після його вигнання Джору кілька разів являється Авалокітешвара з 

духовними наставляннями та порадами. Зазвичай це відбувається у снах чи 

видіннях Джору. Наприклад, Авалокітешвара з’являється перед ним, сидячи на 

квітці лотоса в промені світла, та каже, що Джору пролив забагато крові, 

вбиваючи демонів. Джору не має відчувати радості, забираючи життя, навіть 

якщо вони належать демонам.  

« - 我知道，我不是说你不该杀死它们，但你不该杀得如此兴趣，像商人见金

子一样喜欢！ 

                                                             
29 Джору використав магічну палицю для боротьби з демонами. 
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- 你这话好生难懂…… 

- 这事情说起来真有点难办，又要为众生尽除妖孽，又要对它们心怀怜悯。 

- 那有什么用处？ 

- 能使众生向善»  [阿来 2014, 页 79] 。 

« - Я знаю, я не кажу, що ти не повинен вбивати демонів, проте ти не маєш це 

робити із завзяттям купця, який побачив золото!  

- Я не розумію, про що ти говориш… 

- Спочатку це буде важко, однак ти маєш відчувати співчуття до них.  

- Яка з цього користь? 

- Це змусить людей чинити добрі вчинки» [阿来 2014, c. 79]. 

Авалокітешвара намагається донести до Джору, що він має приборкати свою 

жорстокість. Авалокітешвара пропагує буддійські цінності, серед яких важливе 

місце надається милосердю та співчуттю. Бодгісаттва доручає Джору надзвичайно 

важливе завдання – побудувати перший храм для буддійських монахів. Тим 

самим будуть зроблені перші кроки у становленні та укріпленні позицій буддизму 

в Тибеті. У більшості літературних творів, які зображують Авалокітешвару як 

представника буддійського вчення, бодгісаттва є похідною буддизму, однак у 

«Царі Гесарі» Алая він є першопричиною появи буддизму в країні Лінг. 

У романі Алая образ Гесара проходить як духовну, так і фізичну 

трансформацію, яка необхідна для того, щоб стати царем. За часів перебування в 

дикій долині у вигнанні Джору мав опанувати свою магію, щоб не зашкодити 

живим істотам, адже його наміри руйнування та знищення мають бути направлені 

виключно на демонів. Він також знайомиться з буддійськими принципами та 

будує храм, в якому можуть оселитися монахи. До того як Джору стає царем, він 

має огидну подобу та носить старий брудний одяг, схожий на лахміття. Лише 

після кінських перегонів він набуває вигляду красивого чоловіка та його лахміття 

змінюється на сяючи обладунки воїна. 

У романі Алая та епосі кінські перегони відіграють надзвичайну роль, адже 

саме їх переможець має стати правителем Лінгу. За обома версіями Джору 
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здобуває перемогу, стає новим царем Лінгу та з запального молодика 

перетворюється на царя, воїна та засновника держави.  

У романі до Джору вночі приходить Небесна мати, однак той не впізнає її, 

оскільки втратив усі спогади про своє небесне життя.  

« - 另一个妈妈？ 

- 女神仙点头，说：“我是你天上的母亲朗曼达姆！” 

- “天上？！”觉如心中似有所悟，脸上却是一派茫然» [阿来 2014, 页 99]。 

 « - Інша мати?  

Божество кивнуло, - Я твоя мати з Небес, Лхамо Долма. 

- З Небес?! – у серці Джору з’явилася проникливість, а на обличчі виступила 

розгубленість» [阿来 2014, c. 99]. 

Небесна мати описує Джору його місію на землі, як він має знищити демонів, 

стати царем та позбавити людей варварства. Також вона каже, що здається, Джору 

забув про свої обов’язки. Настав час стати царем, показати людям своє справжнє 

обличчя, відкрити їм, що Джору – посланець небес, який несе божественну місію 

в земний світ. Джору сумнівається, чи зможе він стати царем Лінгу, він не 

впевнений у своїх силах.  

« - 那个人真的是我？ 

- 是你！你不是平白无故到人间来的» [阿来 2014, 页 101]。 

« - Чи я справді зможу стати такою людиною30? 

- Ти не був посланий з небес на землю, щоб нічого не досягти» [阿来 2014, 

c. 101]. 

Небесна мати повідомляє Джору, що слід послати дядьку Тротунгу удаване 

пророцтво про кінські перегони, які визначать нового правителя Лінгу. Це 

пророцтво Тротунгу має донести Хаягрива31, до якого дядько Тротунг ставився з 

особливою повагою. За допомогою своїх магічних здібностей Джору 

перетворюється на Хаягриву та проникає у сон Тротунга. Дядько, бувши 

                                                             
30 Має на увазі стати царем, який збудує велику державу та буде піклуватися про свій народ. 
31 Хаягрива – буддійський персонаж, часто зображується з тілом людини та головою коня.  
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підозрілим до усього за своєю природою, почав піддавати сумніву буддійські 

вчення монахів та існування самого Хаягриви. Побачивши божество уві сні, 

Тротунг сприймає це як покарання, лякається та обіцяє більше ніколи не 

сумніватися. Тротунг надзвичайно радіє тому, що переможець, який стане 

правителем, має отримати скарби Лінгу та красуню Другмо у дружини. Кінь 

Тротунга Юша був найшвидший у царстві, і сподівання дядька на перемогу були 

надзвичайно високі. Тротунг відправляє послання про пророцтво всім вождям 

Лінгу, які погоджуються провести перегони на визначення наступного царя.  

У епосі Джору також являється Небесна мати, щоб передати послання. 

Настав його час стати царем Лінгу. Саме зараз Джору має знайти та приручити 

дикого скакуна, який був посланий з небес, інакше тіло коня перетвориться на 

веселку та зникне назавжди. Джору має взяти в дружини красуню Другмо саме 

зараз, інакше вона стане дружиною іншого. Небесна мати повідомляє Джору, що 

без Другмо він не зможе досягти просвітлення.  

Тротунг отримає пророцтво від удаваного Хаягриви, на якого перетворився 

Джору, вірить у нього, не зважаючи на те, що його дружина піддає послання 

сумнівам і говорить, що пророцтво може бути витівками Джору. Однак Тротунг, 

захоплений ідеєю отримати красуню Другмо як винагороду, не зважає на її 

аргументи.  

І хоча Джору в романі та епосі знає про перегони, він має бути запрошений 

взяти участь у них Другмо, яка також разом із Гонгмо повинні знайти чарівного 

коня, посланого з небес для Джору.  

У романі Алай приділяє більшу увагу переживанням героїв, їх почуттям, що 

веде до зародження кохання між Другмо та Джору. Цьому епізоду присвячена 

окрема глава під назвою «Кохання» («爱情»). Після того як небесний кінь був 

упійманий, Другмо все ще сумує за індійським принцом, подобу якого прийняв 

Джору, щоб перевірити відданість Другмо на її шляху до нього. 

«望着那妖娆的背影，他突然想起珠牡与印度王子忘情缱绻的模样，嫉妒心

从天而降，把觉如的心房狠狠地攥了一把» [阿来 2014, 页 118]。 
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«Побачивши її чарівну вроду, він [Джору] раптом згадав про почуття, які 

виникли між Другмо та індійським принцом, його вжалили ревнощі так, наче його 

серце впало з небес, а потім його безжалісно здавили» [阿来 2014, c. 118]. 

У романі Алая Джору вимагає в Другмо найдорожчі сідло та вуздечку для 

свого коня, щоб помститися їй за те, що їй сподобався індійський принц своєю 

вродою, тоді як Джору сам перебував у огидній подобі.  

«珠牡想，父亲最宝贝的全套上等马具都被他要完了，要是他真是天降神子，

怎么如此贪婪？如果他真是这样的人，那跟晁通称王也没有什么两样» [阿来 2014, 

页 120]。 

 «Другмо подумала, він вимагав батькові найбільш коштовні обладунки для 

їзди. Якщо він син богів, посланий з небес, то як він може бути таким жадібним? 

Якщо він і дійсно такий, то нічим не відрізнявся від Тротунга» [阿来 2014, c. 120].  

Джору дає Другмо зрозуміти, що він і був тим принцом, що їй сподобався, і 

дівчині стає нескінченно соромно за свої почуття. Джору змінює свій вигляд, 

перетворюючись на надзвичайно вродливих чоловіків, однак повертається до 

подоби огидного дикого хлопця. Джору висловлює свою захопливість красою 

Другмо, а вона закохується в його серйозні очі. Тоді він робить своїх воїнів-

охоронців зримими для неї, і Другмо запевняється в його божественному 

походженні. Так розпочинається кохання між Джору та Другмо. 

У епосі після того, як божественний кінь був знайдений, Джору розсіює всі 

сумніви та непорозуміння, що могли бути між ним і Другмо. Вона сповнюється 

впевненості, що саме Джору був посланий з небес, щоб стати царем і її чоловіком, 

тому сама пропонує Джору золоті сідло та вуздечку для його нового коня, які 

допоможуть йому перемогти. 

Кінські перегони – це переломний момент як в епосі, так і в романі. Після 

перемоги у кінських перегонах Джору має стати правителем Лінгу, об’єднати всі 

племена, створити могутню державу та завершити свою небесну місію, 

заснувавши суспільство, яке буде жити в мирі. Після перемоги слава про царя 

Гесара розлетиться всім світом, а його ім’я буде закарбоване в історії.  
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Епос і роман описують короткі діалоги Джору з суперниками під час 

перегонів. У епосі це були жебрак, лікар та провісник. Жебрак проявляє гординю 

до Джору та каже, що якщо він переможе, всі трофеї належатимуть неподільно 

йому. Лікарю Джору скаржиться на погане самопочуття, але той не знаходить 

хвороби в його тілі. Провісник же говорить Джору, якщо той переможе, то він 

стане могутнім правителем і принесе добробут своєму народові.  

На початку перегонів Джору тримався позаду. Він розпочинає бесіди та 

глузує з інших вершників, доки Небесна матір не наказує йому мчати 

якнайшвидше до фінішу, інакше він програє. Небесні воїни-охоронці Гесара 

затримують коня сина Тротунга, суперника Джору, однак той зіскакує з коня та 

пішки намагається дістатися фінішу. Знову воїни збільшують дистанцію до 

фінішу для інших вершників. Джору створює проєкції себе самого, одна з яких 

начебто вбиває коня сина Тротунга, інша – приходить до фінішу першою та 

багато інших. Так, вводячи своїх суперників в оману та насилаючи ілюзії, Джору 

перемагає. Коли він сходить на трон, то змінює подобу дикого огидного молодика 

на свій справжній вигляд царя Гесара. 

І хоча основні елементи кінських перегонів епосу знайшли відголос у романі 

Алая, деталі їх дещо відрізняються. Незначні особливості перегонів, описані 

Алаєм, складають цінність для читача, оскільки з їх допомогою нам вдається 

отримати повніше розуміння образу Гесара та дати йому власну оцінку. 

У романі Алая Джору прибуває до місця перегонів останнім, ніби не вважає 

їх чимось особливо важливим. На ньому старий брудний одяг, який він носив у 

день, коли його плем’я вислало його до дикої долини. Ніщо в його вигляді не 

говорило про те, що він стане переможцем і новим правителем царства. Під час 

перегонів Джору помічає чорну хмару, яка збільшується в розмірі так, що 

закриває собою все небо. Виявилося, що цю хмару наслали демони, які були 

розлючені тим, що перегони проходять на їх землях. Вони вже планували наслати 

шторм із градом на вершників, однак Джору зміг це передбачити. Коли ж демони 

усвідомили, що серед суперників син божеств, то визнали свою помилку та 

благали відпусти їх. 
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«倒是觉如说：“这个大喜日子，我不取你们性命，赶紧收回乌云与雹子吧!”» 

[阿来 2014, 页 129]。  

«Врешті-решт Джору сказав: «Сьогодні щасливий день. Я не заберу ваші 

життя. Я лише знищу ваші чорні хмари та град»» [阿来 2014, c. 129]. 

У романі, як і в епосі, Джору починає бесіди зі своїми суперниками, зокрема 

провісником, лікарем і вождем племені. Всім він обіцяє посади, коли стане 

правителем.  

Останнім вершником, якого Джору мав обігнати, щоб перемогти, був його 

дядько Тротунг. Коли той побачив, що Джору його наздоганяє, то наслав на нього 

магічне заклинання. Однак небесний кінь Гесара перетворився на яскраве світло і 

пройшов крізь стіну темряви, створену Тротунгом, щоб зупинити їх. Кінь 

Тротунга Юша не витримав такої напруги та впав на землю. Тротунг почав повзти 

до золотого трону, але той все віддалявся від нього.  

« - 你为什么在赛马中滥施法术? 

- 是叔叔对我施了障碍之法，但我没有对你施法！ 

- 那我为何如此拼命奔跑却到不了金座跟前?! 

- 那是天神对你降下了惩罚！叔叔，我和江噶佩布已经围着那金座跑了两圈

了，却不敢坐上去!» [阿来 2014, 页 132]。 

 « [Тротунг]: - Чому ти використав магію під час перегонів? 

[Джору]: - Ти сам використав магію, щоб створити перешкоду для мене, але я 

нічого не використовував проти тебе! 

- Тому чому я не можу доторкнутися до трону, хоча я біг так спритно?! 

- То боги карають тебе. Дядьку, мій кінь та я вже двічі обійшли навколо 

трону, однак я ніяк не наважуся на нього сісти» [阿来 2014, c. 132]. 

