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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Унікальну, неоднорідну, культурно та духовно багату спільноту сучасної 

Китайської Народної Республіки формує найбільша етнічна група китайців хань 

і 55 офіційно визнаних народностей, які сьогодні проживають на території 

Китаю. Хоча кількість національних меншин становить менше ніж 10% від 

загального населення Китаю, їхній внесок у різноманіття культурних традицій, 

обрядів і звичаїв надзвичайний, а духовний здобуток, зокрема народну творчість 

і літературу варто ретельно досліджувати для її глибшого розуміння та 

збереження для майбутніх поколінь.  

Це дослідження присвячене вивченню інтерпретації тибетського епосу про 

Гесара в романі сучасного китайського автора тибетського походження Алая 

«Цар Гесар». Епос про Гесара відносять до однієї з найголовніших 

нематеріальних цінностей не лише Тибету, а й всієї людської цивілізації. Це 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 називають пам’яттю народу, оскільки він містить 

численні тибетські прислів’я, пісні, вірші, обряди, посилання до релігії, а також 

велику кількість казок і легенд. 

Актуальність теми дослідження зумовлена відсутністю робіт з аналізу 

інтерпретації епосу про Гесара в цілому, а саме інтерпретації сюжету та образів 

давнього епосу в літературі, зокрема у творчості китайського автора Алая. Більш 

того, роман Алая «Цар Гесар» не перекладений українською мовою, тому ця 

робота потенційно може становити теоретичну основу для майбутнього 

перекладу роману. 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Суть цього дослідження 

полягає у необхідності провести детальний аналіз і визначити цілі авторської 

інтерпретації давнього тибетського епосу про Гесара. З процесами загальної 

світової інтеграції та глобалізації інтернаціонального суспільства, коли 

доступність інформації та розвиненість міжнародних зв’язків наближує одна до 

одної навіть ізольовані та автентичні культури, існує великий ризик втрати 

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

збереження цінностей духовного порядку та їх більш детальне вивчення. Епос 

про царя Гесара складає основу тибетської культури та світобачення тибетців. 

Поклавши давній тибетський епос в інтерпретованій формі в основу свого 

роману, Алай задається певними цілями, які мають бути визначені в ході цього 

дослідження.   

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

Дослідження виконане в межах теми Інституту філології Київського 
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національного університету імені Тараса Шевченка «Мови та літератури народів 

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

Мета роботи – проаналізувати характерні особливості інтерпретації 

тибетського епосу про царя Гесара в романі Алая «Цар Гесар» (на сюжетному і 

образному рівні) 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 потенційні 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 його 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». 

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 і закордонних дослідників, які працювали та працюють на терені 

герменевтики. 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 – у роботах Колесник, Гундорової, Квіта та 

інших.  
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Серед китайських вчених коментаторської традиції описаний і 

проаналізований науковий внесок наступних: Лю Сян, Лю Сінь, Чжень Сюань, 

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

сучасних теоретиків-герменевтів у дослідженні був використаний науковий 

здобуток 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 і перекладений 

на інші мови в роботах наступних дослідників: 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 

вивчався такими китайськими науковцями як Лі Аньчжай, Пен Гонхоу, Сіє 

Гуоань, Лю Ліцзян, Чжуан Сюебень, Чень Цзонсян, Лі Цзяньмін, Хань Рулін, 

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». 

  Запропоновані гіпотези щодо причин введення в роман сучасного 

фабульного пласта «Оповідач». 

  Встановлені потенційні причини інтерпретації старовинного епосу Алаєм 

у романі «Цар Гесар». 

Теоретичне значення роботи полягає в 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, які вивчають народи-етноси, етнічні утворення та їх 

культуру. Більш того, результати роботи можуть використані як теоретична база 

для перекладу роману Алая «Цар Гесар» українською мовою.  

Практичне значення дослідження полягає в 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 і поглибленню розуміння 

тибетського епосу про Гесара серед фахівців та 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: 
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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). 

- 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). 

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

9-10 листопада 2018). 

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

2018). 

Публікації. Результати дослідження опубліковані в 6 статтях у фахових 

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

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків і списку використаних 

джерел (205 позицій, із яких 33 – англійською та 37 китайською мовами). 

