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Нижчевикладений текст не є результатом спе-
цiальних дослiджень чи студiй. Швидше це рi-
зновид есе, зiбрання рефлексiй – результат моїх
власних спостережень й аналiзу деяких явищ, що
супроводжують рiзноманiтнi сучаснi прояви ви-
раження етнiчностi в Схiднiй Європi та Азiї. Цi
явища є ефектом полiтичних змiн, що завершу-
ються в країнах, якi до 90-их рр. ХХ ст. входили
до складу СРСР або були йому пiдпорядкованi,
хоч формально виступали незалежними. Органi-
зована Прикарпатським нацiональним унiверси-
тетом у вереснi 2008 р. наукова конференцiя була
присвячена, в основному, проблемам, пов’язаним
з туризмом. Власне туризм i його поширенiсть є
одним з найбiльш цiкавих сучасних явищ, важ-
ливих не тiльки з поглядiв економiчних, але це
також надзвичайно цiкаве поле для етнологiчних
дослiджень.

* * *

Кочiвництво, номадизм, мiграцiї, туризм – це
визначення рiзних форм перемiщення. Теорiї, якi
займаються описом i класифiкацiєю рiзноманiт-
ностi таких явищ, звертають також увагу на рi-
зноманiтнiсть чинникiв, якi є причиною перемi-
щення. Найчастiше явище номадизму аналiзуєть-
ся на прикладi неєвропейських спiльнот. Однак, i
в Європi явище сезонної мiграцiї є вiдомим, особ-
ливо у виглядi перемiщення пастухiв у гiрських
регiонах. Рiзноманiтнiсть чинникiв, механiзмiв i
способiв змiни мiсця перебування, яку описують
дослiдники мiграцiйних процесiв, в радянськi ча-
си була “збагачена” примусовими перемiщеннями
цiлих народiв – як формою репресiї. Етнiчнi чис-

тки траплялися колись також i в Схiднiй Європi.
У сьогоденнi до етнiчних чисток доходило найчас-
тiше в часи полiтичних змiн в 90-их рp. XX ст.
i виникнення нових держав на мiсцi ранiше iсну-
ючих багатонацiональних державних органiзмiв –
прикладом може бути розпад Югославiї i конф-
лiкти, якi супроводжували цей процес. Цi новi
явища принципово не змiнили стан знань, анi iс-
нуючi теорiї мiграцiй, хоча й збагатили їх новими
формами1. Натомiсть явищем, яке стало чимось
новим для теорiї форм мiграцiї, є туризм i турис-
ти як сучаснi номади.

* * *

Подорожування є поширеним у сучасному свiтi
явищем, яке виникає з причин економiчних (тор-
гiвельних, службових, у пошуках кращого життя),
полiтичних, пiзнавальних i багатьох iнших. Подо-
рожi у “невiдоме” здавна постачали новi знання
та новi враження, спонукали до вiдкриттiв, зба-
гачували науку описами iншого свiту i людей, якi
там жили. Аристократiя i влада посилали синiв
у свiт, щоб пiзнали iншi країни, що було важ-
ливо для майбутнiх, визначених їм ролей i фун-
кцiй. Однак цi подорожi i мандрiвки в XIX ст.
чи першiй пол. XX ст. не були масовими, то-
му не стали для суспiльних наук чимось важли-
вим з точки зору теорiї мiграцiї. Лише масовiсть
та поширенiсть подорожування, а також життя,
яке пов’язане з частою змiною мiсця проживання
як вибраний його стиль, формування нової галузi
економiки, яку називають туристичним промис-
лом, стали проявами важливих змiн i створення
нової категорiї опису i наукового вiдображення
– туристичного номадизму i туриста як сучас-
ного номада. Це мандруюча людина, що перемi-
щується у нерегулярних вiдрiзках часу, керується
власним вибором i фiнансовими можливостями.
Часом вiн на певний термiн влаштовується на
роботу в якiйсь країнi, щоб заробити на подаль-
шу подорож або проживання. Якщо щось, окрiм
власного бажання, впливає на змiну мiсця, то за-
звичай це несприятлива пора року або вичерпан-
ня засобiв до iснування. Хiба, що це пенсiонер,
який доступ до свого батькiвського рахунку, на
котрий регулярно поступають грошi, має тепер у

1Див.: Readings in the Sociology of Migration / Ed. Cli-
fford J.Jansen.– Oxford, 1970.
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бiльшостi країн, навiть вiддалених i рiдко вiдвi-
дуваних закутках свiту.

Не всi беруть участь у таких мiграцiях i не усi
можуть жити в такий спосiб, але також не усi
хочуть так жити чи проводити час. У Канадi, а
особливо в США часто можна зустрiти людей,
життя яких минає у так званих трейлерах, авто-
мобiлях з причепом, котрi забезпечують досить
комфортнi житловi умови, або також в автомобiлi
– великому салонi на колесах, в якому ззаду за
кабiною водiя знаходиться кухня, ванна, спаль-
ня i салон з телевiзором. За таким будинком на
колесах тягнуть невеликий легковий автомобiль,
який, пiсля прибуття до наступного мiсця стоян-
ки та тимчасового проживання, служить для виїз-
дiв на закупiвлi в найближчому супермаркетi або
мiстечку i для мандрiвок околицями. Мiсцем тим-
часової стоянки i мешкання є спецiально пiдгото-
ванi кемпiнги, де до кожного стоянкового мiсця
пiдведена електрика, вода i каналiзацiя, до яких
пiдключає свiй дiм на колесах номадо-турист. Вiн
має досить багато стоянкового мiсця, що дозво-
ляє удомашнити цей простiр, огороджуючи його
скриньками з квiтами, якi перевозяться в машинi,
збiрним плотиком-огородженням, i котом або со-
бакою на повiдку чи клiтками з птахами. Манд-
руючi таким чином сучаснi номадо-туристи часом
наймаються працювати десь у мiстечку, а через
кiлька тижнiв або мiсяцiв знову змiнюють мiсце
побуту.

Звичайно тими мандрiвниками не є люди дуже
багатi, а швидше середнього достатку, якi просто
вибрали такий спосiб життя. Зустрiти можна та-
кож старших людей, якi на машинi з невеличким
причепом, в якому мають намет, кухню, потрiб-
нi речi та одяг, їдуть туди, де клiмат їм бiльше
вiдповiдає. Наприклад, на Аляску чи до Юко-
ну влiтку, але коли наближається зима вертають-
ся до рiдної Калiфорнiї чи Техасу. Грошi, тобто
пенсiю, можуть отримати практично в кожному
населеному пунктi або просто платити так попу-
лярною зараз карткою. Багато скандинавiв, нiм-
цiв, британцiв взимку переселяються у теплiшi
країни, де на додаток можуть жити бiльш люксу-
сово зi своєї пенсiї, нiж у рiдному краї, декотрi
купують там будинки – бо в тамтешнiх економiч-
них реалiях (наприклад, якоїсь країни Пiвденно-
Схiдної Азiї) не є то великi витрати. У рiзноманi-

тних морських портах можемо зауважити великi
кораблi – плаваючi готелi. Вони перевозять кi-
лькасот туристiв, властиво не тiльки перевозять,
але й служать їм домом. Кабiни, якi є кiмната-
ми з балконами i великими вiкнами, створюють
атмосферу власного помешкання. Протягом кiль-
кох тижнiв, а навiть мiсяцiв, цi сучаснi кочовики
обпливають цiлий свiт або якийсь його фрагмент.
Тими номадами – тимчасовими мешканцями пла-
ваючих готелiв – не є люди дуже заможнi, оскi-
льки багатi користуються власними яхтами.
Натомiсть рисою, яка звертає на себе увагу, є

те, що користувачами плаваючих готелiв чи меш-
канцями причепiв – будинкiв на колесах, тобто
тими, якi найчастiше користуються кемпiнгами i
на лiто переселяються в теплiшi країни, часом на-
вiть купуючи там будинки, тими, якi найбiльше
мандрують, подорожують, волочуться є люди з
бiлою шкiрою – представники бiлої раси. Не хочу
робити з цього жодних висновкiв чи узагальнень.
Це є констатацiя, яка є результатом як власного
спостереження в рiзних країнах Європи, Африки,
Пiвнiчної Америки i Азiї, так i спостереження
iнших осiб. Насправдi дуже часто можна бачити
чисельних туристiв з Японiї чи Пiвденної Ко-
реї, а часом iз Китаю, але це iнший вид туристiв
– групами i постiйно оглядаючих, якi фiксують
з допомогою фотоапарату вiдвiданi мiсця i по-
вертаються додому. Це не є “правдивi” сучаснi
номади.
Найчисельнiшу групу сучасних мандрiвникiв

не становлять мандруючi номади з власним до-
машнiм господарством i пожитками, але власне
так званi туристи. Протягом року вони проводять
кiлька тижнiв в однiй чи кiлькох країнах i до-
сить систематично подорожують щораз до iнших
країн i мiст – передусiм європейських i пiвнiчно-
американських.
Вiдповiдно до термiнологiї, яка стосується но-

мадизму i вживається у суспiльних науках, це
явище можемо – у значному спрощеннi – окре-
слити як сезонний семiномадизм. У класичних
теорiях, що стосуються номадизму цей термiн за-
стосовується для називання ситуацiї перiодичного
перемiщування мисливцiв з декотрих африкансь-
ких чи австралiйських племiнних спiльнот у по-
шуках звiрини або перемiщення пастухiв альпiй-
ських, карпатських чи пiренейських, якi на лiто
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iдуть з худобою на гiрськi пасовища, а на зиму
повертаються до сiл, якi лежать бiля пiднiжжя гiр
чи в долинах. У випадку сучасних туристiв се-
мiономадiв це є пошук пiд час подорожей нових
вражень, краєвидiв i сувенiрiв, якi будуть пiд-
твердженням минулих мандрiвок, нагромадження
“впольованих” на камеру краєвидiв чи “здобутих”
пам’яток.