Тротунг вмовляє Джору поступитися йому троном. Але Джору пояснює, 

наскільки тяжким є обов’язки правителя, а також додає, що вісім років життя у 

вигнанні навчили його долати труднощі. Джору все ще не сідає на трон, хоча має 

можливість зробити це. Тоді Тротунг повертається до свого коня і намагається 

сісти на нього. Однак ноги Юші підкошуються від втоми та напруги перегонів. 
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«晁通搂着玉佳马的脖子，呜呜地哭了：“好侄儿，求你让我的玉佳马好起来

吧。”伤恸的哭声让觉如也有些动容：“只要你不再惦记着不该你得的王位，玉佳

马就会重新健步如飞!» [阿来 2014, 页 133]。 

«Тротунг обійняв шию коня своїми руками і заплакав: «Мій любий небоже, 

допоможи моєму коню». Джору був вражений гірким плачем і промовив: «Лише 

забудь про трон, який тобі не належить, і твій кінь Юша знову буде швидким як 

вітер»» [阿来 2014, c. 133]. 

Джору все ще намагається вмовити дядька Тротунга самовільно відмовитися 

від трону. Однак Тротунг не погоджується віддати владу посланнику небес. Після 

роздумів Джору все ж таки сідає на  трон і стає царем Лінгу, на якого так довго 

чекали. Ця подія супроводжується благодатними символами та радістю людей у 

земному світі та богів на небі.  

«自从降生在岭噶，觉如犹如被乌云时时遮蔽的太阳，放不出持久的光辉；

犹如深陷泥沼的莲花，不能随时散发迷人的幽香；做了许多好事，却被部族人放

逐荒野；镇压了那么多妖魔鬼怪，却被认为是生性残忍！想来，也是上天为了让

他更能体恤民间疾苦才尽尝了人间的苦难。现在，他终于坐上王位了» [阿来 2014, 

页 134-135]。 

 «З самого народження Джору був наче сонцем, захованим за чорними 

хмарами, не в змозі сяяти; лотосом у бруді, що не міг розливатися навколо своїм 

солодким ароматом. Він зробив стільки добрих справ, однак був вигнаний зі свого 

племені до дикої долини. Подолавши численну кількість демонів і привидів, 

заробив репутацію жорстокої людини! Однак усі труднощі, які були послані йому 

небесами, змусили його пережити страждання простих людей.  І тепер він нарешті 

сидить на троні» [阿来 2014, c. 133]. 

Гесар питає людей Лінгу, чи згодні вони мати його за свого царя. Щасливий 

натовп лише викрикував «Король Гесар!» щосили. 

У романі Алай зображує дядька Тротунга як головного суперника Джору на 

фініші, а не його сина, як в епосі. Конфлікт Гесара та Тротунга відбуватиметься 
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протягом усього роману та буде причиною важливих рішень Гесара в його 

земному житті. Можливо, автор використовує образ дядька, а не його сина під час 

перегонів, щоб загострити їх конфлікт.  

Події, які слідують за кінськими перегонами описані досить ідентично як в 

епосі, так і в романі Алая. Гесар намагається зрозуміти, як бути царем, яким 

чином він має виконати божественну місію, адже демонів на землях Лінгу значно 

поменшало з його появою. Гесар бере ще одинадцять наложниць-красунь, що 

викликає печаль і ревнощі його першої дружини Другмо. Незабаром йому 

являється Небесна мати зі вказівками, яких він має дотримуватися. Однак через 

ревнощі Другмо Гесареві не вдалося чітко слідувати божественному плану. Одну 

з його наложниць викрадає цар сусідньої держави Луцен, який насправді був 

демоном. Гесар відправляється на порятунок красуні, вбиває демона та включає 

території, на яких той правив, у склад Лінгу. Врятована наложниця не бажає 

повертатися додому та ділити Гесара з іншими жінками, тому підмішує зілля 

забуття в його напій. Так у забутті Гесар проводить шість років.  

Це не єдиний фрагмент у романі, коли Гесар проявляє себе як герой, який 

одразу відправляється на допомогу тим, хто її потребує. Чвари його наложниць, 

зілля та заклинання будуть поворотними моментами в сюжеті, через які Гесар мав 

відправлятися війною на інші країни, на чолі яких часто перебував замаскований 

демон. Після перемоги над демоном Гесар брав нові території під своє правління, 

тим самим розширяючи землі царства.  

Якщо до цього моменту роману Алая образ Гесара був описаний досить 

традиційно, то далі автор використовує більш новаторське бачення героя, вводить 

додаткові сюжетні відгалуження, наділяє Гесара відмінними від традиційного 

тлумачення рисами.  

Цінним для аналізу новаторського бачення образу Гесара є фрагмент роману, 

коли Алай згадує Аку Тонпу. Аку Тонпа – комічний персонаж народних 

тибетських казок, який зазвичай зображується як пустун, що за допомогою свого 

гострого розуму та винахідливості одурює багатих і дурнуватих людей. Постать 

Аку Тонпи дуже відома в Тибеті, однак у народному епосі про Гесара цей образ 
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відсутній. Алай же вводить цей персонаж у роман як у главах «Історія», 

присвячених Гесару, так і в «Оповідача», що розповідає про життя пастуха 

Джікмеда.  

Після численних завоювань і військових походів слава про Гесара досягла 

свого піку. Люди боялися поглянути на нього прямо, щоб своїм поглядом не 

образити благородного героя. Для них він став справжнім божеством, до якого 

зверталися з моліннями про захист, про нього писали пісні, складали історії, 

зображували на картинах. Гесару стало цікаво, які саме історії про нього 

розказують, тому він посилає в народ свого небожа, сина брата Г’яце, щоб 

дізнатися. Однак коли принц Гралха повертається, то розповідає, що не чув 

жодної історії про Гесара, однак всі навколо переповідають історії про Аку Тонпу. 

Гесара вражають винахідливість героя народних казок, і він висловлює бажання 

неодмінно зустрітися з ним особисто.  

«晁通马上劝阻：“你见一个低贱的百姓干什么呢？一个国王有那么多大事需

要操心。”“我就是没什么事情可干”» [阿来 2014, 页 231]。 

«Тротунг намагався зупинити його: «Чому ти хочеш зустрітися з таким 

низьким простолюдином? У царя є більш важливі справи». «Мені нічим 

зайнятися»» [阿来 2014, c 页 231]. 

Не вперше в романі Гесар страждає від того, що не знає, на що спрямувати 

свої сили. Зазвичай вказівки для його подальших дій надходили з небесними 

посланцями або були спричинені ситуаціями, в яких опинявся цар або Лінг, 

наприклад, порятунок наложниць Гесара. 

Аку Тонпа приходить до Гесара, але їм так і не вдається поговорити. Аку 

Тонпа зникає, але все нові історії про нього продовжують переповідати в народі. 

Тротунг намагається знайти його, щоб заарештувати, адже він виявив неповагу до 

самого царя (так Тротунг прагне завоювати прихильність Гесара), однак 

натикається лише на нові історії про пригоди Аку Тонпи. Гесар переймається про 

майбутнє, адже розуміє, що його час у земному світі не вічний. Його непокоїть, чи 

будуть його пам’ятати через тисячу років, хоча його оточення запевняє, що Лінг 
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та подвиги царя Гесара будуть жити в поколіннях людських сердець тисячі років. 

Гесар виражає свої занепокоєння в бесіді з принцом Гралхою після того, як стало 

зрозуміло, що Аку Тонпу вони більше не побачать, але почують історії про його 

нові пригоди.  

«王子扎拉笑了：“岭国大军攻无不克，国王不必为未来忧心忡忡。” 

“也许等你做了国王，就会跟我一样了吧。” 

王子扎拉说：“小臣不敢这么想，您是我们永远的国王。” 

“没有一个国王是永远的。” 

“但是您可以。” 

“为什么？” 

“您是神，神是与天地共在的。” 

格萨尔说：“神不会永远居住在人间的。”“那么，国王您什么时候……” 

… “这个问题你可以去问问阿古顿巴”» [阿来 2014, 页 234-235]。 

«Принц Гралха посміхнувся: «Армії Лінгу нездоланні. Цар не має 

непокоїтися про майбутнє». 

«Можливо, ти теж так почуватимешся, коли станеш царем».  

Принц Гралха сказав: «Це ніколи не приходило на думку твого нікчемного 

слуги. Ти будеш нашим царем вічно». 

«Ніхто не може бути царем вічно». 

«Ти можеш». 

«Чому?» 

«Бо ти божество, в якому сполучається небесне та земне». 

Гесар тоді відповів: «Божество не може жити вічно серед людей». 

«Тоді коли ти, царю… [має на увазі повернешся на небеса]?» 

… «Запитай Аку Тонпу»» [阿来 2014, c. 234-235]. 

Гесареві здається, що історії про Аку Тонпу переживуть його власні подвиги. 

Ця думка засмучує його. Він переймається про майбутнє, адже розуміє, що його 
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земна місія не буде тривати вічно, хоча точно не знає, коли вона має завершитися, 

і яка подія покладе їй край.  

Вражений народними історіями про Аку Тонпу, Гесар вирішує обрати 

оповідача, що буде розповідати історії про нього через тисячі років. Тієї ночі уві 

сні він зустрічається з Джікмедом. Для Гесара це їх перша особиста зустріч, однак 

хронологія роману поламана, і Джікмед вже зустрічався з Гесарем, став відомим 

на весь Китай оповідачем і на момент сну Гесара подорожує країною, щоб 

дізнатися більше про місця, в яких проходили героїчні битви Лінгу. Також 

Джікмед вже бачив Гесара з пізнішого часу, тобто з майбутнього епохи царя. У 

народному епосі персонаж оповідача Джікмеда відсутній.  

Гесар питає в Джікмеда про самого себе, адже оповідач знає про нього та 

його подвиги більше, ніж він встиг зробити на той момент. Гесар щиро дивується, 

коли дізнається, що він вклав свої героїчні історії у вигляді сувоїв у живіт 

Джікмеда так, як лами ховають свої скарби всередині статуї Будди. Джікмед 

розповідає, що божество (має на увазі Гесара в майбутньому) розлютилося на 

нього, бо він хотів упевнитися, що країни з історій про Гесара реальні, він піддав 

сумніву правдивість історій. Розлютившись, божество пустило в Джікмеда з лука 

стрілу, яка увійшла в його живіт та пройшла вверх крізь хребет барда.  

«他摸了摸那支箭，说：“哦，真是我的箭，不过，到目前为止，我还没有做

过你说的这些事”» [阿来 2014, 页 237]。 

«Доторкнувшись до стріли, Гесар сказав: «Так, це моя стріла, але я ще нічого 

не зробив з того, про що ти говориш» [阿来 2014, c. 237]. 

Гесар не може пригадати ці події, оскільки для нього вони ще не відбулися, 

все ще чекають у майбутньому. Від Джікмеда Гесар також дізнається, що Аку 

Тонпа все ще живе в історіях через тисячу років. Гесар наполягає, щоб Джікмед 

розказав йому, що стане з Лінгом у майбутньому, чи стане принц Гралха 

наступним царем, що ще Гесар має зробити до того, як повернутися на небеса. У 

цьому фрагменті відбувається один з найбільш емоційно насичених діалогів 
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роману, в результаті якого Гесар відчуває надзвичайну розчарованість у своєму 

житті та призначенні у світі людей.  

Гесар обурюється, що Джікмед не виражає відповідної царю поваги, а 

спілкується з ним безпосередньо.  

«“你是岭国的王，不是我的王！” 

“你不是岭国土地上的子民吗？” 

“土地还在，但没有什么岭国了。” 

“怎么，没有岭国了？” 

“没有了”» [阿来 2014, 页 238]。 

««Ти цар Лінгу, але ти не мій цар». 

«Але ти маєш бути жителем Лінгу». 

«Земля все ще тут, але це більше не Лінг». 

«Як? Більше немає Лінгу?» 

«Вже немає»» [阿来 2014, c. 238]. 

Місією Гесара було збудувати міцну країну, яка процвітатиме десять тисяч 

років. Однак через Джікмеда йому відкривається, що вже через тисячу років його 

імперія припинила існування. Джікмед вирішує не розповідати йому, що сьогодні 

вчені сперечаються, чи дійсно була колись така країна як Лінг, і чи був Гесар її 

царем.  

Коли Гесар прокинувся наступного ранку, його переповняли суперечливі 

думки. З одного боку, за тисячу років є оповідач, який співає про нього історії. 

Але з іншого, його царства більше не існує.   

«人们听见他喃喃自语：“如果一切都要消失，那现在又有什么意义呢？”» 

[阿来 2014, 页 239]。 

 «Люди чули, як він говорив сам до себе: «Якщо все це має зникнути, в чому 

тоді полягає смисл? » [阿来 2014, c. 239]. 

Неодноразово Гесар приходить у сни Джікмеда, щоб дізнатися, що йому 

робити далі.  

«“接下来还会冒出个什么样的国来与我为敌呢？” 
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他说：“我只是一个说故事的人，你把做过的事告诉我，我去演唱，所以，

你不能问我这个问题”»  [阿来 2014, 页 269]。 

««Яка країна стане моїм наступним ворогом?» 

Він відповів: «Я лише оповідач. Ти розказуєш мені про свої подвиги, а я 

співаю про них, тому не можу відповісти на твоє питання»» [阿来 2014, с. 269]. 