Загальний обсяг дисертаційної роботи складає 256 сторінок, з яких основний 

зміст викладений у 222 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

Структура дисертаційного дослідження зумовлена поставленими 

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

загальних висновків і списку використаних джерел. 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертаційного дослідження, його 

актуальність, визначені об’єкт і предмет роботи, сформульовано мету та 

завдання, окреслене теоретико-методологічне підґрунтя, наукова новизна, а 

також теоретичне та практичне значення дисертації. Подано рекомендації щодо 

практичного застосування, вказано на зв’язок теми з програмами та планами 

кафедри. Додатково у вступі зазначені публікації з теми дисертації та структура 

та обсяг роботи.  

У першому розділі дисертації – «Властивості та природа інтерпретації в 

дослідженнях світових наукових традицій» дисертантом 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. На думку дисертанта, глибоке 

осмислення природи та походження інтерпретації необхідне для формування 

вірної та всебічної наукової думки щодо особливостей інтерпретації в східній та 

західній традиціях, а також можливості використання теоретичних 

інтерпретаційних категорій щодо літературних текстів.  

Основу інтерпретації заклала екзегетика (тлумачення релігійних текстів для 

їх вірного адекватного розуміння), однак теоретичного обґрунтування 

інтерпретація почала набувати на царині зародження та первинного розвитку 
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герменевтики, задачею якої було роз’яснення та тлумачення текстів різного 

характеру, а також пошук істинного смислу написаного. Хоча теоретичне 

підґрунтя інтерпретації утверджувалося разом із розвитком герменевтики, 

інтерпретування текстів має значно давнішу історію в різних світових культурах.   

Перші спроби осмислення інтерпретації на Заході належать таким 

філософам як Арістотель, Філон Олександрійський, Оріген, св. Августин, 

Маттіяс Флаціус Іллірікус, Й. К. Даннгауер та іншим. Однак наукова основа 

інтерпретації формувалася століттями після перших підходів до осмислення 

інтерпретації, тому дисертант пропонує враховувати надбання тих, чиї наукові 

здобутки напряму не перебувають у площині герменевтичних досліджень, однак 

призвели до нового розуміння дійсності та осмислення тих особливостей буття, 

які надалі, ставши предметом дослідження їх послідовників, заклали основу 

герменевтики. Наприклад, ідеологія та теорії Марса, Ніцше та Фройда відкрили 

нові можливості для пізнання істини, природи прихованого, ілюзій та 

інтерпретації.  

У цьому дослідженні дисертант розглянула праці представників 

герменевтичної традиції різних поколінь і культур для того, щоб простежити 

еволюцію інтерпретації з ходом розвитку світової наукової думки. Зокрема в цій 

дисертації увага приділена таким дослідникам як Фрідріх Шлейєрмахер, 

Вільгельм Дільтей, Ганс-Георг Гадамер, Мартін Гайдеггер, Поль Рікер, 

М. М. Бахтін, Джон Капуто, Джордж Стейнер та іншим. 

Дисертант детально проаналізувала праці основоположника сучасної 

герменевтики як загальної інтерпретації Фрідріха Шлейєрмахера, який вивчав 

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 

можливо реконструювати історичні події та навіть зрозуміти їх краще за 

сучасників подій. Ідеї Ф. Шлейєрмахера надалі набули розвитку в роботах 

німецьких філософів Вільгельма Дільтея та Мартіна Гайдеггера. Герменевтика в 

Дільтея постає як теорія та методологія інтерпретації текстів. У Дільтея 

герменевтика значно розширює та модифікує сферу свого застосування, 

зробивши предметом інтерпретації будь-які дії та витвори людини. Дільтей 

описує розуміння як оцінювальну інтерпретацію. Мартін Гайдеггер же аналізує 

взаємозв’язок тлумачення і розуміння, а також ключову роль особистого досвіду 

індивіда в інтерпретації.  

Ганс-Георг Гадамер розвиває своє дослідження навколо поняття відкритої 

інтерпретації. За Гадамером, інтерпретація ніколи не може бути завершеною та 

є принципово відкритою, а розуміння тексту є невіддільним від саморозуміння 

інтерпретатора (тобто реципієнта). Гадамер вводить поняття позачасового 

теперішнього в літературному творі та наголошує на комунікативному характері 

мистецтва загалом. Теорії Гадамера щодо позачасового теперішнього 

літературного твору вважаються дисертантом надзвичайно цінними та були 

використані для аналізу інтерпретації тибетського епосу про Гесара у творчості 

Алая.  
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Ідеї Рікера щодо інтерпретації давніх текстів підтримають гіпотезу 

дисертанта щодо цілей інтерпретації стародавнього епосу в сучасному романі 

китайського автора. За допомогою інтерпретації, на думку Поля Рікера, людина 

може наблизитися до оригінального смислу пам’ятки культури. Французький 

філософ приділяє значну увагу ролі часу в інтерпретації, а також описує 

деміфологізацію сакральних текстів як спробу їх повнішого розуміння 

сучасниками.  