* * *

Легкiсть перетину кордонiв, вiдкритiсть знач-
ної частини країн свiту на вiдвiдання їх iнозем-
цями робить мандрування i туристичнi подорожi
чимось вiдносно простим. Водночас мода на по-
дорожування, пiзнавання, оглядання, а принайм-
нi “зарахування” чергових країн i мiсць створює
можливостi заробiтку для населення країн, якi
вiдвiдують туристи. В той сам час країнам, якi
є метою подорожi, дає можливiсть черпати часом
значнi прибутки. Прибулi туристи не тiльки по-
требують пiд час свого побуту десь мешкати i їс-
ти, але також хочуть оглядати пам’ятки i природу,
пiзнати екзотику чи специфiку мiсцевої культури
i доторкнутися до цiєї екзотики, якої немає у їх
країнi – навiть, якщо ця екзотика видумана для
потреб туристiв. Вони хочуть також набути так
званi пам’ятки, предмети-символи, якi б засвiдчу-
вали “я там був”, “бачив країну Х i її екзотичних,
iнших як у моїй країнi мешканцiв”. Це спричи-
няє те, що для багатьох держав туристи є значним
джерелом прибуткiв, а для мешканцiв тих країн
важливим працедавцею або користувачем послуг
i рiзноманiтних продуктiв. В деяких країнах свiту
туристи i туристичний промисел становлять одну
з найважливiших чи навiть найважливiшу скла-
дову їх бюджету. Такi країни як Непал, деякi
країни Пiвденно-Схiдної Азiї, Океанiї та Афри-
ки черпають з туристiв значну частину бюджету
держави i прибуткiв громадян; хоча також бага-
то європейських країн отримує з туризму значнi
прибутки.
Можна прийняти, що об’єктивним показником

потреби у подорожах, огляданнi, побутi в iншiй
країнi, в iншому морi чи в iнших горах – є кiль-
кiсть екскурсiйних бюро. Динамiзм туристичного
промислу особливо видно в Схiднiй Європi. Пiс-
ля десятилiть обмежень i недоступностi iншого
свiту, нiж той схiдноєвропейський – та й то в об-

меженому обсязi через нестачу коштiв, паспортну
полiтику i iдеологiю, раптово для мешканцiв кра-
їн Схiдної Європи вiдкрилися можливостi виїздiв,
вiдвiдування, пiзнавання iнших країн. Початково
ще в обмеженому обсязi, головно через причини
економiчнi, але тепер i цей чинник не найiстот-
нiший. Кiлькiсть екскурсiйних фiрм, якi виникли
за останнi десять рокiв у країнах Схiдної Євро-
пи, широкий спектр пропонованих послуг i країн
для вiдвiдування показує, що в цiй частинi Єв-
ропи туризм стає щоразу поширенiшим. Вiзовi
полегшення або вiдсутнiсть вiз є додатковим iм-
пульсом. Турист не мусить годинами вистоювати
в черзi за вiзою, оскiльки це залагодить за нього
екскурсiйна фiрма, яка ж зорганiзує побут, забез-
печить враження i придбання сувенiрiв.

На користь вiд розвитку туризму – цiєї но-
вої динамiчної галузi господарства, а також на
пов’язанi з тим можливостi працi та заробiтку
для багатьох людей, звертають увагу багато країн
у своїй внутрiшнiй полiтицi, рiвно ж як i євро-
пейських. Коли кiлька рокiв тому державна вла-
да Австрiї хотiла ввести рiзноманiтнi перешкоди
для чисельно прибуваючих полякiв, тиск власни-
кiв пансiонатiв i протести осiб, якi живуть з ту-
ризму, значною мiрою польських громадян, приз-
вели до того, що австрiйська влада дуже швидко
вiдмовилася вiд своїх намiрiв, пояснюючи це не-
порозумiнням, бо загалом не хотiла обмежувати
полякам можливiсть приїхати до Австрiї. Крити-
ка i протести тих, хто мiг втратити на перешкодах
щодо польських туристiв, пiдприємцiв, якi жи-
вуть з туризму – це також голоси виборцiв, якi
на чергових виборах можуть голосувати за ко-
гось iншого. Влада багатьох країн витрачає ве-
ликi грошi на рекламу, запрошування i пропагу-
вання країни, на друкування буклетiв, туристи-
чних iнформаторiв, винагородження журналiстiв,
щоб писали тексти заохочуючi до приїзду. Недi-
льнi випуски найбiльших польських газет часто
супроводжують додатки, якi закликають вiдвiда-
ти якусь країну: описуються туристичнi принади,
краса краєвидiв, неповторнiсть кухнi. Цi додат-
ки є найчастiше платними рекламами, якi опла-
ченi рiзними зацiкавленими iнституцiями в данiй
країнi, що хочуть привабити iноземних туристiв
(у цьому випадку польських).

Власники пансiонатiв у Закопаному й околи-
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цях, де частими гостями, головне взимку, були
українськi туристи, нарiкали на обмеження в ре-
зультатi входження Польщi до Шенгенської зони.
Оскiльки раптово зменшилась кiлькiсть прибу-
ваючих з України i зменшились прибутки мешка-
нцiв Пiдгалля, якi обслуговували українських ту-
ристiв. Однак, у цьому випадку протести не були
результативними. Вiдкритiсть Польщi для iнших
країн Європейського Союзу, лiквiдацiя прикор-
донного контролю, можливiсть вiльного перетину
кордону в будь-якому мiсцi стали бар’єром, пере-
шкодою для значної частини українцiв.
Популярнiсть туризму i подорожування, а та-

кож прибутки вiд них – це поле для гострої кон-
куренцiї мiж екскурсiйними фiрмами. Чеськi фiр-
ми, розташованi в мiсцевостях недалеко вiд кор-
дону з Польщею, пропонують нижчi цiни поїздок
до тих самих країн, нiж польськi фiрми бiля кор-
дону з Чехiєю. Багато полякiв користають саме з
чеських пропозицiй. Польськi власники фiрм про-
тестували, пробували схилити державну владу до
втручання. Але прийнятi Польщею правила Єв-
ропейського Союзу оберiгають засади конкурент-
ностi. Тому влада не могла втрутитися на захист
власникiв польських туристичних фiрм, на чому
виграють не тiльки чехи, але також їх польськi
клiєнти-туристи.
Пропозицiї бiльшостi туристичних фiрм, якi

зорiєнтованi на пересiчного туриста, подiбнi –
пропонують подiбний вид послуг i вражень, по-
дiбнi готелi, харчування, басейни, пальми, мож-
ливостi вiдпочинку i подiбнi враження, тому що
подiбно показують мiсцеву культуру, кухню, па-
м’ятки, фольклор. Частково тому, що їх мiсцевi
спiвробiтники обслуговують багато фiрм з рiзних
країн i одне й теж пропонують усiм. Тому декот-
рi пiдприємцi чи власники фiрм мають спецiальнi
пропозицiї – пропонують подорожi для любите-
лiв метеликiв чи спостерiгання за птахами, риба-
льство, плавання на яхтi, фотосафарi, мандрiвки
малодоступними мiсцями чи маловiдвiдуваними
країнами.
Проте цi пересiчнi туристи, маючи пересiчнi

вимоги i не зацiкавленi дуже детальним озна-
йомленням з пам’ятками старих мiст i святинь,
також хочуть мати задоволення i пiдтвердження
минулої подорожi. Для цього потрiбнi певнi еле-
менти – сувенiри, символи країни, регiону, мiста,

щоб мати пiдтвердження свого перебування там i
показати це iншим, здивувати, що був там, де й
iншi були або й не були. Одна з польських турис-
тичних фiрм рекламує себе, заохочуючи до виїзду
“туди, де не були твої сусiди”. Пiдтвердженням
того, крiм розповiдi, фотографiй, рiзноманiтних
покупок є сувенiр-символ.