У романі образ Гесара сповнений глибшим психологізмом, ніж в епосі. Його 

переповняють різні почуття: печаль, коли він бачить, як старіють його воїни та 

батьки; розчарування, коли він розуміє, що не зможе здолати всіх демонів, адже 

вони залишаються в людських серцях; дитяча цікавість, коли, наприклад, уві сні 

Джікмеда він чує дзвінок телефону та дивується природі звуку; почуття того, що 

війни ніколи не припиняться, поки він перебуває у Лінзі. Гесара тривожать думки 

про те, що він не приніс добробут і мир у життя людей Лінгу. Його воїни 

продовжували помирати у численних битвах, а їх сім’ї залишалися жити в 

бідності та горі. Перебуваючи у фортеці принца Гралхи, Гесара діймають тривоги 

про свій народ. 

«…要么独自沉默不语，要么就教导扎拉要做一个怜老惜贫的国王。做一个

自己想做，其实没有做成的国王» [阿来 2014, 页 276]。 

«Він [Гесар] або був тихим, або наставляв Гралху, як бути царем, що 

піклується про старих і бідних, таким царем, яким Гесар хотів стати, але не зміг» 

[阿来 2014, c. 276].  

У останньому розділі роману Алая «Лев повертається на небо» зустрічі 

Гесара та Джікмеда стають все частішими. Зазвичай Гесар приходить у сни 

оповідача. Він переймається, що люди в Лінзі нещасливі та живуть у бідності. 

Гесар питає в Джікмеда, чи люди так само страждають в його часі, чи спалахують 

війни.  

«“我出去巡行时看到好多人受苦，既然我是一个好国王，为什么还有那么多

人食不果腹，流落异乡？你那边也有很多受苦人吗？”… “这么说来，世道一直没

有改变”» [阿来 2014, 页 280]。 
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«Коли я подорожував для того, щоб оглянути свої землі, то побачив, як 

багато людей страждають. Хоча я хороший цар, чому так багато голодних та тих, 

хто покинув ці землі? Багато людей страждають там, де ти? … То ж нічого у світі 

не змінилося» [阿来 2014, c. 280]. 

І хоча Гесар журиться через те, що його люди нещасні, він не заважає смерті 

дядька Тротунга, не намагається його врятувати наприкінці роману. Тротунгу 

завжди все сходило з рук, однак останній його задум уникнути відповідальності 

мав зазнати поразки. Тротунг удає свою власну смерть, відділяючи свою душу від 

тіла. Коли ж його тіло вже було покладене на поховальне багаття, Тротунг 

розуміє, що його обман зайшов занадто далеко, оскільки душі не буде куди 

повернутися, якщо фізичне тіло спалять. Коли спалювали тіло, Гесар чув, як 

кричить душа Тротунга, але не зупинив церемонію, не проявив милості до свого 

дядька. Тієї ж ночі Гесар приходить до Джікмеда уві сні та розповідає йому про те, 

що сталося того дня. Він жаліє, що не завадив смерті дядька, адже його місією 

було знищення демонів, а не страта людей. Джікмед повідомляє Гесареві, що той 

змінив його історії. Між ними відбувається суперечка, чи мав Тротунг померти 

саме так, адже він благав про милість Гесара після того, як погребальне багаття 

було запалене. Гесар винить себе у жорстокості.  

«“都把他烧成灰了，他的魂魄像小鸟一样落在我肩上吱吱叫唤！”晋美嘀咕道：

“你把故事改变了。你把流传千年的故事改变了”»  [阿来 2014, 页 319]。 

««Його тіло було спалене у попіл, а його душа гомоніла на моєму плечі наче 

пташка!» Джікмед пробурмотів: «Ти змінив історію. Ти змінив історію, яка 

передавалася тисячу років»» [阿来 2014, c. 319]. 

Гесар змінив історію про себе, і Джікмед відчув, що в історії, яку він знав 

раніше, на Тротунга чекав інший кінець. Прокидаючись від сну, Джікмед забуває 

попередню версію смерті Тротунга.  

Гесареві доводиться бачити, як хворіють, старіють та вмирають близькі йому 

люди. Коли помирає одна з його наложниць, і він дізнається, що її душа буде 

перебувати у пеклі п’ятсот років, оскільки вона була наполовину людиною, 
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наполовину демоном, Гесара опановує лють через таку несправедливість, адже за 

свого життя його наложниця чинила добрі вчинки на благо Лінгу. Гесар не може 

змиритися з цим рішенням і сам відправляється до Ями, володаря царства 

мертвих. Він благає Яму позбавити її від страждань у пеклі, але йому це не 

вдається.  

На шляху додому з царства мертвих Гесар чує голос Джікмеда, який 

звертається до нього з молитвою. Джікмед у своєму часі натрапляє на храм Гесара, 

що побудований на його рідних землях. Джікмед звертається до статуї Гесара з 

проханням позбавити його болю, який спричиняє стріла, послана царем, в його 

спині.  

 «晋美正在发问：“你要我结束掉故事了吗？那么，请你把放在我身上的东西

拿掉吧。我老了，背不动如此神物了”» [阿来 2014, 页 348] 。 

«Джікмед запитав: «Ти хочеш, щоб я закінчив історію? Тоді вийми з мого 

тіла те, що ти туди вклав. Я постарів, не можу розігнути спину»» [阿来 2014, 

c. 348]. 

Гесар проявляє милість до старого оповідача та виймає стрілу з його тіла. 

Разом зі стрілою пам’ять Джікмеда покидають історії про Гесара.  

Незабаром Гесареві доводиться знову повернутися до царства Ями, адже 

помирає його земна мати Гонгмо і, оскільки саме вона має перейняти карму 

Гесара, опиняється в пеклі через життя всіх воїнів, які полягли на полі бою під час 

війн Лінгу. Гесар молиться Падмасабхаві, Авалокітешварі та всім буддам, щоб усі 

душі померлих з пекла могли бути звільненими та вирушити до Чистих земель. 

Коли він закінчує молитву, всі души, ув’язнені в пеклі, здійнялися до неба та були 

звільнені від страждань. Серед них Гесар побачив душі своєї наложниці та матері. 

Гесареві не було зрозуміло, чому цього разу йому вдалося звільнити душі 

померлих, адже минулого разу його спіткала невдача. 

Повернувшись до Лінгу, Гесар наказав роздати всі завойовані ним скарби 

жителям царства. Він залишає престол принцу Гралсі, своєму небожу, а також 

наставляє жити в мирі з іншими. Востаннє Гесар благословляє Лінг і всі живі 
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створіння в ньому. Гесареві відкривається ворота небес, де на нього чекають його 

батьки, його дружини та ще десять тисяч божеств, які зібралися, щоб привітати 

Тхубпа Ґаву з поверненням додому.  

«格萨尔返回了天界，他也再未返回人间，只留下英雄故事至今流传…» [阿

来 2014, 页 353] 。 

«Гесар повернувся на небеса та вже більше ніколи не спускався у світ людей, 

про подвиги героя лише переповідають історії …» [阿来 2014, c. 353]. 

Таким чином, наведені приклади фрагментів з роману та епосу демонструють, 

що для образу царя Гесара Алай використовує як традиційні, типові для епосу, 

так і новаторські особливості зображення персонажу. Досить схожі описи Гесара 

в романі та епосі від народження в людському світі до його становлення на 

престолі та розширення країни. Після цього образ Гесара набуває нових рис, часто 

за допомогою використання образу пастуха Джікмеда, якого немає в 

традиційному епосі.  

У романі Алая образ Гесара змінюється протягом розвитку сюжету. Будучи 

божеством на небесах, він сходить до світу людей. Шляхом страждань під час 

вигнання, наставлянь від Небесної матері образ Джору трансформується та 

набуває більшої духовності.  

Образ Гесара в романі більш олюднений, ніж в епосі. Його не оточує аура 

божества, який вищий за людські страждання чи сумніви. Джору страждає у 

вигнанні, сумнівається, чи зможе стати царем, мститься Другмо через те, що їй 

сподобався інший чоловік, прагне слави, коли шукає оповідача для своїх історій, 

неодноразово намагається дізнатися в Джікмеда про своє майбутнє, щоб зробити 

вірний вибір тощо. Образ алаєвського Гесара зображений з більшим 

психологізмом, ніж його епосів прототип. Протягом роману його переповнюють 

лють, ревнощі, меланхолія, сум, розчарованість, вина, приреченість та багато 

інших почуттів. Наприкінці роману Гесар розчаровується в собі, оскільки не 

приніс людям бажаного процвітання та добробуту, в майбутньому немає його 

царства, а за тисячі років люди на його землях так само страждають. На певному 
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етапі роману Гесар також розуміє, що не є всесильним, оскільки не зміг врятувати 

свою наложницю від пекла. Бувши об’єктом людських молитов, він сам молиться 

божествам, благаючи про порятунок тих, кого любить.  

Під час аналізу образу Гесара в романі постає питання, якою ціллю задавався 

Алай, інтерпретуючи давній тибетський епос та зокрема образ царя. Відповідей на 

це питання може бути кілька. По-перше, як зазначав Поль Рікер, одним з 

основних завдань інтерпретації є спроба подолати відстань у просторі та часі. 

Алай наближує стародавній епос до сучасного читача. Хоча тибетський епос є 

значущою складовою культурного здобутку тибетців, для представників інших 

культурних спадщин, можливо, він не відіграє такої вирішальної ролі. 

Інтерпретуючи старовинний епос у формі сучасного роману, Алай долає простір 

між давнім царством Лінг з його правителем і сучасними читачами. Автор надає 

можливість аудиторії з різною культурною приналежністю та національними 

цінностями пережити, оцінити, наблизити до себе тибетський епос, що лежить в 

основі менталітету тибетців, а значить, надає шанс представникам інших 

національностей зрозуміти тибетський народ та його світобачення, пройнятися 

його цінностями.  

По-друге, Поль Рікер наголошує на інтерпретації як спробі пояснити, пізнати, 

більш глибоко осмислити феномен. За допомогою роману Алая читачам випала 

можливість більш глибоко пізнати та переосмислити епос, навіть якщо вони вже 

мали певні відомості про нього. 

 

3.3.2. Традиційність у зображенні ключових образів епосу в романі 

Алая «Цар Гесар» (Гонгмо, Другмо, Тротунг і Г’яце Г’ялкар) 

У цьому пункті ми проаналізували традиційні для епосу образи дружини 

Гесара Другмо, його земної матері Гонгмо, дядька Тротунга, брата Г’яце Г’ялкара 

та знайшли паралелі між їх прототипами в романі Алая «Цар Гесар». 

Образ земної матері Гесара присутній як в романі, так і в епосі. Її роль 

надзвичайно важлива на початку (народження Джору) та наприкінці роману 
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(смерть Гонгмо). Під час військових походів і завоювань Гесара образу Гонгмо 

автором не приділяється значної уваги. 

У епосі мати Гесара – нагіні, істота, яка сполучає в собі якості людини та змії. 

Наги та нагіні жили у своєму власному світі, відмінному від людського. 

Розглянемо історію, яким чином принцеса нагів потрапляє у земний світ, щоб 

стати матір’ю майбутнього героя.  

Падмасабхава насилає чуму на світ нагів і сам же її підкорює. Як подяку царя 

нагів за те, що Падмасабхава зупинив епідемію та врятував його народ, король 

віддає йому свою наймолодшу дочку разом з іншими коштовними подарунками. 

Падмасабхава забирає дівчинку до людського світу, де вона росте в родині царя 

країни Гог, який піклується про неї як про власну дочку. Коли дівчинка підростає, 

між країнами Лінг та Гог спалахує війна, в результаті якої принцеса нагіні 

залишається в Лінзі, де її називали Гогмо, Гогза (Гонгмо) – дівчина з країни Гог. 

У романі Алая історія про те, яким чином Гонгмо потрапила до світу людей 

відмінна від епосу. В Алая батько Гонгмо віддає її добровільно заради порятунку 

людей Лінгу разом із численним приданим. У романі відсутній план 

Падмасабхави з умисним насланням епідемії та її приборкання, що зробило 

Падмасабхаву героєм та змусило царя країни Гог віддати йому будь-які 

коштовності, аби віддячити за порятунок його світу.  

Епос також пояснює, якими чином вийшло, що Гонгмо залишається в Лінзі 

під час війни. Цей фрагмент не виглядає випадковістю, а скоріше складає частину 

божественного плану, згідно з яким вона має стати дружиною вождя одного з 

племен Лінгу та народити майбутнього героя. Попереджені Тротунгом, воїни та 

цар Гогу тікають від наступу армії Лінгу. Однак названій дочці царя Гогу не 

вдалося приєднатися до свого племені, оскільки магічним чином земля вкрилася 

густим туманом, у центрі якого опинилася Гонгмо. Її дрі32, яка несла всі її скарби 

з рідного світу нагів тікає, а дівчина намагається її наздогнати. Спочатку вона 

переслідує її верхом на коні, потім пішки, але не може ніяк дістатися своєї дрі. 

                                                             
32 Дрі – самиця яка. 
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Гонгмо настільки втомлюється від переслідування, що падає на землю без сил та 

засинає. Коли ж вона відкриває очі, то розуміє, що оточена воїнами Лінгу.  