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 життєвий досвід з його світосприйняттям та етичними цінностями. 

Бахтіну належить введення в літературознавство поняття хронотопу, яке 

позначає відношення часу та простору в літературному творі. У цьому 

дослідженні дисертант аналізує особливості хронотопів у романі Алая «Цар 

Гесар», використовуючи теоретичне підґрунтя, розроблене Бахтіним.   

Американські науковці Джон Капуто та Джордж Стейнер зробили цінний 

внесок у розвиток теорії герменевтики. Капуто у своїх роботах детально описує 

сучасний стан занепаду сенсу і неможливість відтворення первинних значень 

оригіналів. За Капуто, питання мають залишатися у стані запитування, 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. 

Це також стосується текстів, з якими читач знайомиться своєю рідною мовою, 

оскільки для вірного розуміння реципієнту необхідно подолати відстань між 

власним часом та часом написання твору.   

В українських наукових колах над інтерпретацією працювали 

О. С. Колесник, Т. І. Гундорова, С. М. Квіт та інші науковці. О. С. Колесник 

досліджує поняття інтерпретації на культурологічній царині. Т. І. Гундорова 

особливу увагу приділяє сучасній інтерпретації образів Гоголя та Шевченка, за 

якої дослідниця спостерігає карнавалізацію та кічезацію стереотипних уявлень 

про літературних класиків. С. М. Квіт обґрунтовує свій власний концепт 

інтерпретації, а також аналізує дослідження філософів, що сформували світову 

думку про герменевтику, яку С. М. Квіт вважає мистецтвом і каноном 

інтерпретації. В інтерпретацію природно закладена суб’єктивність, оскільки в 

інтерпретативний процес залучена особистість інтерпретатора. Наслідком 

інтерпретації є саморозуміння і самопізнання реципієнта.   

Це дисертаційне дослідження було б неповним без аналізу герменевтичних 

течій у Китаї, де інтерпретація зародилася на царині традиції коментування 

канонічних текстів конфуціанства. Пізніше велика кількість текстів (не лише 

канонічного характеру) потребувала коментарів, оскільки їх фрагменти втрачали 

ясність та однозначність для читачів. Часто тексти могли бути втрачені через 

історичні обставини. Пізніше вчені намагалися відтворити канонічні тексти з їх 

вірним тлумаченням, що започаткувало появу канонознавства в Китаї. 
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Прагнення вірного інтерпретування надає імпульсу до створення детальних 

тлумачних словників, наприклад, «Ер’я» та «Шо вень ціє цзи». Коментаторів 

давніх текстів у 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 і Хуан Шулін.  

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 

появи герменевтики на Заході. Займаючи центральне місце в роботі, 

герменевтична відкритість ставить питання про необмежений інтерпретаційний 

простір, який заохочує різні та навіть суперечливі інтерпретації. За проф. Мін 

Дун Гу, тенденція до відкритості інтерпретації пронизує китайську поетичну 

критику та тлумачення канонічних творів з давніх часів. На думку дослідника, 

завданням давніх коментаторів було вилучення оригінальних авторських намірів 

із тексту для пошуку вірного смислу твору, а також відповідь на питання, яким 

чином літературний текст може бути адекватно прочитаний сучасниками. 

У наукових колах сучасного Китаю активно ведуться дискусії з 

герменевтики. 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 для аргументування неможливості її використання 

в китайському контексті. 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 і Ден Сіньхуа. 

Одним з основних питань у науковому диспуті є проблема природи та 

походження китайської традиції герменевтики чи взагалі її існування в 

китайській науці. 

Аналіз робіт з інтерпретації представників різних наукових традицій та епох 

зумовили формування більш всебічного осмислення поняття інтерпретації та її 

характеристик, необхідних для виявлення особливостей інтерпретації 

тибетського епосу про царя Гесара в романі Алая «Цар Гесар». 