На поширене у масштабi Європи i значнiй час-
тинi свiту подорожування i поєднанi з цим мож-
ливостi заробiтку звернули увагу навiть iнсти-
туцiї релiгiйного характеру, i це стало однiєю з
форм їх дiяльностi. Паломництво, вiдвiдування
мiсць визнаних за особливо освяченi, зазвичай
були приватною справою i реалiзовувалися iнди-
вiдуально. Паломники залюднювали дороги Єв-
ропи принаймнi вiд середньовiччя, проте це був
iндивiдуальний вибiр i рiшення. Зараз при ба-
гатьох католицьких парафiях у Польщi та iнших
європейських країнах iснують туристичнi фiрми,
якi органiзовують паломництва до вiдомих святих
мiсць. Вони забезпечують можливiсть вiдвiдання
iнших цiкавих святинь, дають також нагоду поба-
чити цiлком свiтськi пам’ятки i зробити покупки.
Снуючi люди, натовпи паломникiв, переповненi
автобусами з рiзних країн паркiнги у знаних мiс-
цях паломництва Iталiї, Францiї, Португалiї, По-
льщi – сьогоднi це звичайний вигляд. Промисел
релiгiйних пам’яток дбає, щоб паломник-турист
був забезпечений пам’ятними сувенiрами – свiд-
ченням участi у паломницькiй мандрiвцi: зобра-
ження святих, вервички, рiзного об’єму пласти-
ковi пляшки у формi Матерi Божої, корона якої
водночас служить корком, що вiдкручується, i
пляшку можна наповнити святою водою з мiс-
цевого джерела, якому приписуються лiкуваль-
нi, чудотворнi властивостi. Витиснений в основi
пляшки-Матерi Божої напис (Компостела, Люрд,
Ченстохова чи iнший залежно вiд паломницької
мiсцевостi) є пiдтвердженням перебування в цьо-
му так важливому для паломникiв мiсцi.

Туристичнi фiрми, якi органiзовують паломни-
цтво вiрних iсламу чи юдаїзму, також популярнi
– не тiльки пов’язанi з християнством iнститу-
цiї побачили користь вiд органiзацiї туристично-
го паломництва. Прикладом може бути українсь-
ка Умань – мета паломництва хасидiв з багатьох
країн свiту, якi хочуть вiдвiдати могилу брацлав-
ського цадика.
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Дуже подiбний характер має чи швидше мало
групове, зорганiзоване паломництво до санктуарiя
– мавзолею на Краснiй Площi в Москвi, де ле-
жить забальзамований труп вождя революцiї Ле-
нiна, чи до санктуарiїв Кiм Iр Сена, Мао Дзеду-
на. Там також можна купити сувенiри, пiдтвер-
джуючi здiйснену мандрiвку-паломництво. Та-
кож в цих випадках маємо справу з явищем вiд-
носно новим i короткою традицiєю – це колек-
тивне паломництво до мiсць поховань вождiв ре-
волюцiї i полiтичних провiдникiв.
Виїзди спортивних вболiвальникiв, головно

футбольних фанiв, якi слiдують за своїми коман-
дами у мiста i країни, де мають вiдбутися черго-
вi матчi, – це також форма туристичного квазi-
паломництва з не дуже довгою iсторiєю.
На основi тiльки тих кiлькох описаних прикла-

дiв сучасного номадизму i форм його органiзацiї
видно, що маємо справу з явищем, поширеним i
загальним у суспiльному життi, яке не обмежує-
ться до хвилевої моди чи наслiдування. Це важ-
ливий елемент сучасної реальностi i звичаєвостi,
який вимагає дослiдження i зацiкавлення науков-
цiв не тiльки з економiчних причин, але також i
культурологiчних.

* * *

Готуючи цей текст на конференцiю, органiзо-
вану Унiверситетом в Iвано-Франкiвську, напев-
но знаходжуся у ситуацiї кращiй, нiж бiльшiсть
українських авторiв. Можу говорити як особа
ззовнi й оцiнювати спосiб використання симво-
лiв i предметiв, яким надається значення символу
з нацiональним характером i водночас українсь-
ким. Можу оцiнювати утворення цим предметiв-
символiв, також органiзацiю рiзноманiтних це-
ремонiй, якi повиннi сприйматися глядачами як
фрагменти традицiї – як щось незмiнне, мало не
одвiчне, i що є знаком iдентичностi, знаком на-
цiональної приналежностi. Як не-українець, я не
зобов’язаний це сприймати так, як це очiкуєть-
ся вiд українця, вiд громадянина-патрiота. Хоча
знаю, що цi знаки, символи, церемонiї є також
скерованi до не-українцiв, до чужих – власне як
виразники українськостi.
Пригадаю тут одну iз основних засад, знаних

в етнологiї. Вирiзнення власної групи водночас є
окресленням iншого. Поняття “свої” та “iншi” є

протилежнi, опозицiйнi, але не виключають одне
другого. Маю в Українi багато знайомих i широке
коло осiб, з якими приятелюю, тому Україну вiд-
вiдую часто – в жоднiй iншiй країнi окрiм Поль-
щi, де проживаю i працюю, не буваю так часто.
Найчастiше це поїздки з вибору, якi не вини-
кають з обов’язку i не обмежуються до одного
мiсця чи регiону.

Це дає менi широку гаму спостережень i пев-
ний рiвень компетенцiї i знання України, але та-
кож i почуття дистанцiї, яке виникає з факту, що
я є iноземцем, не-українцем. Як етнолог спостерi-
гаю й аналiзую, не будучи при тому зобов’язаний
до позитивного вiдношення, а часом може i не
критичного нi до України, нi до Польщi.

Львiв часто є першим великим мiстом, з яким
має контакт подорожуючий iноземець. Незалеж-
но, чи вiн є поляком, чи приїхав з iншої країни.
Львiв є вiдомий – мiсто з давньою iсторiєю, а
через свiй вигляд, архiтектуру, атмосферу спри-
ймається як мiсто європейське бiльш, нiж Київ
чи будь-яке iнше велике мiсто України. Крамни-
ця на пр. Свободи, або ще в бiльшiй мiрi торгова
площа недалеко вiд Оперного театру, так званий
Вернiсаж, якi пропонують сувенiри в етнонацiо-
нальному дусi, є своєрiдною вiзитiвкою. Через
асортимент пропонованих товарiв отримуємо iн-
формацiю про попит i смаки покупцiв i про те,
як українськi продавцi хотiли б показати Украї-
ну. Напевно, значна частина покупцiв у тих мiс-
цях окрiм мiсцевих, також українцi з дiаспори –
для яких набуття предмету, який би свiдчив про
перебування в Українi i разом з тим є знаком
патрiотичного мислення, є мало не обов’язком.
Крiм сучасного малярства i рiзноманiтних прик-
рас, якi цiкавлять головно дiвчат, а також рiзних
старожитностей з часiв СРСР (шапки, медалi,
металевi значки), значну частину пропонованих
на Вернiсажi та у згаданiй крамницi становлять
вишиванi сорочки, спiдницi, рушники, лiжники,
малярство на склi iз зображенням святих i коза-
кiв. Усе це має безпосереднiй зв’язок з народною
традицiєю, хоч зроблено сьогоднi i розраховано на
туристiв, а не на сiльських клiєнтiв. Не потрiб-
но бути спецiальним знавцем української народ-
ної творчостi, щоб зорiєнтуватися, що найчастiше
вони представляють гуцульсько-покутськi взiрцi,
якi становлять для багатьох iноземцiв i, напев-
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но, для українцiв з iнших країн важливий символ
українськостi i українського мистецтва. Другим,
також важливим зiбранням пам’ятних предметiв,
а водночас символiчних, є вироби з дерева: та-
рiлки, скриньки, якi також пов’язанi з гуцуль-
ським i покутським мистецтвом. Окрiм, пов’яза-
них з найдавнiшими взiрцями, з’являються новi
елементи iконографiї. Вже не гуцульськi, а зага-
льнонацiональнi – тризуб, кольори нацiонального
прапору, портрет Шевченка, якi часто вплетенi у
взiрцi, запозиченi з гуцульського чи покутського
мистецтва. Серед тих предметiв привертають до
себе увагу великi дерев’янi булави – предмети, якi
пов’язанi не з гуцульською традицiєю, а з коза-
цькою. Цей гуцульсько-козацький комплекс сим-
волiв для iноземцiв i, напевно, також для бага-
тьох українцiв, є знаком українськостi i викорис-
тання нацiональної традицiї. Натомiсть етнолог –
сподiваюся, що не тiльки iноземний, захiдноєв-
ропейський, але також i український, знає, що це
традицiя вигадана чи винайдена – як визначаєть-
ся у сучаснiй антропологiї цей вид дiяльностi з
етнiчним, нацiональним пiдґрунтям.
Цi знаки нацiональної приналежностi, сучаснi

символи українськостi, часто є водночас турис-
тичним товаром, який виготовляється з думкою
про туристiв – українських та iноземних. Украї-
нець, купуючи рушник чи дерев’яну булаву, от-
римує символи нацiональної iдентифiкацiї, купує
те, що повинен мати патрiот i що є пiдтверджен-
ням його етнонацiональної, гуцульсько-козацької
свiдомостi, i знання насправдi видуманої тради-
цiї, але для нього це є традицiя, у давностi якої
є переконаний i в яку вiрить. Знову ж iноземець,
купуючи цi предмети, показує також знання тої
видуманої традицiї i символiв. Пiсля повернен-
ня до рiдної країни вiн може прикрасити домiвку
елементом, який пiдтверджує минулу подорож до
України i скiльки разiв подивиться на той пред-
мет, то має право сказати собi “я там був” – що,
як знаємо, є важливим мотивом авторефлексiї.