Гонгмо була надзвичайно красива та згодом стає нареченою Шенглена, 

вождя одного з племен. «Її шкіра світилася наче квіти на берегу озера або як 

сонце, яке віддзеркалюється в пелюстці лотоса. Її очі були ясні та чисті, її постать 

була прямою як бамбук улітку, а хода граційною наче колихання від подуву 

вітерцю… Прядки її довгого легкого волосся були подібні шовку. Її дивовижна 

краса приносила всім радість» [Kornman, 2015].  

У романі епізод умисного перенесення Гонгмо до світу людей та її поява в 

Лінзі не описані детально. Алай згадує Гонгмо як дівчину-дракона лунню33 , а 

також як наречену Шенглена. Гонгмо являється Падмасабхава, відкриваючи їй 

важливу місію народження героя на землі. 

 «“有福德的女子，上天将要借你高贵的肉身，降下一个拯救岭噶的英雄。无

论将来遭逢怎样的艰难，你都要相信，你的儿子将成为岭噶的王！对妖魔，他是

厉神；对黑发藏人，他是英明勇武的君王。”» [阿来 2014, 页 31]。 

«Благородна та щаслива жінко, небеса хочуть позичити твоє дорогоцінне тіло 

для того, щоб ти могла дати народження герою, який врятує Лінг. Ти маєш вірити, 

що твій син стане царем Лігу, не зважаючи на всі труднощі, які чекають на тебе в 

майбутньому! Він може бути суворим божеством для демонів; однак для 

чорноволосих тибетців він стане хоробрим та мудрим царем» [阿来 2014, с. 31]. 

Гонгмо питає в Падмасабхави, чому він попереджає її про майбутні труднощі, 

адже її майбутній син – посланець небес, йому судилося стати царем. Однак 

Падмасабхава говорить, що проблема полягає в тому, що деякі демони 

поселилися в людських серцях. Цей фрагмент відсутній у епосі. Однак у романі 

Алая згадка про те, що людські серця підпорядковані демонам зустрічається 

декілька разів. Наприклад, так закінчується короткий  вступ на початку роману, в 

якому описані землі Лінгу, стан їх занепаду та страждань жителів. Цей вступ 

задає настрій усьому оповіданню:  

                                                             
33 Лунню (龙女) – легендарний образ дівчини дракона, часто відноситься до буддійського пантеону.  
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«当初，在人神合力的追击下，魔差一点就无处可逃，就在这关键的时候，

魔找到了一个好去处，那就是人的内心，藏在那暖烘烘的地方，人就没有办法了，

魔却随时随地可以拱出头来作弄人一下» [阿来 2014, 页 2]。 

«З початком боротьбі між демонами та людьми демонам не було куди 

подітися. Однак у вирішальний момент вони знайшли гарну схованку – людське 

серце. Сховавшись у цьому потаємному місці, демони не залишили людям 

жодного шансу. Вони могли виринути звідти у будь-який час, щоб завдати людям 

шкоди» [阿来 2014, c. 2]. 

 «僧人却说，更多的妖魔生于人心，他们弘传的是调伏心魔之法。什么是心

魔呢？搜罗财宝，渴求权力，野有贫寒而锦衣美食，都是心魔所致» [阿来 2014, 

页 89]。 

«Монахи казали, що більшість демонів були народжені в людських серцях. 

Вони закликали заспокоювати демонів у своєму серці. Однак що було цими 

демонами? Накопичення багатства, жадоба влади, потурання своїм бажанням у 

розкішних одежах і добрій їжі» [阿来 2014, c. 89]. 

Зачаття нового царя в романі супроводжується снами та божественними 

символами. Наприклад, уві сні Гонгмо бачить божество в золотих обладунках та 

тріщину в небесах, крізь яку видно світ богів. У цьому сні блискавка вражає її 

через голову та проникає глибоко в її тіло. Після того, як Гонгмо прокидається 

вранці, вона відчуває себе легкою та спокійною. Так вона розуміє, що відбулося 

зачаття немовля в її утробі.  

У епосі під час вагітності Гонгмо часто розмовляє з ще ненародженою 

дитиною. В романі Алая цей мотив відсутній.  

У романі образ Гонгмо більш олюднений, часто описуються її почуття, 

роздуми чи сумніви. Наприклад, перед народженням дитини Гонгмо боїться болі 

пологів. Однак її дитина з’являється на світ без болю, що принесло їй велику 

радість. 

У епосі та романі Гонгмо разом із Джору переживає його вигнання до дикої 

долини, де переносить труднощі усамітненого життя разом із героєм, за 
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допомогою Другмо знаходить небесного жеребця для перегонів і виступає вірним 

помічником та підтримкою в земній місії Гесара.  

Після утвердження Гесара на престолі та численних війн її образ згаданий 

лише перед самою смертю. В епосі Гесар мав відправлятися до Індії, щоб 

присвятити себе релігійними практиками, про що йому було одкровення від 

Падмасабхави. Гонгмо, відчуваючи скору смерть, сподівалася, що Гесар зможе 

залишитися з нею, інакше її душа після смерті потрапить до пекла. Однак Гесар 

не міг не підкоритися наказу Падмасабхави, сподіваючись, що мати дочекається 

його повернення. Однак на сотий день його путі Гонгмо помирає від хвороби та 

потрапляє до пекла. Ця новина обурює Гесара, який відправляється до Ями, 

володаря пекельного світу, щоб відновити справедливість.  

У романі Алая Гонгмо також помирає під час відсутності Гесара. Її душа 

відправляється до пекла навіть попри те, що своє життя вона провела у співчутті 

та служінні іншим. Гонгмо потрапляє у пекло через гріхи, скоєні Гесарем на землі. 

Хоча Гесар мав благословення небес на знищення демонів, він також забрав 

життя багатьох людей. Гонгмо має перейняти карму Гесара на себе і страждати 

замість нього в пеклі. За допомогою молитов Гесареві вдалося позбавити 

страждань не лише Гонгмо, а й усі душі, що перебували у світі мертвих.   

Таким чином, другорядний образ Гонгмо, земної матері Гесара зображений 

досить близьким до традицій епосу. У романі відсутні передумови появи Гонгмо в 

царстві Лінг, однак збережена її благородна роль у народженні майбутнього героя, 

його супроводу у важкі часи вигнання, а також під час пошуку чарівного коня для 

перемоги у перегонах. Після смерті Гонгмо мала нести відповідальність за гріхи 

Гесара що підкреслює жертовний характер образу.  

Образ дружини Гесара Другмо описаний Алаєм також досить традиційно. У 

своєму романі автор зберіг основні фрагменти, в яких проявляється сутність 

Другмо, а саме опис її надзвичайної вроди, сцена зустрічі з удаваним індійським 

принцом на шляху до дикої долини, пошуки чарівного коня для Джору та 

викрадення Гонгмо армією царства Хор. У романі Алай присвячує Другмо окремі 

глави «Дівчина Другмо» та «Кохання» з серії «Історія». 
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Алай детально описав сцену з епосу, коли Джору, сповнений ревнощами 

через те, що Другмо сподобався індійський принц, позбавляє Другмо її 

дивовижної вроди. 

«珠牡赶紧现身出来：“觉如，我是珠牡！觉如想起她对印度王子那一番柔情

蜜意，不觉心中酸楚，说：“女鬼你不必骗我！”掷一块石头在她面前，溅起许多

小石子，崩掉了珠牡贝壳一样的牙齿，还蹭掉了她半个脑袋上的头发，弄得珠牡

一屁股坐在地上大哭起来。觉如见她那难看的模样，心中有些不忍，又不便立即

做个认出了珠牡的样子，便去叫母亲把她引回家来» [阿来 2014, 页 114]。 

«Другмо виглянула з-поза валуна: «Джору, це я, Другмо!» Згадавши, як 

солодко вона розмовляла з індійським принцом, його обурили ревнощі: «Демоне, 

ти мене не одуриш!» Джору скинув на землю валун, який розлетівся на численні 

дрібні уламки, що вибили Другмові зуби, схожі на морські раковини, та вирвали 

половину волосся з її голови. Другмо впала на землю заплакала. Побачивши її в 

такому жалюгідному стані, серце Джору пом’якшало, і він попросив свою мати 

відвести її в дім» [阿来 2014, c. 114]. 

Коли ж перетворення Джору відкривається, Другмо було надзвичайно 

соромно за свою поведінку раніше. Джору повертає Другмо її красу, коли вона 

погоджується відправитися на пошуки дивовижного коня разом з Гонгмо. 

Знайшовши коня, Другмо вмовляє його піти з ними, оскільки лише з його 

допомогою Джору зможе перемогти у перегонах та стати правителем Лінгу. 

Дивовижний кінь погоджується не одразу, оскільки звинувачує жителів Лінгу у 

вигнанні Джору з племені та марній траті часу. Небесний кінь провів на землі вже 

дванадцять років, і час розквіту його сил вже минув. За допомогою вмовлять та 

підтримці небесного брата Тхубпа Ґави Другмо та Гонгмо вдається заволодіти 

конем.  

Перед кінськими перегонами між Джору та Другмо зароджується кохання 

попри його огидний вигляд, який засмучує дівчину. Джору показує їй невидимих 

небесних охоронців, і вона втрачає будь-які сумніви у тому, що саме Джору 

судилося стати царем Лінгу. 
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«“你是神！” 

“我不是神！” 

“你是神一样的人！” 

“我是神一样的人。” 

“我爱你！” 

“你要是不爱我，也许我的神性就要消失了”» [阿来 2014, 页 122] 。 

« - Ти божество!  

-  Ні. Я не божество! 

- Ти наче божество! 

-  Так. Наче божество. 

- Я кохаю тебе! 

- Якщо ти б ти не кохала, можливо, мої небесні сили зникли б» [阿来 2014, 

c. 122]. 

Після цієї сцени усі ревнощі Джору та сумніви Другмо зникають, та вони 

закохуються один в одного.  

Після того, як Джору стає царем Лінгу, через Другмо починається війна між 

царствами Лінг та Хор. Вражений красою Другмо, цар Хор вирішує зробити її 

своєю дружиною. В цей момент Гесар знаходиться далеко від дому, перебуваючи 

під дією зілля забуття. Другмо за допомогою свого гострого розуму і кмітливості 

намагається затримати царя Хору, посилаючи Гесареві звістки про небезпеку. 

Однак роки минають, а Гесар все не повертається. Другмо розуміє, що вона є 

причиною цієї війни, тому, використавши всі методи, самовільно відправляється у 

царство Хор для того, щоб припинити загрозу. Після того, як Гесар повертається 

на небеса, Другмо супроводжує його.  

Отже, хоча образ дружини Другмо є другорядним у романі, її роль 

надзвичайно важлива для сюжету, а також для аналізу образу самого Гесара, 

оскільки його характеристики яскраво проявляються в сценах з Другмо. Її образ в 

романі відповідає її прототипові в епосі. Другмо – перша красуня Лінгу, розумна 

та кмітлива, всім серцем кохає Гесара. Другмо завжди захищає інтереси царя, 
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країни та її людей. Вона добровільно відправляється в царство Хор, щоб запобігти 

війні та людським жертвам. 

Одним з найбільш цінних другорядних персонажів роману Алая є дядько 

Тротунг, який описаний згідно з традиціями епосу та стає супротивником Гесара 

на кожному етапі його земної місії. Тротунг – антагоніст Гесара, який сподівався 

захопити владу над Лінгом після смерті вождя, однак несподівано пророцтво 

передбачає появу в Лінзі героя, що суперечить планам Тротунга.  

Тротунг намагається вбити немовля з самого його народження, виступає 

одним з ініціаторів вигнання Джору до дикої долини, прагне перемоги у кінських 

перегонах, щоб заволодіти троном. Тротунг відкриває військові таємниці Лінгу 

кожного разу, коли наближаються вороги, намагаючись виторгувати собі вигідне 

положення в разі їх перемоги над Лінгом. Кожного разу Тротунгові вдається 

уникнути покарання.  

Таким чином, образ Тротунга необхідний для сюжету роману. Наприклад, 

Джору використовує Тротунга для того, щоб втілити в його сні удаване пророцтво 

про кінські перегони, адже вони відбуваються з ініціативи Тротунга, і номінально 

не сплановані для перемоги Джору. Також через зради та підступи Тротунга Гесар 

має можливість проявити до нього милосердя та позбавити від покарання, на яке 

той заслужив. 

Брат Джору Г’яце Г’ялкар ( 嘉察协噶 ), син батька Шенглена та його 

китайської дружини, у романі Алая також відповідає традиціям епосу. Г’яце 

сміливий і добрий. З появою Гонгмо у племені він завжди відносився до неї з 

повагою.  

«在她之前，森伦曾从遥远的地方娶回一个汉族妃子，生有一个儿子叫作嘉

察协噶。嘉察协噶要比梅朵娜泽年长几岁，已是岭噶老总管麾下一个智勇双全的

大将。他把梅朵娜泽当成亲生母亲一样来侍奉» [阿来 2014, 页 31]。  

«Шенглен мав першу дружину з далекого племені Хань, разом вони мали 

сина на ім’я Г’яце Г’ялкар, який був на кілька років старший за Меток Лхадзей34. 

                                                             
34 Меток Лхадзей – одне з імен Гонгмо. 
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Він володів гострим розумом і завзятою відвагою, що робило його незамінним 

членом свити старого вождя. Він ставився до Меток Лхадзей як до своєї рідної 

матері» [阿来 2014, с. 31]. 