У другому розділі дисертації «Поняттєва природа епосу та епос про 

Гесара як духовний здобуток тибетців» дисертант дала характеристику ролі 

епосу про Гесара в житті монголів, тибетців і народів Центральної Азії, 

спираючись на різноманітні джерела світових наукових досліджень. Увага 

дослідження була акцентована на особливості менталітету тибетців, що є 

вирішальним фактором для повнішого осмислення епосу та його ролі для народу, 

в якому він побутує. Епос про Гесара – основа тибетського менталітету, один з 

найдовших епосів світу, який і досі зберігає традицію усного оповідання. У 2009 

році епос про Гесара був включений у список нематеріальної культурної 

спадщини ЮНЕСКО, що визнало епос однією з нематеріальних цінностей не 
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лише Тибету, а й всієї людської цивілізації. Хоча уряд КНР докладає чималих 

зусиль до збереження духовної спадщини нацменшин, існує ризик втрати 

традиції усного оповідання епосу. 

Первинно епос про Гесара не був розрахований на письмовий запис. 

Індивідуальні інтерпретації епосу оповідачами під час виконання, а також його 

широке розповсюдження на територіях Тибету, Монголії та землях Середньої 

Азії зумовили 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. 

За територіями можна виокремити наступні основні пласти версій: 

  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) 

Давній епос про царя Гесара частково описаний, проаналізований і 

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. Реріх, 

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 досліджень на теренах Китаю були питання про час і 

регіон зародження епосу, а також природу та особливості образу головного героя 

царя Гесара. 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. 

Гесаріада (епос про Гесара) 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 широковідомою 

літературною пам’яткою для пересічної особистості. Цим дослідженням 

дисертант прагнула підвищити інтерес українською наукової спільности то 

тибетського епосу.  
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Для виявлення інтерпретаційних елементів у романі Алая дисертантом був 

проведений детальний аналіз традиційних образів епосу та складена їх 

характеристика, підкріплена прикладами з тексту епосу. Образний склад залучає 

велику кількість основних та другорядних персонажів, за допомогою яких 

розкривається основна ідея епосу, а саме видатне життя царя Гесара, його 

народження та 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. Його образ піддається значній 

трансформації з розвитком оповіді: від норовливого жорстокого молодика він 

стає людяним і шанованим народним героєм, якому до сьогодні завдячують 

об’єднанням племен та заснуванням міцної держави. Гесар підкорив демонів і 

духів та звільнив свій народ від страждань.  

Одним із найбільш шанованих другорядних персонажів епосу є дружина 

Гесара Другмо. Через красу Другмо починалися війни, а Гесар був змушений 

підкорити ворогів і залучити їх землі до свого царства. Другмо також виступає 

як приклад вірної дружини та захисниці своєї країни. 

Земна мати 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 

перебувати у пеклі через його гріхи.  

Дядько Тротунг описаний в епосі як негативний персонаж, у боротьбу з 

яким вступає цар Гесар протягом своєї земної місії. Він підступний та 

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 проти царя Гесара.  

Брата Гесара Г’яце з самого народження оточували божественні символи. 

Г’яце втілює собою образ благородного сміливого героя, який поклав життя на 

захист рідних земель. 

У цьому дослідженні дисертантом були проаналізовані жанрові ієрархії 

європейської та китайської літературних традицій і дана характеристика епосу 

на їх прикладах. У ході дослідження був сформований висновок, що стандарти, 

згідно з якими відбувається жанрове розподілення літературних творів, суттєво 

відмінні в європейському та китайському літературознавстві. Китайська жанрова 

класифікація надзвичайно складна, керується власною термінологією, яка не 

завжди має відповідний еквівалент у європейському літературознавстві, чи, 

використовуючи європейський термін, вимагає додаткових роз’яснень чи 

уточнень. У дослідженні було виявлено, що китайські жанри досить гнучкі та 

володіють потенціалом до видозмінення. Багато жанрів набули масштабних 

трансформацій з їх історичною еволюцією.  
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У другому розділі дисертації увага була присвячена епосу в жанровій 

класифікації китайського літературознавства. 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 використовують термін шиши для позначення давньогрецьких 

епосів, зокрема гомерівських, скандинавських епосів чи шумерського епосу про 

Гільгамеша. За Ріфтіним, у китайській літературі відсутні традиційні для 

стандартів західного літературознавства епоси. Література Китаю, одна з 

найдавніших у світі, має безперервну усну та письмову традицію, при цьому в 

ній немає класичних масштабних епосів. Б. Л. Ріфтін провів величезну роботу з 

дослідження китайських літературних творів, які, хоча номінально і не 

підпадають під характеристику епосу, володіють багатьма рисами, властивими 

епічному творові, наприклад, цикл стародавніх міфів про стрілка І та роман-

епопея Луо Гуаньчжуна «Три царства». На думку Б. Л. Ріфтіна, передумови для 

створення епосу в китайській традиції не були реалізовані через вплив на 

суспільство конфуціанської ідеології, 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 до 

складу Китайської Народної Республіки, володіють кількома великими епосами, 

наприклад, «Джангар» серед монголів, «Гесар» у тибетців і киргизький «Манас». 