* * *

Так часте на сьогоднiшнiй день явище експо-
нування своєї етнiчної приналежностi не обмежу-
ється колишнiми радянськими республiками, якi
довго не могли показували назовнi свою етнiчну
iдентичнiсть в тоталiтарнiй державi. Воно не об-

межується також Схiдною Європою. У лiтературi,
яка висвiтлює етнiчнi питання i займається аналi-
зом нацiотворчих процесiв, особливо у лiтературi
давнiшiй, написанiй кiлька десятилiть тому, кi-
нець ХIХ i першi десятилiття ХХ ст. визначаю-
ться як час етнiчних конфлiктiв i прояву нацiона-
лiзму. Ще у 70-их i на поч. 80-их рp. ХХ ст. вва-
жалося, що з плином часу етнiчнi конфлiкти, при-
наймнi на територiї Європи, стануть явищем мар-
гiнальним. Сталося iнакше. Кiн. ХХ ст. – зане-
пад СРСР, а потiм розпад Югославiї, антагонiзм
мiж угорцями i румунами в Румунiї стали причи-
ною нацiоналiстичних проявiв i початком серйоз-
них етнiчних конфлiктiв – не тiльки на Балканах
i в Схiднiй Європi, чи навiть на Кавказi. Також
разом iз полiтичними змiнами у Схiднiй Європi
посилилися мiграцiйнi рухи. До Захiдної Євро-
пи масово почали прибувати не тiльки громадяни
Польщi, Литви, України чи з Кавказу. У зв’яз-
ку iз щораз бiльшою мiграцiєю з країн Азiї та
Африки, особливо Пiвнiчної Африки, посилили-
ся етнiчнi конфлiкти також у країнах Захiдної
Європи. Таким чином, кiн. ХХ – поч. ХХI ст.
стали перiодом посилення етнiчних явищ – проя-
вiв ксенофобiї та нацiоналiзму. Проте не стiльки
самi конфлiкти, скiльки так звана поточна етнiч-
нiсть, яку можна побачити у найрiзноманiтнiших
ситуацiях щоденного побуту, особливо iнтригує
сьогоднiшнiх дослiдникiв. Її можна зауважити у
рекламi, написах на футболках2, на футбольних
матчах, коли болiльники розмальовують обличчя
кольорами державного прапору i у багатьох iнших
моментах.

* * *

“Лiкуюча жентиця допомагає вiд грудних за-
хворювань i вiд часу, коли звернули на неї увагу,
вона приваблює влiтку до Делятина, найближчо-
го мiста в горах, багато польської шляхти, яка хо-
че оздоровитися. Її п’ють та використовують для
ванн. Перед кожним будинком у Делятинi, в яко-
му зупиняються вiдпочиваючi, посаджено багато
пахучих кущiв i хвойних дерев, особливо ялин,
тому це виглядає урочисто”, – описував свої вра-
ження з подорожi на Покуття i Гуцульщину в cе-
ред. ХIХ ст. Карел Владислав Запхчеський пись-

2На львiвському “Вернiсажi” популярнi футболки з на-
писом “Слава Богу, що я не Москаль”.
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менник, який мандрував Галичиною3. Виявляєть-
ся, що вже у той час мешканцi Делятина бачили
прибутки, якi надходили вiд туризму i прибува-
ючих туристiв, тому своє домашнє господарство
пiдготовлювали так, щоб їх заохотити до перебу-
вання. Навiть якщо це була скромна пропозицiя,
все одно це є ознакою, що мешканцi Делятина
цiнували економiчне значення туризму.
Подорожуючи велосипедом Польщею англiєць

Бернард Ньюман звертав увагу на туристичну
привабливiсть Гуцульщини, але особливо його
увагу притягували люди, культурна рiзнорiднiсть
i колорит. “Лише у Делятинi перебував бiля во-
рiт Гуцульщини, а вже там зауважив прекрасний
народний одяг, який з точки зору рiзноманiтностi
узорiв i кольорiв можна було порiвняти з угорсь-
кими чи семигородськими. Коли так минав село
за селом, прямуючи до серця Гуцульщини, спо-
стерiгав, що народний одяг почав ставати чимось
загальнопоширеним, а у деяких мiсцевостях вза-
галi не носили захiдноєвропейського вбрання”4.
Притягуючою увагу специфiкою тих земель бу-

ло барвисте вбрання, багате рiзноманiтнiстю узо-
рiв, колористики i прикрас. Вигляд, який повто-
рювався в давнiх лiтературних описах i знаний
з картин Яроцького, Обста, Сiхульського i ба-
гатьох iнших пережив у фрагментах навiть ра-
дянськi часи, однак з часу здобуття незалежностi
змiнилася Україна, змiнилася також Гуцульщина
i Покуття. Порiвнюючи картину бiльш-менш де-
сять рокiв тому, коли перший раз мав можливiсть
вiдвiдати цi мiсцевостi, i сьогоднiшню легко стве-
рдити, що змiни суттєвi й очевиднi. Кидається
в очi вiдкритiсть на туризм, дуже швидко збi-
льшується кiлькiсть пансiонатiв, готелiв, лижних
витягiв, якi приготованi не для мiсцевих, а для
туристiв. Проте не всi мiсцевi мешканцi, очевид-
но, зосередженi на туристах. Життя їх базується
на iнших економiчних засадах, хочуть мешкати
сучасно i бiльш комфортно, одягаються не для
туристiв, але вiдповiдно до вимог локальних ес-
тетичних канонiв. Коли був тут перший раз (з

3Zap Karel Wladislaw. Cesty a procházky po Halické
zemi.– Praha, 1844, za: Dawne Pokucie i Huculszczyzna
w opisach cudzoziemskich podróżników. Wybór tekstów
z lat 1795-1939, przygotowaÃl Janusz Gudowski i inni.–
Warszawa, 2001.– S. 40.

4Newman Bernard. Pedalling Poland.– London, 1935, za:
Dawne Pokucie i Huculszczyzna...– S. 137.

нагоди Вербної Недiлi), у церквах Косова, Деля-
тина, Надвiрної значна частина учасникiв Лiтур-
гiї була одягнена у вишиванi кожушки-сердаки.
Цi сердаки були подiбного крою, але вiдрiзняли-
ся кольором i узорами вишивки. Коли два чи три
роки пiзнiше спостерiгав за людьми, якi виходили
з церкви у тому самому Делятинi чи Косовi, за-
уважив, що вiдбулася естетична революцiя, жiн-
ки i мужчини були вбранi у шкiряну куртку чи
плащ, якi практично нiчим не вiдрiзнялися неза-
лежно вiд статi особи, що носить це вбрання. Цей
масовий продукт, котрий завозять iз Туреччини,
став естетичним каноном урочистого гуцульсько-
го вбрання. Дерев’янi церкви, на красу та архi-
тектурнi розв’язання котрих звертали увагу подо-
рожуючi у ХIХ ст. та у мiжвоєннi роки, накрили
блискучою бляхою. Ховаючи їх iндивiдуальнi ри-
си пiд унiфiкованим, однаковим бляшаним вбран-
ням. Оминаю консерваторськi питання – дерево,
до котрого є доступ повiтря, напевно збережеть-
ся краще i довше, нiж це – покрите панциром,
штампованою дешевою бляхою.

Дилемою та проблемою регiоналiстiв, а також
органiзаторiв туризму – знаючих, що туризм має
важливе значення для достатку людей, що мешка-
ють у вiдвiдуваному туристами регiонi – є запи-
тання: як погодити моду та новi естетичнi напря-
ми, унiфiкуючи, нiвелюючи вiдрiзняючi та спе-
цифiчнi риси для регiону i культури, з потребою
вiдрiзнятися та показувати власне те, що є спе-
цифiчним, характерним. Бо нi шкiрянi турецькi
куртки, нi оббитi бляхою церкви не стануть тим,
що притягне згаданого номада – туриста.