Г’яце співпереживає іншим героям роману. Наприклад, йому тяжко через те, 

що його мати сумує за Батьківщиною, яку покинула багато років тому. Г’яце 

нічим не може їй зарадити. Він дуже радіє появі в Гонгмо немовля та буде завжди 

намагатися захистити молодшого брата. Г’яце не погоджується з рішенням 

племені вигнати Джору та навіть хоче відправитися у вигнання разом з братом. 

Він був одним з небагатьох, хто сумував за ним. Г’яце подобалося проводити час 

разом з Джору. Коли Джору перебував у вигнанні, Г’яце був посланий до нього з 

посланням від старого вождя. Г’яце надзвичайно зрадів можливості побачити 

свого брата, хоча шлях до дикої долини був важкий і займав цілих п’ять днів. 

«那是嘉察协噶一生中最为快乐的几天。兄弟俩驱马奔下山冈，又奔下山冈，

到了一个岩洞很多、寸草不生的岩石山冈，把一头五百多岁的熊杀死在山洞跟前。

这头成精的熊已经杀死了太多的羊和它们的牧人了。嘉察协噶是凡间英雄，他杀

死过很多岭噶的敌人，这是他杀死的第一个妖魔» [阿来 2014, 页 90]。 

«Це були найщасливіші дні в життя Г’яце Г’ялкара. Брати гнали коней з гори 

наввипередки, доскакали до скелі з багатьма печерами, в одній з яких вбили 

п’ятсотрічного ведмедя. Він був демоном у подобі ведмедя, який стратив багато 

овець та пастухів. Г’яце був героєм, однак позбавивши життя багатьох ворогів 

Лінгу, він ніколи раніше не вбивав демонів» [阿来 2014, c. 90]. 

Г’яце щиро вірить у те, що Джору має стати їх царем і всіма силами 

намагається цьому посприяти.  

Алай присвячує вбивству Г’яце окрему главу під назвою «Г’яце жертвує 

життям» («嘉察捐躯») з серії «Історія». Після того, як Другмо була викрадена з 

палацу армією Хору, Г’яце вирішує самостійно наздогнати ворогів і змагатися з 

Білим Царем. Роман Алая повторює сцену вбивства Г’яце, запозичену з епосу. У 

таборі Хорів після того, як від його меча полягло багато воїнів, його зустрічає 

генерал Шанпа Мерутзе, який пропонує йому вступити у поєдинок. У разі 
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перемоги Г’яце зможе змагатися з самим Білим Царем Хорів. Г’яце погоджується 

та попереджує, що буде цілитися в тасьму шолома генерала. Після вистрілу Г’яце 

стріла із зірваною з шолома генерала тасьмою стирчала з дерева позаду Шанпа 

Мерутзе. Без попередження той дістав стрілу націлився прямо між очей Г’яце. 

Найславніший генерал Лінгу був вбитий дешевим трюком. 

«岭国最皎洁的月亮陨落了!» [阿来 2014, 页 173]。 

«Найяскравіший, найчистіший місяць Лінгу поник» [阿来 2014, c. 173]. 

Отже, в романі Алая Г’яце – приклад відважності, вірності, доброти та усіх 

благородних якостей, якими може володіти людина. Завжди бувши добрим до 

свого брата та близьких йому людей, Г’яце вірив у місію Гесара з утвердження 

могутньої держави та її правління. Гесар був близьким з братом, та цінував той 

час, який вони проводили разом.  

Таким чином, образи матері Гесара Гонгмо, дружини Другмо, дядька 

Тротунга та брата Г’яце в романі Алая «Цар Гесар» мають відповідні прототипи в 

тибетському епосі та зображені досить традиційно у своїй суті. Багато уваги автор 

приділяє переживанням героїв, коли як епос більше сконцентрований на їх діях і 

вчинках. Через сцени, в яких ці другорядні герої контактують з царем, більш 

глибоко розкривається характер Гесара.  

Гонгмо є запорукою появи Гесара в людському світі. Вона завжди перебуває 

на його боці та переживає всі труднощі, які виникають на його шляху. Гонгмо 

супроводжує майбутнього царя у вигнанні, разом з Другмо відшукує дивовижного 

коня, який має принести майбутньому цареві перемогу та престол, навіть після 

смерті на Гонгмо переходить карма Гесара, та вона має страждати у пеклі за його 

гріхи.  

Другмо описана Алаєм не лише як перша красуня Лінгу, вона розумна, 

смілива та відстоює інтереси свого царя та країни. За допомогою Гонгмо Гесар 

мав дійти духовного просвітлення у світі людей. Гонгмо людинолюбна та всіма 

методами намагається уникнути марних людських жертв, навіть коли її власне 

життя знаходиться в небезпеці.  
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Дядько Тротунг – антагоніст Гесара з самої його появи у світі людей. Він 

намагається вбити маленького Джору, щоб захопити престол. Він хитрий, 

підступний, боягузливий, часто відкриває ворогам військові таємниці Лінгу, 

сподіваючись на вигідні позиції, коли ворожі армії захоплять Лінг. Кожного разу 

Тротунгу вдається уникнути покарання та випросити прощення в царя, однак при 

ліпшій нагоді він знову зраджує інтересам своєї країни.  

Персонаж Г’яце Г’ялкара – яскравий приклад сміливого воїна, благородної 

людини, яка цінує інших. Г’яце ставився до Гонгмо як до власної матері після її 

появи в їх племені, хоча його мати надзвичайно ревнувала Шенглена до нової 

дружини. Він також мав глибокий духовний зв’язок зі своїм братом. Г’яце вірив у 

божественну місію Гесара та завжди його підтримував. Г’яце був підступно 

вбитий генералом Хорів та через свої доброчинні якості назавжди залишився 

героєм Лінгу.  

 

3.3.3. Особливості інтерпретації образу бодгісаттви Ґуаньїнь 

(Авалокітешвари) у романі «Цар Гесар»  

Ґуаньїнь – надзвичайно популярний образ у міфології та буддизмі Далекого 

Сходу. Історія появи бодгісаттви Ґуаньїнь на теренах Китаю досить давня. 

Первинно цей образ започаткувався в Індії, однак, як і образи багатьох 

представників індійського пантеону, зазнав певних трансформацій під час 

становлення буддизму в Китаї. Ґуаньїнь в індійській традиції має ім’я 

Авалокітешвара. Образ бодгісаттви зазнав релігійної натуралізації, що дозволило 

йому стати ближчим до світогляду китайського народу. Первинно Ґуаньїнь 

зображувався в Китаї у чоловічому образі, однак з історичним розвитком він 

прийняв жіночу подобу.  

Тибетці також ставляться до Ґуаньїнь із надзвичайною шанобою. За однією з 

версій, тибетці пояснюють своє власне походження союзом мавпи, подобу якої 

прийняв сам Авалокітешвара (за іншими версіями його учень), та гірської 

демониці [Кычанов 1975, c. 11]. Більш того, Далай-лами, духовні наставники 
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Тибету, вважаються переродженням або земним втіленням самого 

Авалокітешвари [Official website of his holiness the 14th Dalai Lama of Tibet].  

Бодгісаттва Ґуаньїнь відрізняється різноманіттям можливостей і повноважень. 

Їй приписувалися чисельні функції, серед яких основними були милосердя та 

співчуття. Ім’я Ґуаньїнь (кит. 观音  – той/та, хто чує звуки, тобто той/та, хто 

дослухається до людських молитов і чує прохання про допомогу) – це похідна 

форма імені Ґуаньшиїнь (кит. 观世音 – той/та, хто чує звуки світу).  

Образ бодгісаттви Ґуаньїнь (Авалокітешвари) був оспіваний не лише в 

релігійних текстах, а також знайшов відголос у ряді китайських літературних 

творів різних часів. Смислове насичення цього образу досить різноманітне: в 

деяких творах він змальований у класичній, типовій для релігійного тлумачення 

іпостасі, в інших набуває новаторських авторських рис. Яскравими прикладами 

літературних творів, у яких важливе місце відводиться персонажу Ґуаньїнь є 

фантастичний паломницький роман «Подорож на захід» («西游记») У Чен’еня (吴

承恩), міська повість хуабень (话本) «Нефритова Ґуаньїнь» («碾玉观音») епохи 

Сун, оповідання Цзя Пінва (贾平凹 ) «Небесний пес» («天狗 »), оповідання 

«М’янмарський нефрит» («缅甸玉») китайської авторки Сюй Сяобінь (徐小斌) та 

інші.  

Алай втакож використовує образ бодгісаттви у своєму романі «Цар Гесар». 

Ґуаньїнь не входить до числа головних героїв роману, однак його роль 

надзвичайно важлива для сюжету та повнішого висвітлення особливостей інших 

персонажів. Образ бодгісаттви з’являється в обох сюжетних пластах (життя 

пастуха Джікмеда та царя Гесара). Образ бодгісаттви в романі має як класичні, так 

і новаторські для епосу риси. 

Бодгісаттва милосердя в романі Алая втілений у чоловічому образі, тому 

використання чоловічого роду для аналізу буде більш релевантним 

[Альзахрані 2017, с. 44]. Є декілька факторів, через які бодгісаттва набув 

чоловічих рис. По-перше, трансформація первинно чоловічого індійського образу 

в жіночий у Китаї сталася зокрема через набуття Ґуаньїнь властивостей суто 
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жіночих божеств, наприклад, Ґуаньїнь вважають покровителькою немовлят і 

матерів. У романі «Цар Гесар» Ґуаньїнь є заступником і радником самого царя 

Гесара, «жіночі» функції Ґуаньїнь у романі не висвітлені. По-друге, життя та 

правління царя Гесара в романі припадає приблизно на 7 століття, тоді як 

бодгісаттва Ґуаньїнь набуває жіночих рис у Китаї не раніше середини 9 століття 

[Palmer 2009]. Таким чином, у 7 столітті бодгісаттва Ґуаньїнь все ще шанується 

китайцями в чоловічій подобі, тому відтворення бодгісаттви Алаєм в образі 

чоловіка надає роману більшої історичної відповідності.   

Зовнішність Ґуаньїнь в Алая має традиційний характер. Його поява 

супроводжується божественними символами, а саме кольоровими хмаринками, 

квітами лотоса, світлом та іншими. Бодгісаттва володіє магічними здібностями, 

раптово з’являється та зникає, перетворює одні предмети на інші, вміє літати.  

«菩萨笑着挥挥手，就见虚空之蓝成了水波之蓝，荡漾的涟漪间，一朵朵硕

大的莲花浮现，直开到他的脚前» [阿来 2014, 页 11] 。 

«Посміхаючись, бодгісаттва помахав рукою та раптом перетворив блакить 

небесної порожнечі на блакить води, у хвилях якої один за одним з’явилися 

величезні лотоси та стежкою простягнулися до самих його ніг» [阿来 2014, с. 11]. 

«菩萨说完，转过身去，踩一朵分红祥云飘然进了天庭高大的阙门» [阿

来 2014, 页 11] 。 

«Бодгісаттва завершив свою промову, розвернувся, ступив на рожеву 

благодатну хмаринку та увійшов у небесні ворота» [阿来 2014, с. 11]. 

У більшості сцен роману Ґуаньїнь має привітний вигляд, його обличчя 

усміхнене, голос м’який, він мовить до інших героїв лагідно та привітно, 

співчуває їм у труднощах, наприклад, він розуміє, наскільки важка земна місія 

Гесара. Ці особливості також є традиційними для бодгісаттви в буддизмі. 

«菩萨温声抚慰：“难为你了，那些邪魔外道也真是难缠”» [阿来 2014,  页 11] 。 

«Бодгісаттва лагідно промовив: «Бідолашний, ці злі духи тебе зовсім 

знесилили»» [阿来 2014, с. 11].  
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Окрім традиційних рис бодгісаттви Ґуаньїнь, Алай насичує персонаж рядом 

новаторських авторських властивостей. «Зокрема, його [Ґуаньїнь] зображення 

виходить за межі лише божественної сутності, відбувається певне «олюднення» 

персонажу» [Альзахрані 2017, с. 44]. Контакт інших героїв з Ґуаньїнь не є 

одностороннім, бодгісаттва виступає не тільки об’єктом людських поклонінь, 

молінь і прохань. Він з легкістю вступає з ними в діалог, дає поради, жаліє та 

співчуває.  

Після вигнання Гесара та його матері бодгісаттва являється вождю племені. 

Ґуаньїнь повідомляє старійшині, що Гесар є героєм, який був посланий небесами 

на допомогу його народові. Він дає поради, як слід чинити далі, виступає 

наставником у складний час для цих людей. Слід зазначити, що бодгісаттва 

Ґуаньїнь являється вождю племені за власним бажанням, а не відповідає на його 

моління, що є досить нетиповим, оскільки Ґуаньїнь – це передусім той/та, хто 

дослухається до людських молитов, чує прохання про допомогу. 

Наближеність до простого народу та подібність до людини образу 

бодгісаттви проявляються в його діалозі з пастухом Джікмедом. Який більш 

схожий на дружню бесіду, ніж на повчання. Ґуаньїнь говорить, що йому не 

подобається перебувати у власних храмах. 

«菩萨说：“跟着我那么远，你为什么不说话？” 

晋美听见了自己嗫嚅的声音：“菩萨的本相跟庙里的塑像不一样。” 

“我听说就是塑像也各不同。“ 

“听说？菩萨你不到庙里去吗？” 

“庙里？烟熏火燎的，我去干吗？”» [阿来 2014, 页 82] 。 

«Бодгісаттва мовив: «Ти так довго мене наздоганяв, чому ж мовчиш?» 