У третьому розділі дисертації «Особливості авторської інтерпретації 

тибетського епосу про Гесара в романі Алая «Цар Гесар»» була 

проаналізована особистість сучасного китайського письменника тибетського 

походження Алая (阿来), який є лауреатом двох найпрестижніших літературних 

премій Китаю – премії Мао Дуня та премії Лу Сіня. Дисертантом було описане 

раннє життя Алая, а також його творчий шлях, охарактеризована роль народного 

тибетського фольклору в його житті та творчості.  

 Алай поклав давній тибетський епос про Гесара в основу свого роману «Цар 

Гесар» («格色尔王»), інтерпретуючи частково сюжет та образи так, щоб вони 

допомагали втілити та розвинути основну ідею роману. Мандрівник, краєзнавець, 

виразник самосвідомості прикордонних районів (за П. Л. Гроховським), Алай 

пише про рідні місця та близьких йому людей. У житті Алая сполучилися різні 

традиції, мови та народності. Багато часу автор 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 (афроамериканська, єврейська та 

література вигнання), а також латиноамериканська література. Алай бере участь 

у багатьох телевізійних проєктах, присвячених подорожам, довкіллю, літературі 

та освіті. За допомогою творчості Алай виражає свій персональний 
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міжкультурний досвід, що своєю унікальністю викликає надзвичайний інтерес у 

читачів і дослідників-літературознавців чи культурологів.  

У третьому розділі дослідження дисертантом висвітлені характерні 

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

місце роману у творчості автора. У своєму романі Алай використовує 

аутентичний сюжет тибетського епосу, однак він оперує як класичним, так і 

новаторським баченням типових епічних образів, а також вводить у роман нові 

сучасні персонажі. У підрозділах третього розділу виявлені особливості 

інтерпретації сюжету та образів давнього тибетського епосу за допомогою 

концепцій і категорій, проаналізованих у першому розділі цього дослідження. 

Дисертантом була приділена особлива увага функціонуванню часу в романі, а 

саме хронотопам (на матеріалі концепцій М. М. Бахтіна) та концепції 

«позачасового теперішнього» (за Гадамером). Проаналізувавши використання 

часу Алаєм на матеріалі теорій М. М. Бахтіна та Гадамера, дисертантом був 

сформований висновок, що 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 свого сучасника, пастуха Джікмеда. З розвитком 

сюжету два пласти історій перетинаються все частіше. 

У романі Алая функціонують два рівні інтерпретації: по-перше, 

інтерпретація давнього тибетського епосу про Гесара самим 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 публікою 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.  

У третьому розділі дисертації були також запропоновані гіпотези щодо 

причин, через які Алай вдався до інтерпретації традиційного тибетського епосу 

про Гесара. По-перше, інтерпретація могла бути використана для подолання 

відстані у часі та просторі (концепція розроблена Полем Рікером). Для сучасного 

читача об’єм і складність тексту епосу потенційно могли створювати бар’єр для 

розуміння та осмислення. У своєму романі Алай подає скорочений варіант 

давнього епосу, а також вводить персонаж оповідача Джікмеда, за допомогою 

якого епос наближується до сучасності. До того ж, за Рікером, завдяки 

інтерпретації у реципієнта започатковується потенціал для 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 

збільшує шанси збереження та функціонування епосу в сучасності. 

Для того, щоб осмислити традиційне та новаторське насичення образної 

системи Алая в романі «Цар Гесар» у третьому розділі дисертації були зіставлені 

для порівняння образи давнього епосу та їх прототипи в романі. Зокрема для 

образу царя Гесара Алай використовує як традиційні, типові для епосу, так і 
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новаторські особливості, що демонструють наведені цитати з роману, які містять 

описи персонажа та сцен, в яких розкривається сутність його характеру та 

еволюція образу. 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 через комунікацію з образом 

пастуха Джікмеда, якого немає в традиційному епосі.  