Явище, на яке я звертаю увагу, є складне. Не
можна заборонити мiсцевим жителям користати
iз технiчних новинок, а також моди – у вбран-
нi, музицi, прикрасi святинь. Не можна творити
скансен, у котрому мешканцi вiдчували би себе
невiльниками. З другого боку, коли вiдвiдуємо
села польського Пiдгаля, словацького Спiша чи
французької Бретанi, бачимо в костелi мiсцевих
жителiв у традицiйному вбраннi, чи вiдвiдуючи
австрiйський Тiроль зауважуємо характерне бу-
дiвництво дерев’яних будинкiв та вбрання, що
носять не тiльки з нагоди народних святкувань.
Тому можемо стверджувати, що помiж штучно
створеним скансеном та шкiряними турецькими
куртками й оббитими бляхою церквами є якась
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можливiсть вибору, чи створення такого взiрця,
котрий би не вiдштовхував штучнiстю анi мiс-
цевих, анi приїжджих, а є при цьому виразною
ознакою культурної специфiки та особливостi ре-
гiону. Це власне i хотiв би побачити, торкнутися
сучасний турист. Можна тут додати думку сучас-
ного антрополога, автора вiдомої роботи “Народ-
на iдентичнiсть, популярна культура та щоденне
життя” Тiма Еденсора: “Традицiї не є закостенi-
лi чи архаїчнi, тiльки пiддаються постiйнiй iнтер-
претацiї у рiзних контекстах”5.

* * *

Незалежно вiд змiн, якi вiдбуваються, стерео-
тип гуцула, стереотипне бачення Гуцульщини на-
далi ще функцiонує. Насамперед, у свiдомостi су-
часних українських та в якiйсь мiрi i польських
iнтелiгентiв; а також, хоч напевно в набагато мен-
шiй мiрi, iнших чужинцiв, зацiкавлених вiдвiду-
ванням цiєї частини Європи. Лiтература, маляр-
ство створювали та пiдтримували стереотипний
вiзерунок давньої Гуцульщини та Покуття. Сьо-
годнi є iншi способи переказу, розповсюдження
цього стереотипного бачення, але надалi цей сте-
реотипний вiзерунок iснує. “У сучасному суспi-
льствi бiльшiсть стереотипiв переказуються через
мас медiа – лiтературу, телебачення, кiно, газети,
електронну пошту, друковану рекламу та наклей-
ки на автомобiлях” – стверджують автори роботи
“Стереотипи та упередження”6. Питання, яке му-
сить собi задати дослiдник, це: чи цей стереотип
є спрощеним, але надалi iснуючим культурним
взiрцем, що живе та продовжується у звичаях,
вбраннi, способах ведення господарства та свя-
ткових традицiях мешканцiв Гуцульщини, або є
тiльки знаком для iнших, у тому числi для ту-
ристiв та iнтелiгентiв, що приїжджають iз мiс-
та. Чимось, що пiдтримується як знак культурної
iдентичностi, скерованої назовнi, а не до власного
суспiльства.
Турист – сучасний номада хоче багато побачи-

ти за вiдносно невеликi кошти i в своїй потребi
подорожувати, оглядати, купувати пам’ятки, якi

5Edensor Tim. Tożsamość narodowa, kultura popularna i
życie codzienne.– Kraków 2004.– S. 19.

6Macrae С.N., Stangor Ch., Hewstone M. Stereotypy i
uprzedzenia.– Gdańsk, 1999.– S. 23.

пiдтверджували б перебування у певнiй мiсцево-
стi, не призначає багато часу на вивчення куль-
тури вiдвiдуваної країни. Цi стереотипнi знання
у виглядi пристосованої до поточного, звичайно-
го туриста, постачає провiдник-опiкун, виручаю-
чи туриста в пошуках i необхiдностi власного нав-
чання. Не може турист присвятити занадто багато
часу на таке навчання, бо, напевно, скоро поїде до
iншої країни i зiткнеться iз iншою культурою. То-
му все, що йому необхiдне, це стереотипнi знан-
ня, знання – розчиннi, сконденсованi, поданi у
легко засвоюванiй формi. Тут знову можна звер-
нутися до тої ж роботи: “одною iз найважливiших
функцiй стереотипiв є постачання корисної iнфор-
мацiї на тему iнших (...). Пояснення цi поста-
чають iнформацiю та створюють структуру там,
де до цього часу панували вiдсутнiсть знань та
хаос”7. У певному сенсi характерним прикладом
такого впливу, який повинен заспокоїти потребу
туристiв (не хочу сказати, що гiдним наслiдуван-
ня), є напис на одному iз комплексiв святинi в
Рiсiкеш – санктуарiум над Гангом, бiля пiднiж-
жя Гiмалаїв у Iндiї, що рекламує по-англiйськи
“Yoga Instant Center”. Напис iнформує про спе-
цiальну програму, приготовану для спрагненого
пiзнати основи йоги туриста – прибульця, який,
однак, не є аж так зацiкавлений, щоб провести в
котромусь iз асьрамiв Рiсiкеш кiлька чи кiлька-
надцять рокiв над поглибленням принципiв йоги.
Прибулець хотiв би протягом короткого часу, пiд
час двотижневої подорожi, ознайомитися з йо-
гою в легкiй до засвоєння формi, тобто йогою-
iнстантом. Однак, навiть у такiй формi пропоно-
вана замiна культурної специфiки країни мусить
виконувати умову узгодженостi зi знаннями по-
точними, стереотипними, якi б узгоджувалися iз
тим, що турист бачить довкола себе.

* * *

Щоб розв’язати питання “продажу” мiсцевої
культури та створити пропозицiю, яка має заохо-
тити як українцiв iз iнших частин держави, так
i чужоземцiв, слiд звернути увагу на дилему: як
впливати на власникiв господарств та пансiона-
тiв, як заохочувати до зацiкавлення “туристичним
промислом”, як переконати, щоб змiни способу
життя та природне прагнення зручностей чи онов-

7Ibidem.– S. 30.
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лення не було рiвнозначне з вiдкиданням власної,
так званої “традицiйної культури”?
Ця проблема на сьогоднiшнiй день з’являється

в багатьох країнах, особливо там, де натуральний
процес еволюцiонування культури був перерваний
зовнiшнiми чинниками, наприклад, iдеологiєю i
колонiальною домiнацiєю – як це було у випад-
ку СРСР. Процеси змiни в локальних культурах
вiдбувалися не за власним ритмом, а за ритмом,
визначеним iдеологiчним центром. Спроби спро-
тиву чи не пiдпорядкування загрожували звину-
ваченнями в нацiоналiзмi та репресiями. Полiтич-
нi змiни у 90-их рp., створення iз колишнiх рес-
публiк незалежних держав, а також бiльша авто-
номiя етносiв, що входять до складу Росiйської
Федерацiї, акцентували проблему перерваної тра-
дицiї та потребу нав’язання до неї – як iстотного
чинника, що творить нацiональну свiдомiсть чи
етнiчну особливiсть.
Спостерiгаючи за рiзними формами сучасного

етнiчного пожвавлення у багатьох країнах, до-
слiдник мусить поставити собi запитання – чи
це є ревiталiзацiя традицiї, чи це створення но-
вої структури традицiї. Це, на перший погляд,
нелогiчне формулювання (видумування традицiї,
створення традицiї), є визначенням чи назвою
явища, яке часто можна спостерiгати у сучасному
свiтi. Це явище вказує на особливу роль гума-
нiтарної iнтелiгенцiї, особливо етнологiв. “Тради-
цiя сьогоднi розумiється досить дослiвно як вина-
хiд, призначений для служiння сучасним цiлям”
– стверджує Аллан Хансон8. Це твердження має
унiверсальне значення, стосується також терито-
рiй i процесiв у пострадянському свiтi.
Особлива роль у створеннi традицiї, видуму-

ваннi традицiї належить iнтелiгенцiї та мешкан-
цям мiста. Пiд час кiлькамiсячних дослiджень (в
2004-06 pp.), якi проводилися у Якутiї, я став
свiдком у столицi Якутську свята, що називає-
ться исиах – свято кумису. Тепер, пiсля полi-
тичних змiн та виразному пожвавленнi якутсь-
кої культури i поглибленнi свiдомостi про етнiч-
ну особливiсть це свято отримало нацiонального
значення. Свята, офiцiйно визначеного, в якому
беруть участь представники влади Якутiї – тоб-

8Hanson Allan. Kreowanie Maorusa: Wynalazek kultury i
jego logika // Amerykańska antropologia postmodernistyczna /
Wybór i red. MichaÃl Buchowski.– Warszawa, 1999.– S. 183.