Джікмед почув свій невпевнений голос: «У реальності бодгісаттва не схожий 

на статуї в храмі». 

«Я чув, що ці статуї одна на одну не схожі!» 

«Чув? Хіба бодгісаттва не буває в храмах?» 
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«У храмах? Там так спекотно та накурено, що мені там робити?»» [阿来 2014, 

с. 82]. 

Цікавим для аналізу є діалог царя Гесара та Ґуаньїнь. Бодгісаттва являється 

йому, сидячи на квітці лотоса в промені світла, та турбується про те, що Гесар 

пролив забагато крові та, вбиваючи демонів, відчуває радість, якої він має 

позбутися. 

«我知道，我不是说你不该杀死它们，但你不该杀得如此兴趣，像商人见金

子一样喜欢!» [阿来 2014, 页 79] 。 

«Я знаю, я не кажу, що ти не повинен вбивати їх [демонів], проте ти не маєш 

це робити із завзяттям купця, який побачив золото» [阿来 2014, c. 79].  

Розмова Гесара та Ґуаньїнь має не дидактичний характер, а схожа на поради 

духовного наставника своєму учневі. Хоча Гесар і сам має божественне 

походження та був посланий на землю, щоб приборкати демонів, він має подолати 

свою нестримну жорстокість. Ґуаньїнь пропагує буддійські цінності, серед яких 

важливе місце надається милосердю та співчуттю.  

Хоча на Джікмеда бодгісаттва справляє надзвичайне враження та наводить 

почуття богобоязливості, Гесар зовсім не впізнає Ґуаньїнь, який для нього 

абсолютно невідома постать. 

Слід зазначити, що у романі Алай використовує китайські ієрогліфи 观世音 

(Guān shì yīn), які відповідають українському перекладу Ґуаньїнь. Однак, на нашу 

думку, більш вірним буде переклад імені бодгісаттви не як Ґуаньїнь на 

китайський лад, а як Авалокітешвара, оскільки це є первинним варіантом імені 

бодгісаттви милосердя на санскриті.  

Таким чином, образ бодгісаттви Ґуаньїнь-Авалокітешвари в романі Алая 

«Цар Гесар» увібрав як традиційні, так і новаторські особливості. В основу образу 

покладений традиційний прототип бодгісаттви, зображені типові для Ґуаньїнь 

магічні здібності, привітний вираз обличчя, м’який тон та оточення 

божественними символами. Алай зображує Авалокітешвару чоловіком, що надає 

роману більшої історичної відповідності. У романі Алая бодгісаттва пов’язаний із 
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буддійськими моральними цінностями та укріпленням позицій буддизму на 

території країни Лінг. Серед новаторських особливостей образу варто зазначити 

надзвичайну наближеність образу до простої людини, «олюднення» персонажу. 

Бодгісаттва готовий вести дружню бесіду, ділитися своїми враженнями чи 

розповідати про власні вподобання. Він не очікує побожного трепету від інших 

героїв. Хоча в романі Алай використовує ієрогліфи 观世音 (Guān shì yīn), що 

відповідає українському перекладу Ґуаньїнь, більш коректно, на нашу думку, буде 

перекласти ім’я бодгісаттви як Авалокітешвара українською відповідно до 

контексту роману.  

 

3.3.4. Авторські цілі введення в роман образу пастуха Джікмеда 

У романі Алая «Цар Гесар» разом із сюжетною лінією, яка переповідає епос 

про Гесара, розвивається паралельний сюжетний пласт, головним героєм якого є 

неписьменний пастух Джікмед (晋美). На початку роману Джікмедові починають 

приходити історії з життя царя Гесара уві сні. Образ пастуха, який пізніше стане 

відомим на весь Китай бардом-виконавцем Гесаріади, відсутній в оригінальній 

версії епосу, однак він грає важливу роль в романі Алая. Через образ пастуха 

Джікмеда висвітлена роль епосу для тибетської культури, специфіка його живого 

побутування, його значення та роль у житті пересічних тибетців. Якщо глави 

роману «Історія» оповідають про Гесара, його земну місію та подвиги, то глави 

«Оповідач» присвячені Джікмеду, його шляхові від неписьменного пастуха до 

відомого барда, його подорожі та духовному розвитку. В культурі тибетців не 

лише сам епос, а і традиції, які з ним пов’язані, складають основу народного 

духовного здобутку, а саме отримання знання історій про Гесара у вигляді 

одкровень, подорожі маленькими містечками для того, щоб виступати перед 

публікою та прославляти подвиги героя, атрибутика барда, така як головне 

вбрання оповідача, драм’їн та інші. Через образ Джікмеда Алай надає можливість 

читачу ознайомитися не лише з епосом, а й з дивовижністю того факту, що барди 

можуть утримувати в пам’яті та цитувати величезні за обсягом фрагменти епосу. 
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Розглянемо образ оповідача докладніше. На початку роману Джікмед 

описаний автором як неписьменний пастух, що живе на безкрайніх просторах 

тибетських рівнин. Кожного дня він випасає худобу, дні проводить серед зелених 

пасовиськ зі своїм стадом. Джікмед сліпий на одне око.  

Перша глава «Оповідач» розповідає про те, як Джікмед бачить одну з перших 

історій епосу про Гесара, коли Авалокітешвара покидає Падмасабхаву перед 

воротами до божественного світу – фрагмент, що передує земному народженню 

Гесара. Джікмед упізнає історії про Гесара, з якими дуже добре знайомий кожний 

тибетець. Дядько Джікмеда також був бардом, однак він знав лише окремі 

фрагменти історії. Дядько отримав знання історій про Гесара від учителя, а не 

шляхом снів як інші барди. Зазвичай оповідач отримував подарунки від публіки 

як подяку за його виступ. Це могли бути монети, м’ясо, сухі яблука, сіль, сир та 

інше.  

«…草原上，农庄中，千百年来，都有说唱艺人不断讲述这个故事。他也很

多次聆听过同一个英雄故事《格萨尔王传》。只是，迄今为止，他遇到的说唱艺

人并不十分出色，只能演说伟大故事的一些片断。听说，在遥远的地方，有少数

天赋异禀的人们能把这些故事演说完全，但也只是听说而已» [阿来 2014, 页 13]。 

«…Тисячі років оповідачі співали історії на пасовищах та у селах. Він сам 

[Джікмед] багато разів чув історії про героя з «Епосу про Гесара». Однак до 

сьогоднішнього дня оповідачі, яких він чув, не були надзвичайно одарованими, 

вони пам’ятали лише окремі фрагменти великої історії. Говорять, що в далеких 

землях існує невелика кількість обдарованих людей, які знають напам’ять історію 

повністю, але це лише чутки» [阿来 2014，с. 13]. 

Бардів, яким історії про Гесара були послані уві сні, називають 

божественними посланцями. Часто у сакральних снах божество відкривало 

фізичне тіло барда та залишало в ньому сувої з історіями так само, як у 

буддійських статуях могли зберігатися святі писання.  

«要是一个神授的艺人那就大不一样了。他们无师自通，那个时刻一到，他

们嘴巴里冒出诗行就像泉眼里喷出泉水» [阿来 2014，页 109]。 
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«Існує велика різниця для оповідача, якого обрали боги [на відміну від тих, 

хто отримав знання історій про Гесара від учителя]. Вони навчилися без учителя, і 

коли наступав час, строки поезії лилися з їх уст наче джерельна вода» [阿来 2014，

с. 109]. 

У своїх снах Джікмед бачить історії так, ніби він і сам знаходиться у місці 

подій. Декілька разів Джікмед вступає в діалог з героями своїх снів. Наприклад, 

Джікмед бачить фрагмент епосу, коли маленький Джору наздоганяє лисиць, деякі 

з яких були демонами, що прийняли подобу тварин, намагаючись втекти. Коли 

Гонгмо лякається, що її син забув свою небесну місію та використовує магію, щоб 

вбивати тварин, Джікмед намагається заступитися за Джору. 

«晋美替觉如辩解：“很多妖魔邪祟都化身成了飞禽与走兽”» [阿来 2014，

页 42] 。 

«Джікмед захищав Джору: «Багато демонів змінили свою подобу на птахів 

чи тварин»» [阿来 2014，с. 42]. 

Джікмед же сам лякається Джору, вперше побачивши його страхітливий 

вигляд.  

«几乎已经失去神性的觉如对将来要歌唱他事迹的晋美龇牙一笑，吓得晋美

要从梦里一路逃到梦外»  [阿来 2014，页 43]。 

«Джору, який втратив майже всі свої небесні якості, скалив зуби, дивлячись 

на Джікмеда, оповідача, який одного дня буде співати про його видатні подвиги. 

Зараз Джікмед був настільки переляканий, що йому захотілося тікати з цього сну 

не обертаючись» [阿来 2014，с. 43]. 

Коли історії з’являються у снах Джікмеда систематично, він починає шукати 

поради у свого дядька та інших оповідачів. Він намагається віднайти відповіді на 

питання про вищий смисл того, що з ним відбувається. Одного разу до його 

селища приходить старий бард, який співає історії для поселенців. Джікмед 

розповідає йому, що бачить історії про Гесара уві сні. 

« “老艺人眼里迸发出灼灼亮光：“莫不是上天要修改这个故事了，然后才让

你梦见。那么，请告诉我，年轻人你说说到底哪里不一样。” 
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“刚开始就不一样。神子不是故意被驱逐，那些人不知道他是神子，所以就

把他驱逐了！” 

“在梦里告诉你这一切的是谁？” 

“我不知道。” 

“那就告诉我他是什么样子！” 

“不是有人在梦里告诉我，我像看电影一样看见！”» [阿来 2014, 页 61]。 

 «В очах старого барда спалахнув вогник: «Чи може бути, що небеса захотіли 

змінити історію, яка потім тобі наснилася. Тож скажи мені, будь ласка, юначе, 

чим саме твоя історія врешті-решт відрізняється?» 

«Вона відмінна з самого початку. Сина божеств35 вигнали не навмисно, ті 

люди не знали, що він божество, тому й прогнали його!» 

«У твоєму сні хто тобі все це розказує?»  

«Я не знаю» 

«Скажи мені хоч, як він виглядає!» 

«Ніхто мені не розказує, я наче дивлюся фільм!»» [阿来 2014, c. 61]. 

Старий умостив свою поклажу на спину, пригорнув до себе драм’їн та 

промовив сам до себе:  

«“瞧瞧，瞧瞧，这个故事又要生出新的枝蔓了”» [阿来 2014, 页 61]。 

«Ти подивися, ця історія знову обростає новими паростками» [ 阿 来 

2014, c. 61]. 

Епос про царя Гесара наче живий організм, який не припиняє свого розвитку. 

Складений сотні років тому, він продовжує змінюватися та висвітлювати нові 

історії з життя героя. Насправді, виконання фрагментів історій різниться від 

одного барда до іншого, тому не існує однієї єдино вірної версії епосу. Також 

пісні бардів, які Джікмед чув раніше, досить розрізнені та несистематизовані. 

Джікмед сумнівається, що саме він має виконати божественну волю 

оповідати історії про народного героя. Його переповняють сумніви, чи володіє він 

                                                             
35 Джікмед називає сином божеств Гесара. 
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необхідним для цього умінням, адже він лише випасає худобу на пасовищах та не 

відрізняється надзвичайним розумом чи іншими видатними якостями.  

«他对自己说：“我是一个笨蛋，天神只是看错了人，现在他已经知道我有多

么愚笨，不会再叫我梦见稀奇的事情了”» [阿来 2014, 页 62]。 

«Він [Джікмед] говорить сам до себе: «Який же я дурний, божества 

припустилися помилки, обравши мене, і тепер, коли вони знають, наскільки я 

дурний, ніколи не покажуть мені дивовижних речей уві сні знову»» [ 阿来 

2014, c. 62]. 

Барди-оповідачі користувалися глибокою повагою в суспільстві. Їх 

прирівнювали до мудреців, оскільки вони знали напам’ять величезні тексти, які 

зазвичай отримували шляхом божественних одкровень. Їх життя складалося з 

безкінечних подорожей для того, щоб переповідати епос народові. Джікмед 

вважає себе недостойним такої благородної місії.  

Джікмед стає оповідачем не одразу. Він бачить багато історій уві сні, але не 

може сам їх співати доки не зустрічається у своєму сні з Гесарем особисто. Цар 

з’являється у його сні, одягнений у золоту амуніцію. Саме таким його зображують 

сьогодні – воїном та правителем могутньої держави. Гесар питає Джікмеда, чи 

хоче він співати його історії та прославляти його подвиги. 

«金甲神人一弹指，一粒仙丹飞入了他口中。沁凉，柔润，一股奇香闪电一

般走遍了他身体的里面…大王说：“牧羊人，从此你将把我的故事向众生传唱!”» 

[阿来 2014, 页 92]。 

 «Божество, вбране в золоту амуніцію, клацнуло пальцями, та миттєво 

еліксир полетів до рота Джікмеда. Він був холодним та вологим, а його аромат, 

який розповсюджувався тілом наче удар блискавки, заповнив Джікмеда… 

«Пастух», – сказав цар, – «Тепер ти будеш співати мою історію для людей»» [阿

来 2014, c. 92]. 