Бувши божеством на небесах, Гесар сходить до світу людей. Шляхом 

страждань під час вигнання, настанов від Небесної матері образ Джору 

трансформується та набуває більшої духовності. Образ Гесара в романі більш 

олюднений, ніж в епосі. 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. Образ 

алаєвського Гесара насичений більшим психологізмом, ніж його епосів прототип. 

Протягом роману царя переповнюють лють, ревнощі, меланхолія, сум, горе, вина, 

приреченість і багато інших почуттів. Наприкінці роману Гесар розчаровується 

в собі, оскільки не приніс процвітання та добробуту своєму народові, в 

майбутньому Джікмеда не існує його царства, а за тисячі років люди на його 

землях так само страждають. На певному 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.  

Образи мати Гесара Гонгмо, дружини Другмо, дядька Тротунга та брата 

Г’яце Г’ялкара зображені досить традиційними та відповідають образам епосу в 

романі Алая. Більше уваги автор приділяє переживанням героїв, епос же 

здебільшого сконцентрований на їх діях і вчинках. Через сцени, в яких ці 

другорядні герої контактують з царем, більш глибоко розкривається характер 

самого Гесара. Наприклад, у романі «Цар Гесар» Алая відсутні передумови 

появи Гонгмо в Лінзі, однак збережена її благородна роль у народженні 

майбутнього героя, його супроводу у важкі часи вигнання, а також під час 

пошуку чарівного коня для перемоги в перегонах. Після смерті Гонгмо мала 

нести відповідальність за гріхи Гесара, що підкреслює жертовний характер її 

образу.  

Роль дружини Гесара Гонгмо важлива для сюжету, а також для висвітлення 

характеристик образу самого Гесара, оскільки їх сутність яскраво проявляється 

в сценах з Другмо. Образ дружини Гесара в романі відповідає її прототипові в 

епосі. Другмо – перша красуня Лінгу, розумна та кмітлива, всім серцем кохає 

Гесара. Другмо завжди захищає інтереси царя, країни та її людей. Вона 

добровільно відправляється у вороже царство Хор, щоб запобігти війні та 

людським жертвам. 

Персонаж дядька Гесара 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 були сплановані для перемоги Джору. Також через 
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зради та підступи Тротунга Гесар має можливість проявити до нього милосердя 

та позбавити від покарання, на яке той заслужив. 

Ціннісним для роману «Цар Гесар» є образ бодгісаттви Ґуаньїнь-

Авалокітешвари, який 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 голос та 

оточення божественними символами. Алай зображує Авалокітешвару чоловіком, 

що надає роману більшої історичної вірності. У романі Алая бодгісаттва 

пов’язаний із буддійськими моральними цінностями та укріпленням позицій 

буддизму на теренах країни Лінг. Серед новаторських особливостей зображення 

образу варто зазначити його надзвичайну наближеність 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 для позначення імені 

бодгісаттви Алай використовує ієрогліфи 观世音 (Guān shì yīn), що відповідає 

українському перекладу Ґуаньїнь, українською більш коректно буде перекласти 

ім’я бодгісаттви як Авалокітешвара відповідно до контексту роману.  

Сучасний пласт роману «Цар Гесар» виражений за допомогою опису 

життєвого шляху пастуха Джікмеда, образ якого відсутній у народному епосі. 

Однак 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 аутентичному середовищі, адже 

первинно епос не був записаний, а поширювався виключно за допомогою 

оповідачів, 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 згодом повагу суспільства та народну славу. Однак образ Джікмеда 

виходить за рамки опису барда-оповідача з відзначенням його ролі для 

функціонування епосу та тибетської культури загалом. Протягом роману можна 

простежити еволюцію образу: читач знайомиться з пастухом, який сумнівається 

у своїй здатності нести духовне знання людям і 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 історії, ніж сам Гесар, оскільки він знає майбутнє царя, однак вирішує 

не відкривати його героєві. Дуже часто образ Джікмеда розкривається через 

багатогранність його стосунків з царем Гесарем. Він переживає увесь спектр 

людських почуттів до свого героя: від богобоязності до співчуття. Наприкінці 

роману Джікмед має відпустити історії, які жили в його серці більшу частину 

його життя, оскільки він вже старий і через погане здоров’я не здатний 

виконувати свої обов’язки божественного посланця. Коли історії покидають 

пам’ять Джікмеда, закінчується місія Гесара в земному світі, і він повертається 

на небеса.  
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ВИСНОВКИ 

Використавши тибетський епос про царя Гесара в основі роману «Цар 

Гесар», Алай піддав авторській інтерпретації епічні 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 із залученням літературного тексту читач грає 

активну роль, накладаючи на інтенції автора особистий досвід, життєві цінності 

та моральні переконання. Інтерпретація завжди залишається відкритою, немає 

одного єдино вірного варіанту інтерпретування. Інтерпретація твору літератури 

читачем може суттєво відрізнятися він послання, закладеного автором при 

написанні твору.  