то Республiки Соха – включно iз президентом
республiки. Слiдкуючи за перебiгом свята, етно-
лог не має жодних сумнiвiв, що це є органiзо-
ваний захiд за спецiально пiдготованим сценарi-
єм. Вiн пов’язаний iз рiзноманiтними елемента-
ми традицiї, але сконструйований для потреб су-
часностi. Це сучасне видовище, одне iз завдань
якого є пробудження почуття якутської етнiчної
iдентичностi – виконує роль важливого елементу
для нацiональної iдентичностi. Персонажi, вбран-
ня, елементи ритуалу можуть вразити дослiдни-
ка штучнiстю на ненатуральнiстю, але ця виду-
мана традицiя або нове втiлення уламкiв давнiх
звичаїв, виконує важливу консолiдуючу роль для
якутського суспiльства (але не проживаючих тут
росiян). Зауважено, що: “хоч iнсценiзацiя форм
“традицiйної” або “народної” культури для ту-
ристiв може бути представлена в спосiб “не ав-
тентичний” i спектакулярний, як “реконструкцiя”
етнiчностi та нацiональної iдентичностi, вiдiграє
вона також роль оживлення вiдмираючи тради-
цiй, а тим самим створює новi способи вираження
iдентичностi”9.

Важливу роль у створеннi нової традицiї та у
її втiленнi виконують етнологи та мiська iнтелi-
генцiя – так було, зрештою, i ранiше у ХIХ ст.
Тепер це очевидне у всiх рухах неопоганських,
котрих багато з’явилося в Європi пiд кiн. ХХ ст.,
як, наприклад, литовська ромува чи українська
рунвiра. У серед. 90-их рр. ХХ ст. я мав мо-
жливiсть спостерiгати шлюбний обряд в неопо-
ганськiй спiльнотi у Литвi. Не переказуючи цiлої
урочистостi вiд моменту привiтання молодих го-
ловним капланом церемонiї до привiтання сонця
наступного дня, зверну увагу тiльки на фрагмент
обряду. Одним iз елементiв шлюбного ритуалу
було гойдання молодої на гойдалцi. Посеред гро-
мади одягнених у бiлi льнянi сорочки та штани
чоловiкiв i жiнок з волоссям, оздобленим вiнками
квiтiв, молода якийсь час колисалася на гойдалцi.
У вiдповiдь на запитання, що це значить, голов-
ний каплан ритуалу вiдповiв, що це пов’язано iз
iндо-арiйськими ритуалами переходу10, якi зв’я-
зують минуле з майбутнiм; потiм порадив про-

9Edensor Tim.– Op. cit.– S. 118.
10Gennep Arnold Van. Obrzȩdy przejścia.– Warszawa, 2006

(tytuÃl oryginaÃlu: Les rites de passage.– Paris, 1981).
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глянути релiгiєзнавчi працi Елiаде11, де можна
знайти точне пояснення цього ритуалу. Каплан
– ведучий церемонiї, був за освiтою етнологом.
Компонуючи сценарiй урочистостi, зазирнув до
релiгiєзнавчої лiтератури та на її основi створив
“нову традицiю”. Однак, для одновiрцiв був, з
огляду на фаховi квалiфiкацiї, кимось, хто повер-
тає традицiї, а не видумує. Подiбно вдягнену у
бiлi льнянi сорочки громаду молодi я спостерiгав
в липнi 2008 р. на Схiдному Подiллi в Українi.
Вони також танцювали навколо вогнища, готу-
вали страви iз кашi, молока, зранку вiтали сон-
це. Їх одяг виказував, однак, виразне захоплення
народним вбранням кiн. ХIХ i поч. ХХ ст. Ви-
шиванi сорочки напевно могли свiдчити про те,
що поганська люднiсть, яка жила колись на По-
дiллi, були свiдомими українцями – у сучасному
розумiннi української нацiональної iдентичностi.
Головна органiзаторка на запитання про сценарiй
церемонiї вiдповiла, що перебiг урочистостi “вiд-
творила” згiдно з етнографiчною лiтературою, до-
повнюючи даними iз Iнтернету. Цей факт змушує
замислитися та показує, що такий сучасний за-
сiб комунiкацiї, як Iнтернет, допомагає “творити
традицiю”.
При опрацюваннi сценарiю свята исиах пра-

цювали мiсцевi етнографи в Якутськiй Академiї
Наук. Приготували також пiдручник для шкiл,
як необхiдно святкувати традицiйне якутське свя-
то исиах. У багатьох пострадянських республiках,
що входили до складу Росiйської Федерацiї, ре-
алiзується програма так званого “етнiчного на-
вчання”. У рамках цього предмету та згiдно зi
спецiально пiдготованим пiдручником в якутсь-
ких школах вiдзначається свято исиах. Коли до-
слiдник запитує потiм у якiйсь, навiть вiддале-
нiй вiд столицi Якутська мiсцевостi про це свято,
про те, як колись його святкували, старший спiв-
розмовник вiдповiдає дослiдниковi, що точно не
знає, але внук має книжку – шкiльний пiдруч-
ник, то зараз його принесе i розповiсть. Тобто,
видумана традицiя стала живим елементом, на-
була рис iдентичностi та давнини. “Вiдсутнiсть
iснуючих нацiональних традицiй привела до того,
що культурнi нацiоналiсти почали шукати рештки
локальних ритуалiв з метою їх прийняття та пере-

11Eliade Mircea. Traktat o historii religii.– Warszawa, 1966
(tytuÃl oryginaÃlu: Traité d’Histoire de Religions.– Paris, 1949).

Свято исиах. Мiсцевий етнограф – майстер церемонiї.

Повнi iндивiдуальної винахiдливостi i фантазiї якутськi
“традицiйнi костюми”.
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Ранньо-зимове кочовисько тухаларiв – гори Саяни.

Жiнка, яка доїть самицю ренiфера до посуду з березової кори, що зроблений спецiально для туристiв.
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йменування на нацiональнi церемонiї. Звiдси виб-
ранi, локальнi культурнi засоби описано на ново,
як народнi [...], частина проекту конструювання
народу, коли диференцiйованi культури регiонiв
включають у межi традицiй народу, котрi мiстять
прояви всiлякої рiзнорiдностi12. Пояснення цього
є досить просте, звертає увагу на це вже цито-
ваний Еденсор: “Триваюча (ре)iнтерпретацiя на-
цiональних значних мiсць луною озивається осо-
бливо в тих народах, котрi знаходилися пiд євро-
пейським колонiальним пануванням”13.
Те, що власне мiська iнтелiгенцiя творить цю

нову традицiю i те, що цi середовища є най-
бiльш вразливими на народнi символи, є вiдомим,
а Україна є дуже добрим прикладом цього. Це
результат iснуючих стереотипiв, розповсюджених
вiд ХIХ ст., згiдно з якими вважається, що са-
ме село та сiльське населення зберегло народну
традицiю. Однак, варто звернути увагу, що “ет-
нiчну” музику не слухають селяни, а освiчене ур-
банiзоване суспiльство, яке мешкає у багатоквар-
тирних будинках. Часом також одягає до костюму
українську вишивану сорочку, чого, швидше за
все, не зробить мешканець села, який хоче одяга-
тися “сучасно”, “модно”; може, також, iнтуїтивно
вiдчуваючи дискомфорт естетичний i невiдповiд-
нiсть поєднання так званого народного вбрання
до “європейського” костюму. “Сучасна вища ку-
льтура оспiвує себе в пiснях i танцях, якi запози-
чує (стилiзуючи) з народної культури i перекона-
на, що зберiгає цю культуру, пiдтримує, робить
невмирущою”, – зауважує Геллнер14.
Приклад чи випадок Якутiї не єдиний у ко-

лишньому СРСР. Розпорошення тубiльцiв, спо-
сiб життя, ведення господарства, культура, часто
не були достатньо стiйкими вiд впливу росiйсько-
го правлiння та росiйської культури, вiд експансiї
росiйської мови. Можна визнати, що у випадку
якутiв i так званих “малих народiв пiвночi”, як
чукчi, догани, евенки, юкагани та iнших, куль-
турна експансiя та репресивний характер росiйсь-
кої домiнацiї призвели до культурної деградацiї.
Можна вжити стосовно описаного явища термiн
з теорiї суспiльних змiн i процесiв декультура-

12Edensor Tim.– Op. cit.– S. 102.
13Ibid.– S. 68.
14Gellner Ernst. Narody i nacjonalizm.– Warszawa, 1991.–

S. 75.

цiї – етновбивство. Якутська культура тубiльцiв
була пiддана сильному натиску й iдеологiчному
впливу, поєднаному iз репресiями щодо людей,
якi пробували продовжувати традицiйну практи-
ку. Традицiя була перервана, був перерваний про-
цес натуральної еволюцiї – вiдповiдно до ритму
життя та пiдростання нових поколiнь. Тому не
дивно, що лiдери народного руху та вiдродження
рiдної культури, посилаючись на вiдомi iз описiв
та оповiдань згадки, почали традицiю вiднаходи-
ти творити її.
Iнший приклад, здавалось би, бiльш природно-