Так раніше хриплий голос Джікмеда змінюється на прекрасний тембр, що 

вражав тих, хто слухав його виконання.  
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«这回，没有人发出讥笑之声，因为人们听到他那喑哑的声音，已经大变，

从他嘴里发出的声音，有了一种摄人心魄的力量!» [阿来 2014, 页 94]。 

«Цього разу ніхто не сміявся. Люди почули, як його хриплий голос змінився. 

Звуки, що лунали з його уст, мали силу хвилювати людські серця!» [ 阿

来 2014, c. 94]. 

Коли Джікмед прокидається від сну, то втрачає свідомість, його кидає в жар. 

Ці симптоми часто супроводжували божественні одкровення.  

«他浑身灼热，心中却是一派清凉» [阿来 2014, 页 94]。 

«Його [Джікмедове] тіло горіло, але його розум був ясним» [阿来 2014, c. 94]. 

Через образ Джікмеда Алай описує ставлення суспільства до бардів. Люди 

бачать у його співі вищу сакральну місію, вважають Джікмеда обраним богами, а 

його долю – у розповсюдженні та збереженні давнього епосу.  

«木讷的牧羊人变成胸藏万千诗行的“仲肯 ”——神授的说唱者» [阿来 

2014, 页 109]。 

«Простий некмітливий пастух став оповідачем, що зберігає десятки 

мільйонів рядків поезії у своєму серці. Він став друнгхеном 36  – оповідачем, 

обраним богами» [阿来 2014, c. 109]. 

Лише за два роки Джікмед стає одним із найвідоміших бардів Гесаревих 

історій у своєму регіоні. Однак разом з удосконаленням його уміння співу та гри 

на драм’їні він почав втрачати зір. Джікмед тепер бере участь у великих подіях, 

таких як кінські перегони, які проводилися на честь Гесара та спонсорувалися 

урядом. Джікмеда також запрошували на радіо, щоб взяти в нього інтерв’ю. Його 

виступи були записані та видані у вигляді аудіо диску з його зображенням. Барда 

запрошували заспівати для коня, що мало принести йому удачу під час перегонів. 

Джікмед стає настільки відомим у Китаї, що його називають «національним 

скарбом» [阿来 2014, c 页 142]. 

                                                             
36 Друнгхен (тиб. sgrung-mkhan), – термін, який позначає оповідача епосу про Гесара. Друнг (sgrung) – епічне 

сказання, билина; кхен (mkhan) – знавець, досвідчений, доданий до іменника афікс утворює нове значення  –  

досвідчений у чомусь, тобто знавець епосу.   
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Джікмед багато подорожує, він вже не повертається додому, адже дорога від 

одного поселення до іншого та його слухачі стали його домом. Через певний час 

після здобуття популярності, закоханості у радіо ведучу, зустрічей з новими 

людьми, оповідачами як і він сам, Джікмед вирішує відправитися до тих місць, в 

яких, за його історіями, відбувалися важливі для Лінгу та Гесара події. Джікмед 

відправляється на пошуки солоного озера, за яке Лінг змагався в битвах з 

ворогами. Джікмедові хотілося перевірити, чи справді це озеро існує. Під час 

подорожі Джікмед знайомиться з місцевими, які, можливо є нащадками ворожих 

Лінгу країн, і дізнається про те, що солоний шлях, яким вони доставляли сіль в 

інші країни, поступово приходить у занепад, адже тепер сіль добувається урядом. 

Така сіль краща за якістю, тому ніхто вже не хоче сірою вологої солі з озера. 

Багато змінилося з того часу, як Гесар правив цими землями.  

У фрагменті пошуку солоного озера Алай підіймає тему божественності 

історій і неприпустимості сумніву в їх правдивості. В одному з поселень на шляху 

до солоного озера Джікмед зустрічає ламу, який розлючується на нього через те, 

що Джікмед намагається віднайти історичні місця, де Гесар здійснював свої 

подвиги. 

«“你也不懂得！”喇嘛无端地愤怒了，“你以为会演唱格萨尔就是懂得天意了

吗？我告诉你，你不懂得！你连那些故事也不能懂得，上天只是让你演唱！连那

些故事的意思都不让你懂得» [阿来, 页 219]。 

«Ти не розумієш! – лама розлютився без причини, – Ти думаєш, що знаєш 

волю неба, бо співаєш легенди про Гесара? Однак я скажу тобі, ти не знаєш! Ти 

навіть не розумієш тих історій. Небеса послали їх тобі для співу, а не для 

розуміння. Небеса не хотіли, щоб ти їх розумів» [阿来 2014, c. 219]. 

Однак Джікмед хотів переконатися, що історії, які послані йому небесами і 

які він співає, розповідають про реальне далеке минуле, а не є вигадкою. Він хоче 

віднайти ті місця, де відбулися подвиги Гесара. Можливо, для нього історії могли 

стати більш реальними, якби він знайшов країну Лінг. Проте лама застерігає, що 

небеса покарають Джікмеда за його сумніви, позбавивши його історій. Пророцтво 
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лами збувається, коли Гесар приходить уві сні до Джікмеда. Між ними 

відбувається сварка, і Гесар використовує тіло Джікмеда як стрілу, натягує ним 

тятиву лука та вистрелює у небо. Перед тим, як Джікмед втрачає свідомість, він 

просить Гесара не карати його за його сумніви. 

До самої старості Джікмедові буде здаватися, що стріла Гесара застрягла в 

його спині та причиняє йому дискомфорт, а згодом і завдає сильного болю при 

ходьбі. Джікмед намагається розглядіти стрілу в дзеркалі та навіть звертається до 

лікаря з проханням його обстежити. Однак ні у дзеркалі, ні на рентгені стрілу не 

було виявлено. Тож Джікмед змирився з тим, що тепер стріла Гесара складала 

частину його хребта. 

Чим більше Джікмед контактує з Гесарем уві сні, тим ясніше для нього стає 

те, що в його розумі співіснують два Гесара: герой Гесар, про якого він співає 

історії, та божество Гесар, який був посланий з небес у земний світ, щоб подолати 

демонів і забезпечити добробут та мир своєму народові, такий Гесар, яким його 

звикли бачити сьогодні. 

На фестивалі цвітіння вишні Джікмед дізнається, що хтось на ім’я лама 

Кунтаг пише нові історії про Гесара, однак сам не співає їх. Джікмедові спочатку 

здається це нісенітницею, оскільки як може стародавній епос мати нові уривки. 

Справді, деякі барди співали більше фрагментів історій ніж інші, однак Джікмед 

знав їх усі напам’ять. Тож лама Кунтаг з його новими історіями викликав у 

Джікмеда надзвичайний інтерес, тому він вирішив з ним зустрітися. Коли 

Джікмед дістається монастиря лами, то зустрічає також вчених, які вивчають епос 

про Гесара. З одним із них він познайомився під час кінських перегонів, а двоє 

інших, чоловік і жінка, були студентами магістратури та аспірантури, які 

досліджували епос про Гесара. Вони пояснили Джікмедові, що лама насправді не 

сам пише нові історії, а віднаходить їх у своєму серці. Однак Джікмеда розлючує 

поява нових історій, оскільки епос про Гесара виконувався в такому вигляді 

бардами як він тисячі років на його рідних землях. На його думку, не може 

існувати жодних нових історій. Врешті-решт Джікмед зустрічається з ламою, 

який передбачив його прихід. 
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«昨天晚上，我做了一个梦，说是有缘人会把这部从心中打开的宝藏传布到

四面八方，我想，那个有缘人就是你吧» [阿来 2014, 页 249]。 

«Минулої ночі уві сні я бачив людину, яка відкриє скарби з мого серця та 

розповсюдить їх кожним кутом світу. Я думаю, що це маєш бути ти» [阿来 

2014, c. 249]. 

Лама показує Джікмеду манускрипт, загорнений у жовтий шовк. Це історія 

про Гесара, в якій він перемагає ще одну країну, очолену демоном, та її скарбами 

збагачує Лінг і свій народ. Однак дізнавшись про те, що Джікмед неписьменний і 

не зможе прочитати нову історію, лама миттєво прибирає манускрипт та каже, що 

в такому разі він має чекати на одкровення з небес із подальшими вказівками, 

адже Джікмед не той, на кого він чекав. Покидаючи помешкання лами, Джікмед 

звертається до небес. 

«他走在路上，心里怀着委屈对着天空说：“神啊，你真的还有故事没有告诉

我吗?”» [阿来 2014, 页 251]。 

«Ідучи вулицею, Джікмед мовив до небес із сумнівом у серці: «Божество, чи 

справді є ще історії, які ти мені не розказав?»» [阿来 2014, c. 251]. 

Хоча Джікмед бачить царя Гесара у своїх снах і має можливість особисто з 

ним спілкуватися, йому важко зрозуміти, що за його життя можуть з’являтися 

нові історії, які відбудуться з Гесарем тисячу років тому. Наприкінці роману все 

частіше Гесар являється Джікмедові уві сні. Він питає, яку країну він має 

визволити та приєднати до Лінгу наступною, адже оповідач знає про всі його 

подвиги, ті, які вже сталися, а також ті, які він ще має чинити. Джікмед розповідає 

йому про ламу, який пише нові історії, а Гесар просить його навідатися до лами 

ще раз, адже цар може являтися лише у Джікмедових снах.  

У іншому сні Гесар питає оповідача про його сучасність. Цар не розуміє, 

чому його люди нещасні попри всі його перемоги та скарби, які принесли 

військові походи. Дізнавшись, що в сучасності Джікмеда люди також страждають, 

він розуміє, що світ не занадто змінився за тисячу років. Коли ж Джікмед 

повертається до лами, то лама погоджується навчити його нових історій. 
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«喇嘛说：“这么多‘仲肯’都没把格萨尔的故事讲全，我得到天神的授意，要

把他全部的英雄事迹开掘出来”» [阿来 2014, 页 282]。 

«Лама сказав: «Так багато друнгхенів не знали історії про Гесара повністю. 

Зараз же боги порадили мені віднайти всі його героїчні подвиги»» [ 阿 来 

2014, c. 282]. 

Однак Джікмед не хоче жодних нових історій. Йому стало шкода Гесара, 

який був виснажений часом, проведеним на землі, стомлений нескінченними 

війнами, втратою близьких для нього людей, які віддали життя у битвах чи 

помирають від старості. Джікмед просить ламу не писати більше історій, щоб 

Гесар зміг повернутися на небеса. І хоча Джікмед розуміє, що не є рівним 

Гесареві, він все ж таки намагається полегшити його долю. За романом Алая 

виходить, що історії, які пише лама, ще не відбулися з Гесарем в його часі, тому і 

не закінчується його місія у світі людей. Для Гесара після чергової перемоги 

з’являються нові раніше невідомі країни, які вимагають захисту та визволення.  

Після убивства Тротунга Гесар являється Джікмедові уві сні. Джікмед 

розуміє, що історія змінилася, і тепер він не пам’ятає її первинну кінцівку, не 

пам’ятає, як помер Тротунг. Події з тисячолітнього минулого змінилися, і це 

вплинуло на його теперішнє.  

Джікмед старіє, йому вже важко пересуватися, та він майже нічого не бачить. 

Він молить Гесара вийняти свою стрілу з його хребта та звільнити його від болю. 

Джікмед відправляється до буддійського монастиря, щоб відвідати зал, 

присвячений Гесареві. У залах храму були зібрані статуї, портрети та різні 

артефакти, пов’язані з життям Гесара. Джікмед звертається з молитвою до статуї. 

Почувши моління, статуя Гесара оживає та проводить рукою вздовж хребта 

старого барда, після чого з його тіла випадає стріла, яка згодом стане 

найціннішою реліквією цього залу. Джікмед відчув, що історії його покидають, 

тому почав співати. 

«当唱完最后一句，他的脑子就已空空如也，都忘记了望望天上，看那人间

的国王是否还在附近盘桓» [阿来 2014, 页 348]。 
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«Коли прозвучав останній рядок, розум Джікмеда став порожнім. Він забув 

поглянути  на небо, щоб перевірити, чи цар все ще поруч» [阿来 2014, c. 348]. 

Фрагмент прощання Джікмеда з його Гесаріадою в романі емоційно 

насичений, оскільки історії супроводжували оповідача більшість його життя та 

стали його сутністю. Тепер же через свій похилий вік та послаблене здоров’я вони 

стали для нього занадто важкою ношею, і він має відпустити їх.  

Таким чином, хоча образ Джікмеда відсутній у народному епосі, фігура 

барда-оповідача є невіддільною частиною побутування історій про Гесара в 

народі. Через роман Алая читач, далекий від тибетської культури, має можливість 

пізнати всі прояви епосу в його природному середовищі, адже первинно епос не 

був записаний, а поширювався виключно за допомогою бардів, що подорожували 

містами та селами, виконуючи історії для публіки. 

Через образ Джікмеда ми змогли побачити, як пересічний неписьменний 

пастух з віддаленої місцевості отримує божественні знання та прекрасний голос 

для співу, а також повагу суспільства та славу [Альзахрані 2018, с. 131].  

Однак образ пастуха Джікмеда виходить за рамки опису барда-оповідача з 

відзначенням його ролі для функціонування епосу та тибетської культури загалом. 

Протягом роману можна простежити розвиток цього образу. Читач знайомиться з 

пастухом, який не впевнений у собі, сумнівається у своїй здатності нести духовне 

знання людям та переконаний, що він був обраний небесами для цієї ролі 

помилково. Лише за два роки Джікмед стає знаменитим виконавцем Гесаріади та 

запрошений взяти участь у численних заходах з ушанування пам’яті Гесара. 