2. Інтерпретації може мати 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, його наукове обґрунтування.  

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 до 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 численних версіях у культурній традиції різних народів, які 

відрізняються величезною кількістю додаткових епізодів, другорядних сюжетів, 

мотивів та 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-оповідачами, які додають чи 

змінюють окремі елементи сюжету чи характеристик образів. 

5. У житті Алая сполучилися різні традиції, мови, народності, що 

знайшли 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 інтерес у читачів, дослідників-літературознавців чи 

культурологів як приклад вираження прикордонної свідомості. 
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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 основних 

цілей інтерпретації епосу Алаєм: 

  Інтерпретуючи тибетський епос про Гесара, Алай прагне до глибшого 

розуміння та тлумачення самого епосу. 

  У романі «Цар Гесар» Алай фіксує феномен 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. 

Перспективи подальшого дослідження пов’язані з популяризацією 

вивчення інтерпретації у літературознавчій царині, підвищенням інтересу до 

духовного здобутку національних меншин Китаю, а також творчості сучасного 

китайського автора Алая, який і зараз продуктивно працює на літературній ниві. 

В українському літературознавстві та зокрема сходознавстві творчість Алая є 

недостатньо вивченої та потребує більш холістичного підходу. Твори Алая 

чекають на переклад та знайомство з українським читачем.   
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визначена наукова новизна, а також висвітлені теоретичне та практичне значення 

роботи. Структура дисертаційного дослідження зумовлена поставленими 

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

загальних висновків і списку використаних джерел. 

У дослідженні детально проаналізований теоретичний здобуток 

дослідників-герменевтів західної, української та китайської традицій, та 

виявлена специфіка осмислення герменевтичих категорій та їх еволюція. В 

дисертації визначені особливості жанрової характеристики європейського та 

китайського літературознавства. У фокусі роботи знаходиться тибетський епос 

про царя Гесара. Висвітлені регіональні версії епосу, його інтерпретативний 

потенціал, а також узагальнені характеристики образного складу епосу про 

Гесара. Окремий розділ дисертації присвячений Алаю та його роману «Цар 

Гесар». Запропоновані гіпотези щодо цілей авторської інтерпретації сюжету та 

персонажів епосу в романі, а також вперше проведена характеристика образів 

роману та виявлені традиційні та новаторські елементи їх зображення.  

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

Алай, нацменшини, хронотоп, діалогічність, розуміння, смисл. 

 

АННОТАЦИЯ 

Скачкова Д. А. Интерпретация тибетского эпоса о царе Гесаре в 

современной китайской литературе (на материале романа Алая «Царь 

Гесар»). — На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.01.04 – литература зарубежных стран. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко МОН Украины. – Киев, 

2020. 

Диссертация посвящена исследованию интерпретации тибетского эпоса о 

Гесаре в романе современного китайского автора тибетского происхождения 

Алая «Царь Гесар». В диссертации подробно обоснован выбор темы 

исследования, поставлена цель и произведены задачи для ее достижения, 

определены объект и предмет работы, описана теоретико-методологическая 

основа исследования, определена научная новизна, а также освещены 

теоретическое и практическое значение диссертации. Структура 

диссертационного исследования обусловлена поставленными задачами и 

состоит из введения, трех разделов, выводов к разделам, общих выводов и списка 

использованной литературы.  

В исследовании подробно проанализировано теоретическое наследие 

ученых-герменевтов западной, украинской и китайской традиций, выявлена  

специфика осмысления герменевтических категорий и их эволюция. В 

диссертации определены особенности жанровой характеристики европейского и 

китайского литературоведения. В фокусе работы находится тибетский эпос о 

царе Гесаре. Освещены региональные версии эпоса, определен его 

интерпретативный потенциал, а также обобщены характеристики образного 

состава эпоса о Гесаре. Отдельный раздел диссертации посвящен Алаю и его 
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роману «Царь Гесар». Предложены гипотезы относительно целей авторской 

интерпретации сюжета и персонажей эпоса в романе «Царь Гесар», а также 

впервые проведена характеристика образов романа и выявлены традиционные и 

новаторские элементы их изображения. 