го наближення чи оживлення (ревiталiзацiї) тра-
дицiї, iлюструє наступне фото. Показана на свiт-
линi жiнка Дарiмаа, що доїть самку оленя, нале-
жить до тухаларiв – невеликої етнiчної групи па-
стухiв оленiв, якi мешкають на пiвночi Монголiї.
Тухалари не є тутешньою групою. Вони прибули
до Монголiї в 40-50-их рp. ХХ ст., утiкаючи з
Туви, коли та була приєднана до СРСР у 1944 р.
i там почали утворювати колгоспи, забираючи вiд
пастухiв їх оленiв. У Монголiї пiсля кiлькох рокiв
життя у власному ритмi, забутi владою, у 1958 р.
були включенi до колгоспу, але монголiзацiя їх
не мала такого тотального характеру, як деку-
льтуризацiя тих, що залишилися у Тувi. Пiсля
полiтичних змiн 1990-их рp. та розпаду Союзу,
монгольськi тухалари повернулися до iндивiдуа-
льного вирощування оленiв, як основи iснування.
Тухалари є нечисленною групою, що мешкає у
тайзi, у горах Саянах. Коли Монголiя вiдкрила-
ся для iноземцiв, також для туристiв, тухалари,
як єдинi у Монголiї пастухи оленiв, стали об’єк-
том зацiкавлення. В основному для так званих
NGO – позаурядових органiзацiй та допомiжним
iнституцiй. Почали також до них навiдуватися,
хоч i рiдко, туристи. Посуд, у який Дарiмаа доїть
оленя, виготовлений iз березової кори. Такий по-
суд ранiше був у щоденному вжитку. Однак, час
перебування у колгоспi мав вплив на змiни ку-
льтурного надбання тухаларiв. Давнiй дерев’яний
iнвентар почали замiнювати алюмiнiєвим, а по-
тiм пластмасовим, купленим у магазинi, в центрi
господарської спiлки. Iноземцi, що приїздили на
пасовиська, цiкавилися старим посудом iз кори,
який знаходився у шалашi батькiв жiнки iз свiт-
лини (тухалари мешкають у стогоподiбних шала-
шах – юртах). Батьки жiнки були проти продажу
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Жертвування кумису вогневi; виконуюча обряд “жриця” є етнографом, науковим працiвником з Якутська.

Вiтання сонця пiд час свята исиах, у свiтлому вбраннi тзв. Свiтлi шамани.
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старого посуду, бо вважали його старим, бруд-
ним, а окрiм того вiн був ще й надтрiснутим.
Прибульцi, однак, були впертими та купили по-
суд. Тухалари вирiшили, що слiд повернутися до
виготовлення такого iнвентарю – не для себе, але
з думкою про прибульцiв. Коли знову з’явилися
iноземнi туристи, то не хотiли купити пригото-
ваних для них виробiв, бо визнали, що вони не
автентичнi – на їхню думку були це вироби новi,
приготованi спецiально на продаж для iноземцiв.
Тухалари почали доїти у приготований на продаж
iноземним туристам посуд молоко, а використову-
ючи його нищити, надаючи характер вживаного.
Тепер прибульцi купують посуд, вiн став бажа-
ним предметом для придбання як автентичний,
а не виготовлений з думкою про туристiв. По-
казана на свiтлинi посудина, до котрої Дарiмаа
доїть самицю оленя, є якби в процесi наступного
етапу обробки, надання їй вiдповiдного значення
та приготування для iноземного покупця. Посуд
стає знаком-символом минулої подорожi до “пер-
вiсних пастухiв оленiв”, що мешкають у шалашах
та використовують посуд iз березової кори15.
Описана ситуацiя i явище було зареєстроване

мною пiд час дослiджень у 2000-03 рp. У тому
випадку не йдеться про традицiю повнiстю вина-
йдену, як описаний ранiше випадок свята исиах.
Можна iсторiю посуду окреслити як ревiталiза-
цiю чи регрес до традицiї, де важливим мотивом
є економiчний фактор – можливiсть заробiтку. Це
також веде до того, що тухалари почали виготов-
ляти з думкою про приїжджих вироби iз рогiв
оленя та торбинки iз шкiри оленя. У цьому випа-
дку також скористалися давнiм культурним над-
банням, роблячи iз нього туристичний товар. Є
ще один важливий елемент цього повернення до
традицiї. Стогоподiбна юрта, вирощування оленiв,
тувинська мова, життя у тайзi – це були елемен-
ти, якi вiдрiзняли їх вiд монголiв, якi випасали
iншi тварини на пасовищах нижче тайги. Пере-
рахованi елементи їх культурного надбання, а та-
кож вироби, якi є предметом зацiкавлення iнозе-
мцiв, стали визначниками тухаларської iдентич-
ностi, символами етнiчної iдентифiкацiї. Так їх
сприймають не тiльки iноземцi-туристи. Але для

15Mróz L. KsztaÃltowanie tuchalarskiej grupy etnicznej
w Mongolii // Pasterze reniferów mongolskiej tajgi /
Red. Jerzy S.Wasilewski.– Warszawa, 2008.– S. 58.

самих тухаларiв вони стали знаком приналежнос-
тi, специфiчною рисою їх власної iдентичностi.

* * *

Повертаючись до Покуття та Гуцульщини на
Iвано-Франкiвщинi, довкола яких наросло багато
стереотипних уявлень, але якi зберегли теж бага-
то живих елементiв власної культури, вiдомої нам
iз давнiх описiв. У цьому випадку напевно не
можна говорити про видумування традицiї, ско-
рiше про пошук вiдповiдi на запитання, в який
спосiб та якi елементи можуть бути туристичним
товаром, а разом iз тим, що в уявленнi мiсце-
вих жителiв є вирiзняючим їх знаком етнiчної чи
регiональної приналежностi.
Оминаю питання органiзацiйнi та створення

iнфраструктури, яку слiд створити, якщо плану-
вати приймати велику кiлькiсть туристiв. Цим
напевно можуть зайнятися спецiалiсти, що зна-
ються на органiзацiї туризму та вимогах, яким
повинна вiдповiдати туристична база. Цi елеме-
нти не є предметом моїх роздумiв. Проте навiть
при цих технiчно-органiзацiйних питаннях варто
звернути увагу на так звану вiдповiднiсть куль-
турних взiрцiв та стилiстичнi наслiдки. Приклад,
знайомий менi з Польщi пiдказує, що не мусить
то бути чимось очевидним для органiзаторiв ту-
ристичної бази i для господарiв, що планують
приймати туристiв. Старання про дофiнансуван-
ня з фондiв Європейського Союзу пов’язанi iз
вiзитами комiсiй, якi оцiнюють стан пiдготовки
i вiдповiднiсть господарств, що хочуть отримати
статус агротуристичних i регiональних iз регiона-
льними культурними взiрцями. Неодноразово ви-
являлося, що встановлену з думкою про мiського
туриста, часто туриста-iноземця, “сучасну” технi-
ку, прикраси, люстри чи iншi предмети, купленi
на базарi, дисквалiфiкують господарство i стан
приготування. Як стверджують вiзитуючi, цьо-
го типу китайськi дешевi вироби можна купити
всюди – у Торонто i у Владивостоку, у Варшавi
i в Iвано-Франкiвську. Зрештою, не усi “вирази
сучасностi” можуть бути визнанi виявом турботи
про туриста. Не оцiнюючи принципiв полiтики
Європейського Союзу, попереднiй приклад зму-
шує замислитися, оскiльки вiн стосується також
Покуття та Гуцульщини. Я спостерiгав, буваючи
в сiльських хатах, подiбнi описаним ранiше явища
та наявнiсть усюди китайських виробiв.
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Програмуючи туристичний розвиток цього ре-
гiону та туристичнi пропозицiї, слiд було б звер-
нутися до спецiалiстiв, знавцiв мiсцевої культури,
компетентних осiб, науковцiв (але не романтикiв,
якi живуть у свiтi iлюзiй). Характерною рисою
значної частини української сучасної науки ет-
нологiї є пошук архаїзмiв. Такий напрямок дос-
лiджень є зрозумiлий та важливий для iсторич-
ної етнографiї. Однак, слiд би було провести чи
пiдтримати дослiдження змiн цього регiону, його
еволюцiї та змiни традицiй. Реалiзувати програ-
му систематичних, довготривалих наукових дослi-
джень – етнологiчних, фольклористичних, реєст-
рування усної iсторiї – i пiдтримати публiкацiї.
Це є водночас i створенням бази, збиранням су-
часного матерiалу вiд джерела, який буде iлюс-
трацiєю актуальної ситуацiї, а не iдеалiзованого
образу минулого. Знання цього сучасного образу
може допомогти при приготуваннi пропозицiй для
туристiв i створенню сучасних опрацювань, важ-
ливих для достовiрностi туристичної пропозицiї
– щоб турист бачив вiдповiднiсть того, що йому
показують iз тим, що вiн сам бачить.