Наприкінці роману Джікмед володіє більшими знаннями ніж сам Гесар, оскільки 

він знає майбутнє царя, однак вирішує не відкривати його. Дуже часто образ 

Джікмеда розкривається через багатогранність його стосунків з царем Гесарем. 

Він переживає увесь спектр людських почуттів до свого героя: від 

богобоязливості до співчуття. Наприкінці роману Джікмед має відпустити історії, 

які жили в його серці більшість його життя, оскільки він вже не здатний 

виконувати свої обов’язки божественного посланця. Коли історії покидають 

Джікмеда, закінчується місія Гесара в земному світі, і він повертається на небеса.  
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Висновки до третього розділу 

 

Алай – сучасний китайський автор тибетського походження, який значною 

мірою пише про реалії життя тибетців, специфіку цього регіону та його духовний 

здобуток китайською мовою. Наймолодший лауреат в історії літературної премії 

Мао Дуня, лауреат літературної премії Лу Сіня, мандрівник, краєзнавець, 

захисник навколишнього середовища Алай на папері оживляє свої рідні місця та 

близьких йому людей. У житті Алая сполучилися різні традиції, мови та цінності, 

які знайшли вираження в його творчості. Багато часу письменник приділяє 

дослідженню тибетських літературних пам’яток, фольклору, культури та традицій, 

а також експедиціям-подорожам невеличкими містами, в яких він записував свої 

враження від місцевості та її жителів. Алай працює в різних жанрах: поезія, 

короткі оповіді, великі романи, сценарії, безсюжетна проза, документальна проза 

тощо. Багато уваги та енергії Алай направляє не лише на творчість, а й на 

знайомство з літературою інших авторів. Твори різних епох і традицій є джерелом 

натхнення Алая та зразком авторської майстерності. У літературі Алай бачить 

вищу функцію розвитку та самопорятунку особистості, а також могутність 

впливати на ціле суспільство. Особливий відбиток на творчість Алая наклала 

американська література різних напрямів. Роман «Коли курява спаде» приніс 

Алаю всесвітню відомість на літературній царині.  

Роман «Цар Гесар» («格萨尔王») був виданий у 2009 році та у великій мірі 

став результатом етнографічної роботи Алая, під час якої автор збирав відомості 

про епос, а також місцевий фольклор і традиції народностей, які населяють Китай. 

В основу роману покладений тибетський народний епос про Гесара, який описує 

народження та життя легендарного правителя країни Лінг. Окрім історій про 

Гесара, роман Алая розвиває паралельну сюжетну лінію, присвячену життю 

безграмотного неписьменного пастуха Джікмеда, який проживає в сучасному 

Китаї та бачить Гесара у своїх снах. Розділи роману з назвами «Історія» («故事») 
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та «Оповідач» (« 说 唱 人 ») чергуються, оповідаючи про одного чи іншого 

головного героя. 

Алай майстерно описує час і подорожі у ньому у своєму романі. «Цар Гесар» 

має дворівневий діалогічний хронотоп, який складається з хронотопу царства 

Лінг та хронотопу дороги. Особливістю є те, що два головних хронотопи існують 

незалежно один від одного, переплітаються або включені один в інший. Таке 

використання часового простору дає змогу Алаю створювати ефект подорожей у 

часі для читача. Власне історії царя Гесара передані в романі за допомогою снів 

пастуха Джікмеда.  

Концепція «позачасового теперішнього», описана німецьким філософом 

Гадамером, втілена в романі «Цар Гесар». Ми можемо простежити два рівні 

інтерпретації на прикладі роману. По-перше, це інтерпретація давнього 

тибетського епосу про Гесара самим Алаєм, а по-друге – інтерпретація роману 

«Цар Гесар» сучасним читачем. Події, зображені в літературному творі (давньому 

епосі чи романі Алая) відбуваються для реципієнта у «позачасовому 

теперішньому», саме зараз.  

У своєму романі «Цар Гесар» Алай використовує образи традиційного 

тибетського епосу, а також насичує сюжет новими героями. Персонажі епосу в 

романі можуть бути зображені в традиційній манері, як наприклад, Гонгмо, 

Другмо, Тротунг, Г’яце або бути комбінацією традиційних та новаторських 

характеристик, наприклад, Гесар або бодгісаттва Авалокітешвара. Образ же барда 

Джікмеда в епосі відсутній, тому він насичений суто авторськими 

характеристиками.  

Досить схожі описи Гесара в романі та епосі від народження в країні Лінг до 

його становлення на престолі та розширення територій царства. Після цього образ 

Гесара набуває нових рис, часто за допомогою використання персонажу пастуха 

Джікмеда. Образ Гесара в романі Алая більш олюднений, ніж в епосі. Джору 

страждає у вигнанні, сумнівається, чи зможе стати царем, мститься Другмо, 

прагне слави, неодноразово вимагає в Джікмеда дізнатися своє майбутнє, щоб 

зробити вірний вибір тощо. Цар Гесар в Алая наділений більшим психологізмом, 
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ніж в епосі. Протягом роману його переповнюють людські почуття. Наприкінці 

роману Гесар розчаровується в собі, оскільки не приніс людям бажаного 

процвітання та добробуту, в майбутньому люди на його землях так само 

страждають, а його царство пало. 

Персонажі матері Гесара Гонгмо, дружини Другмо, дядька Тротунга та брата 

Г’яце Г’ялкара в романі Алая «Цар Гесар» мають прототипи в тибетському епосі 

та зображені досить традиційно. Через сцени, в яких ці герої вступають в контакт 

з царем, більш глибоко розкривається характер самого Гесара.  

Гонгмо завжди перебуває на стороні Гесара та переживає всі труднощі, які 

виникають на його шляху. Гонгмо є його опорою, яка вірить в небесне 

призначення свого сина. Другмо – не лише перша красуня Лінгу, вона розумна, 

смілива та відстоює інтереси свого царя та країни, є запорукою духовного 

просвітлення Гесара. Дядько Тротунг – антагоніст Гесара з самої його появи у 

світі людей. Персонаж Г’яце Г’ялкара – яскравий приклад сміливого 

благородного воїна, людини, яка цінує та поважає інших. Образ бодгісаттви 

Ґуаньїнь-Авалокітешвари увібрав як традиційні, так і новаторські риси. В основу 

образу покладений традиційний прототип бодгісаттви, зображені типові для 

Ґуаньїнь риси. Серед новаторських особливостей образу варто зазначити 

наближеність образу бодгісаттви до простої людини. Образ Джікмеда – ключова 

фігура в романі разом з царем Гесарем. Через образ Джікмеда читачам надається 

можливість побачити, як неписьменний пастух отримує знання історій 

божественним шляхом через сни та видіння, а також простежити специфіку 

побутування епосу в народі через його виконання бардами.  

Існує декілька потенційних причин, через які Алай вдається до інтерпретації 

в романі «Цар Гесар». По-перше, як зазначав Поль Рікер, одним з основних 

завдань інтерпретації є спроба подолати відстань у просторі та часі. Алай 

наближує стародавній епос до сучасного читача, долаючи сотні років часового 

простору та потенційну культурну відстань. Алай вводить у роман сучасний 

персонаж та передає епос його устами та очима. Джікмед ближчий до читача за 

часом, ніж сам цар Гесар. Версія барда Джікмеда систематизована, має 
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передісторію, відправну точку земного життя Гесара. Хоча тибетський епос є 

значущою складовою культурного здобутку тибетців, для представників інших 

культурних спадщин, можливо, він не відіграє такої вирішальної ролі. 

Інтерпретуючи старовинний епос у формі сучасного роману, Алай долає простір 

між давніми подіями країни Лінг та сучасними реципієнтами. Він надає 

можливість аудиторії з різною культурною приналежністю та національною 

свідомістю пережити, оцінити, наблизити до себе тибетський епос, що лежить в 

основі менталітету тибетців, а значить, надає шанс представникам інших культур 

зрозуміти тибетський народ та його світобачення, пройнятися його цінностями.  

Більш того, за Рікером, інтерпретуючи давні події, автор задається ціллю 

пояснити, обґрунтувати та краще зрозуміти традиції минулого, адже час надає їм 

більшої вагомості. У Китаї традиції епосу намагаються зберегти, однак за межами 

Китаю його розповсюдженість не настільки широка. У часи, коли сучасна 

культура домінує глобально, існує великий ризик втрати духовного здобутку 

тибетців. Можливо, Алай зберігає ключовий сюжет епосу та залишає 

традиційними велику кількість другорядних образів для того, щоб зберегти 

автентичність епосу та дати можливість читачам пізнати його в традиційному 

вигляді. Через нових персонажів, наприклад, пастуха Джікмеда, Алай закарбовує 

в романі традицію усної передачі епосу, шляхи отримання знань історій, життя та 

долю оповідачів та інші елементи, які оточують епос сьогодні в сучасному Китаї. 

Через яскраві описи образів роману події давнини оживають перед очима читача 

та змушують його переживати всі повороти історії разом з ними.  

Інтерпретація епосу за допомогою введення нового персонажу в роман може 

нести також додаткову функцію. У своєму творі Алай зафіксував неоціненний 

скарб тибетського фольклору, а саме – усну передачу історій про царя Гесара, 

адже барди-оповідачі є невіддільною частиною самого епосу. Завдяки їхньому 

виконанню закарбовані в історії події оживають, саме в такий спосіб епос 

століттями передавався з покоління в покоління. Алай обирає тибетський епос 

про царя Гесара для сюжетної основи свого роману, однак подає епос крізь 
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призму унікальної авторської інтерпретації, додаючи нових тлумачень до 

традиційних образів, вводячи додаткову сюжетну лінію до оригінальної фабули.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Використавши тибетський епос про царя Гесара в основі роману «Цар Гесар», 

Алай піддав авторській інтерпретації сюжет та образи.  

1. Інтерпретація бере початок з екзегетики, роз’яснення та тлумачення 

релігійних текстів для встановлення їх істинного смислу. Інструментом 

інтерпретації є свідомість особистості, яка здійснює інтерпретацію, тобто при 

непрямій взаємодії читач-автор читач грає активну роль, накладаючи на інтенції 

автора особистий досвід, життєві цінності та моральні переконання. Немає єдино 

вірної інтерпретації, і вона завжди залишається відкритою. Інтерпретація твору 

літератури читачем може суттєво відрізнятися він посилання, закладеного 

автором при написанні твору.  

2. Інтерпретації може нести декілька цілей: 

  Пошук істинного смислу написаного. 

  Більш детальне розуміння твору і, як наслідок, глибше саморозуміння 

читача. 

  Наближення до автора чи твору в часі та просторі. 

  Деміфологізація сакрального тексту та його об’рунтування.  

3. Жанрова класифікація творів китайської літератури дуже 

різноманітна. Критерії та стандарти, які виступають вирішальними у визначенні 

приналежності твору до того чи іншого жанру відрізняються в західній та 

китайській літературних традиціях. Китайська класифікація керується власною 

термінологією та володіє потенціалом видозміни жанрів. Термін «епос» китайські 

літературознавці зазвичай використовують для позначення давньогрецьких епосів, 

зокрема гомерівських, чи шумерського епосу про Гільгамеша. У китайській 

літературі відсутні традиційні для західного літературознавства епоси, що 

зумовлює таке використання терміну. 

4. Тибетський епос про царя Гесара формує стрижень національної 

свідомості та основу менталітету тибетців. Колосальний за обсягом епос 

функціонує в декількох версіях у культурній традиції різних народів, які 

відрізняються величезною кількістю додаткових епізодів, другорядних сюжетів, 
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мотивів і цілих оповідей. До основного сюжету додаються нові повороти, які 

поступово могли витісняти основні елементи оригінальної фабули епосу. Разом з 

існуванням великої кількості регіональних версій, фрагменти епосу зазнають 

інтерпретації під час усного виконання бардами, які додають чи змінюють окремі 

елементи сюжету чи образи. 

5. У житті Алая сполучилися різні традиції, мови, народності, що 

знайшло вираження в його творчості. Багато часу Алай приділяє дослідженню 

тибетських літературних пам’яток, фольклору, культури та традицій, а також 

експедиціям-подорожам невеличкими містами, в яких він записував свої 

враження від місцевості та її жителів, а також їх народну творчість. У своїх творах 

Алай описує персональний міжкультурний досвід, що своєю унікальністю 

викликає надзвичайний інтерес у читачів, дослідників-літературознавців чи 

культурологів як вираження прикордонної свідомості. 

6. Алай обирає тибетський епос про царя Гесара для сюжетної основи 

свого роману «Цар Гесар», однак подає епос крізь призму унікальної авторської 

інтерпретації, додаючи нових тлумачень до традиційних образів, вводячи 

додаткову сюжетну лінію до оригінальної фабули. Проаналізувавши природу та 

завдання інтерпретації, ми прийшли до наступних висновків щодо цілей 

інтерпретації епосу Алаєм: 

  Інтерпретуючи епос, Алай прагне до глибшого розуміння та тлумачення 

самого епосу. 

  У романі «Цар Гесар» Алай фіксує явище усної передачі епосу від 

оповідача до публіки, мистецтво якої може бути втрачене. 

  Алай пожвавлює інтерес світової спільноти та науковців до тибетського 

епосу, а також культури та традицій тибетців. 
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