Ключевые слова: эпос, Гесар, интерпретация, герменевтика, текст, Тибет, 

Алай, нацменьшинства, хронотоп, диалогичность, понимание, смысл. 

 

ABSTRACT 

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

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

Manuscript. 

This thesis is designed to obtain academic degree of the Candidate of Philological 

Sciences majoring in “Literature of Foreign Countries” – 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 justified, the research targets have been set, and the steps to achieve 

these targets were stated. Moreover, the respondent identified the subject and the object 

of the research, analysed theoretical background, determined academic novelty, as well 

as theoretical and practical application of this thesis.  

This study is justified by the necessity of a detailed analysis of interpretation, 

Tibetan epic of King Gesar, Alai’s literary work, as well as determining the purpose 

and specific features of Alai’s interpretation of the ancient Tibetan epic of Gesar. With 

a great risk of losing the identity of ethnicities with a rich spiritual heritage in the age 

of global national integration, the question of the preservation of the spiritual non-

material values, as well as their detailed study arises. The epic of King Gesar 

determines the foundation of Tibetan culture and the Tibetans’ mindset.  

The scientific novelty of the research is defined by the following: 

• traditional and innovative features of the epic characters’ description in Alai’s 

novel were discovered and analysed 

• the hypotheses regarding the reasons of the ‘Narrator’ story line in Alai’s novel 

were proposed 

• potential reasons for the interpretation of the ancient epic by Alai in his novel 

‘King Gesar’ were stated 

The theoretical significance of the work lies in the possibility of using the results 

of this thesis for further research on Chinese literature, Alai’s literary work, Chinese 

minority literature, folklore, linguistics etc. The work may be of an interest to 

folklorists, ethnographers, anthropologists, and specialists in other fields that involve 

the research of ethnic groups and their culture. Moreover, the results of this research 

can be used as a theoretical background for the Ukrainian translation of Alai’s novel 

‘King Gesar’. 
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The practical significance of this research lies in the possibility of using the results 

in compiling textbooks on Chinese and Tibetan literature, as well as developing the 

lecture materials for students of higher educational institutions. Moreover, this study 

contributes to the understanding of the Tibetan epic of Gesar among scientists and any 

individual interested in Tibetan culture. 

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, the respondent analysed the definition and the evolution of 

interpretation, followed by the development of the scientific thought around 

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, the respondent 

analysed the work of Ukrainian (Kolesnyk, Gundorova, and Kvit) and Chinese 

scientists in hermeneutics. The respondent concluded that in various cultural traditions 

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

hermeneutics.  

In Chinese hermeneutics, it is important to note that the tradition of commentary 

existed in China for thousands of years. Interpretation in China existed as commentary 

of the sacred texts, spreading to the other genres later. 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. The respondent 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 tradition of literary 

commentary in China, which exceeds the Western hermeneutics based on the 

persistence and the quantitative component 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, the role of epic in the Chinese classification of genres was 

identified. The respondent concluded that Chinese term for ‘epic’ (shishi) is most used 

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

Scandinavian epics. In the Chinese literary tradition itself the examples of large epics 

were not found. However, there are literature pieces that possess 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. Tibetan epic of King Gesar is one of them. 

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 to obtain deeper understanding of the 
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epic. Epic of King Gesar is the longest epic in the world that still follows the tradition 

of oral performing. Even though the PRC government has been launching various 

initiatives 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. 

 One of the subchapters of the second chapter was dedicated to the history of epic 

research, as well as its regional versions. Furthermore, the respondent identified key 

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

novelty features in ‘King Gesar’ by Alai.  

 The third chapter was 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. Alai’s 

cultural and national background and its reflection on his literary work were 

investigated. Tibetan folklore, as well as literature plays an extremely important role 

in Alai’s life.  

 The third chapter 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.  

In the third chapter the respondent explored the distinguishing features of the plot 

and the characters of the novel using the methodology analysed in 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”. The hypothesis regarding the 

reasons why Alai chose an ancient novel as an interpretational source for his novel was 

proposed. The respondent implemented the concepts of Paul Ricoeur to formulate the 

hypothesis regarding Alai’s interpretation.  

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 among the ordinary readers. This fact adds 

up to the epic’s potential ability to survive and thrive in modern world.  

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

minorities, chronotope, dialogue, understanding, sense.  