Уже за часiв Бронiслава Малiновського (твор-
ця функцiоналiзму, важливого роздiлу розвитку
науки) i його дослiджень на малiнезiйських ост-
ровах Трiобранда, антропологiчнi знання були ви-
користовуванi адмiнiстрацiєю для кращого вивче-
ння та управлiння землями та пiдпорядкованими
народами. В Iндiї до цього часу важливу роль вi-
дiграють створенi ще у часи британського пану-
вання регiональнi установи, що проводили систе-
матичнi дослiдження, нагромаджуючи етнологiчнi
знання i прослiдковуючи змiни суспiльної струк-
тури (так званi Anthropological Survey of India).
Завдяки нагромадженим знанням легше зрозумi-
ти процеси змiн, що вiдбуваються, i легше мудро
керувати класово i кастово рiзнорiдним суспiльс-
твом Iндiї. Пiд час дослiджень в Уттар Прадеш
в Раджастанi я мiг переконатися, що перiодичнi
видання i книжки, якi видавалися цими установа-
ми, є зазвичай бiльш компетентними i акуратнiше
приготованими, нiж тi, що видаються унiверсите-
тами.

Сучасних антропологiв часто наймають NGO –
позаурядовi органiзацiї, в якостi експертiв, за до-
помогою яких легше змiстовно пiдтримувати ку-
льтуру груп, що перебувають пiд загрозою, осо-

бливо малочисельних. Розвивається нова галузь
антропологiї, так звана антропологiя практична –
однiєю з її цiлей є реєстрування зникаючих явищ
та опис суспiльств, що пiддаються сильнiй куль-
турнiй деструкцiї (так звана антропологiя рятува-
льна). Однак, основною метою цiєї нової дисцип-
лiни в дiлянцi антропологiї є практичне застосу-
вання знань на тему суспiльних процесiв з метою
вiдповiдної допомоги групам, що знаходяться пiд
загрозою, а також для захисту культурної спе-
цифiки рiзних етнiчних груп, якi знаходяться пiд
загрозою процесiв глобалiзацiї та супроводжую-
чою її культурною унiфiкацiєю. Я переконаний,
що тут також iснує можливiсть використання з
користю етнологiв та етнологiчних знань не тi-
льки для “видумування традицiї”, але також для
приготування вiдповiдних для даного регiону ту-
ристичних пропозицiй. Рiвно як i допомога у про-
веденнi експертних оцiнок для локальної влади та
регiональних дiячiв, щоб уникнути таких ситуа-
цiй, як оббивання бляхою покутських та гуцуль-
ських церков.

Якщо в iндiанських резерватах у США пропо-
нують туристам можливiсть заночувати у тради-
цiйному iндiанському наметi у формi стога – тiпi
або у юртi iз волоку у Монголiї, то це можна виз-
нати як вiдповiднiсть мiсцевим культурним зраз-
кам, навiть якщо цi тiпi чи юрта оснащенi присто-
суваннями стараннiше виконаними, якi не носять
слiдiв багатократної змiни мiсця стоянки, бага-
тократного перекочування. Турист бачить вiдпо-
вiднiсть пропозицiї загальному мiсцевому зразку
культури та його стереотипним знанням. Можу
собi уявити, що вiн так само був би задоволений,
якщо би мiг переночувати у гуцульськiй граж-
дi, оснащенiй простими дерев’яними пристосува-
ннями, якi не вiдрiзняються вiд зразкiв культури
вiдвiдуваного регiону i пасують до того, що вiн
побачить у мiсцевому музеєвi та елементи чого
може побачити у забудовi деяких сiл.

“Популярна культура – стверджує Еденсор –
це така, яка переважає у “народi”. Домiнуючим
тут є ностальгiчне замилування народними ку-
льтурами – найбiльш цiнованих, удавано “автен-
тичних” зiбрань культурних форм та практик, якi
пiдтримує сучасна масова культура [...]. Iдея не-
комерцiйних, ритуалiзованих та освячених тради-
цiєю народних практик є [...] значною мiрою мi-
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Зимове кочовисько тухаларiв – тайга бiля пiднiжжя Саянiв.

Лiтнє пасовище – стiжковатий урц i ренiфери то знаки-символи їх iдентичностi.
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фiчною16. Але, власне пересiчний турист, що на
щодень функцiонує у сферi популярної культури,
є найчастiшим споживачем туристичних пропози-
цiй. Еденсор далi констатує: “Важко говорити про
народ, не уявляючи при цьому сiльський краєвид
(котрий часто поєднаний iз конкретними людь-
ми, якi виконують певну роботу) [...]. Цi iдеалi-
зованi, оздобленi образи невтомно i щораз знову
розповсюджуються популярною культурою. Вони
становлять основу туристичної кампанiї, адресо-
ваної для iноземних гостей17.
Важливим питанням є те, що можна окреслити

як вiрогiднi символи, вiрогiднiсть того, що про-
понується туристам як особливiсть регiону. Якщо
у Касабланцi чи Маракешi купується на базарi
мiсцевi вироби зi шкiри чи керамiку, то вони пiд-
тверджують мiй контакт iз культурою Марокко,
навiть, якщо це не є символом архаїчностi. Як-
що, знову ж, у магазинчику iз пам’ятками вiдра-
зу пiсля прибуття на Острiв Принца Едварда у
Канадi натикаюся на пластиковi пам’ятки iз ви-
глядом будинку Анi iз Зеленого Пагорбу (вiдомої
з циклу оповiдань Люсi Монтгомерi) i зауважую,
що пластиковi сувенiри надруковано у Китаї, вiд-
чуваю розчарування, як i багато iнших туристiв.
Якщо у магазинi iз сувенiрами в резерватi iроке-
зiв в Канадi менi пропонують придбати так зва-
ного “ловця снiв” чи намисто, то хоч i знаю, що
це є продукт для туристiв, але також знаю, що
це є вирiб мiсцевого майстра, а взiрець взятий iз
традицiйного ресурсу культури iндiанцiв iрокезiв.
Не виникає дисонанс мiж мiсцем, яке вiдвiдую,
та пропонованою пам’яткою i культурою, елемен-
том якої вона є.
Скiльки разiв я б не був на базарi у Косовi,

натрапляю на пропонованi мiсцевими виробника-
ми лiжники, дерев’янi рiзьбленi та iнкрустованi
скриньки, керамiчнi тарiлки. Їх орнаменти змiню-
ються, керамiка не є така сама, як та, що вигото-
влялася у 30-их рp. ХХ ст., але дуже виразно по-
дiбна до стилiстики та колористики виробiв з того
часу. Ще бiльше це збережене в дерев’яних скри-
ньках чи лiжниках, вовняних шкарпетках. Очеви-
дно, що цей вид ремiсничої продукцiї чи худож-
нього промислу змiнюється – видно це по вiзе-
рунках на писанках, сорочках й iнших виробах.

16Edensor Tim.– Op. cit.– S. 28.
17Ibid.– S. 58-59.

Однак, надалi це є вирiб, що є знаком регiона-
льної приналежностi – це символи “тутешньостi”
i турист знає, має певнiсть, купуючи писанки,
лiжники, дерев’янi скриньки, що їх не виготов-
лено у Китаї чи В’єтнамi. Цi рукотворнi вироби,
вишиванi сорочки чи iншi фрагменти вбрання є
мiсцевим символом, а також туристичним това-
ром. Значною мiрою цi вироби виготовляються
для приїжджих з мiста чи iноземних туристiв, а
не для мiсцевих, не для мешканцiв сiл – вони ку-
пують речi “сучаснi, моднi”. Однак, незважаючи
на те, що вони зробленi з думкою про приїж-
джих чи туристiв, не втратили свою вiрогiднiсть
як знаки-символи; покупець має певнiсть, що от-
римує мiсцевий вирiб, котрий буде пiдтверджен-
ням його подорожi i переконання “я там був”.
Сучаснi етнографiчнi дослiдження, що вiдбу-

ваються за визначеною програмою, принципами
та усвiдомленням, для чого повиннi прислужити-
ся i яка їх мета, можуть додати знання на тему
можливостей, якi приховує мiсцева культура, то-
го, що також може бути туристичним товаром, а
одночасно i символом приналежностi до мiсцевої
культури (а можуть ним бути не тiльки предмети
матерiальнi, а також, наприклад, народна тради-
цiя святкування релiгiйних свят). Не видуманої
традицiї, але такої, що бере витоки iз реальної i
такої, що її пам’ятають. Цi символiчнi сутностi i
елементи мiсцевої культури можуть використову-
тися у iнших контекстах i в процесi реiнтерпре-
тацiї стати знаком регiональної приналежностi, а
не тiльки елементом зникаючої чи такої, що стає
минулим разом iз найстарiшими людьми, гуцуль-
ської чи покутської сiльської культури.
На закiнчення покличуся ще раз на Еденсо-

ра: “Винайдення” зiбрання символiв i iсторiї та
вiдповiдна семiотизацiя “уявної спiльноти”, якою
є народ, це тривалий i амбiтний процес. Старi
символи перестають використовуватися, ожива-
ють знову, привласнюються для рiзних цiлей та
пiдлягають реiнтерпретацiї”18 – також як товар,
що пропонується туристовi.

18Ibid.– S. 218.




