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БУРЯК Л.І.

ЖІНОЧИЙ ОБРАЗ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЧНІЙ
ТРАДИЦІЇ НА РУБЕЖІ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ:
ЕТНОГРАФІЧНО-ЕТНОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

У статті розглядається специфіка історико-фемінологічних студій в
залежності від трансформацій в українській історіографії, що відбувались
наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. Аналізуються фемінологічні пріоритети
та жіночий образ в етнографічно-етнологічних дослідженнях у контексті
європейської та української історичної науки.

Сучасний стан історичної науки в Україні характеризується комп-
лексним переосмисленням історіографічної спадщини, спробами розгляду її
під новим кутом зору та виявлення раніше неакцентованих тем. Серед
малодосліджених сегментів української історіографії, що ще й досі перебували
поза увагою дослідників, - історична фемінологія, евристичне та когнітивне
осмислення якої є однією з нагальних потреб часу. Соціокультурні
трансформації, що відбувались наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст., зумовили
кардинальні зміни в українській історичній науці, в тому числі у висвітленні
жіночої історії як невід’ємної складової історичного процесу. Характерними
рисами історико-фемінологічних студій стали домінуючий українознавчий
контекст, а також перенесення основного акценту в етнографічно-
етнологічну площину. “Це був, - як зазначає Я.Калакура, - переломний рубіж
у розвитку української національної історіографії”1,пов’язаний з переїздом
М.С.Грушевського до Львову та початком його титанічної науково-
організаційної діяльності. Знаковим на цьому історичному етапі став 1898
р., коли відбулось оприлюднення першого тому “Історії України-Руси”
М.С.Грушевського. Запропонована вченим принципово нова схема і
концепція історії України з включеними до неї сюжетами жіночої історії стала
офіційною основою українознавства. У тому ж році у Львові було розпочато
випуск “Літературно-наукового вісника”, який відіграв важливу роль в
об’єднанні діячів галицької та наддніпрянської української культури і науки.
Об’єднуючи наукову і літературну українську еліту, як згадував В.Дорошенко,
“новий журнал мав поглибити, поширити й зміцнити ті ідеї, що їх на
порядок денний поставили ці знаменні події”2.   Тут друкувались матеріали з
широкою історико-фемінологічною проблематикою. Часопис висвітлював
літературну діяльність жінок-письменниць3, вміщував публікації, в яких
аналізувалась їхня творчість4.

Матеріали етнографічно-етнологічного змісту у “Літературно-
науковому віснику” були репрезентовані як окремими розробками, так і
рецензіями, присвяченими ключовим дослідженням у цій сфері5.

У контексті культурних трансформацій відбувалось формування нового
естетичного простору. Однією з його ознак стала поява “модерного дискурсу
в публікаціях і писаннях інтимного характеру Лесі Українки та Ольги
Кобилянської”6.  В європейській культурі до обігу увійшло поняття “нова
жінка”, “легалізація” якого відбулася й в Україні7.Приблизно в той же час у
російськомовному перекладі з’явилось фундаментальне тритомне видання
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“Мужчина и женщина. Их взаимные отношения и положение, занимаемое
ими в современной культурной жизни”, підготовлене німецькими авторами8.
Це була одна з перших праць, де комплексно розглядались питання
соціального та економічного становища представників протилежної статі,
стосунки між ними у різних сферах життя, їхній культурний, духовний
розвиток та фізіологія.

Бурхливий розвиток етнології став можливим завдяки діяльності
Наукового товариства імені Шевченка у Львові, навколо якого об’єднались
кращі сили української історичної науки Галичини. При ньому в 1898 р.  було
створено окрему Етнографічну комісію, яку очолив І.Франко. Зібрані,
систематизовані та узагальнені матеріали комісія розміщувала у своїх
періодичних виданнях “Записки НТШ”, “Етнографічний збірник”,
“Матеріали до українсько-руської етнології”. Тут були надруковані статті
В.Гнатюка, З.Кузелі, Ф.Вовка, М.Дикарева та інших дослідників, що
відображали їхній інтерес до історико-фемінологічної тематики у її
етнографічно-етнологічному вимірі.

Етнологічні студії, посідаючи одне з центральних місць в україно-
знавстві, у цей час перетворились на його своєрідну “візитну картку”, відому
не лише в Україні, але й в Європі. Відтак, історична фемінологія як складова,
що виявилась органічно вписаною до етнологічного дискурсу, стала одним
із стратегічних напрямів українознавства. Бурхливий розвиток української
етнології, її міжнародне визнання багато в чому відбулось завдяки
безпосередній діяльності Ф.Вовка, що належав до українських вчених
європейського масштабу і здобув визнання світової наукової еліти.

У той час провідні наукові центри Франції, Австрії, Німеччини
переживали справжній етнологічно-антропологічний бум. Перебування
Ф.Вовка у Парижі упродовж 1887-1905 рр. надало йому можливість
долучитися до французької антропологічної школи, європейських методів
дослідження і впроваджувати їх на українському грунті, застосовуючи
комплексний етнологічно-соціологічний підхід до інтерпретації дослід-
жуваного матеріалу. Базуючись на досягненнях європейської науки, він
виокремлював завдання етнології та антропології, не розмежовуючи їх.
Проживаючи за кордоном, Ф.Вовк мав можливість вивчати етнографічні та
археологічні колекції у Римі, Неаполі, Женеві. У Парижі він продовжив
вивчення антропології, етнології, археології і, розробляючи питання в
українському контексті, виступав з доповідями у “Societe d’Anthropologie”,
“Revue des trad. populaires” та інших французьких наукових виданнях. Він
отримав ступінь доктора природничих наук за класичну роботу з порівняльної
анатомії від Паризького університету, премію - від Російської Академії наук.
Окрім галицьких та російських видань, його праці друкувалися в
європейських часописах9.

Одним з важливих напрямів у галузі етнології Ф.Вовк вважав
дослідження шлюбних обрядів, які несли соціально-культурний код інституції
шлюбу і краще, ніж будь-які інші, розкривали специфіку сімейних відносин,
стосунки між членами родини, чоловіком і дружиною зокрема. Будучи глибоко
вкоріненими в культуру етносу, вони могли надати відповіді на чисельні
питання щодо жіночої та чоловічої самоідентифікації, сприйняття
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представниками протилежної статі один одного, а також розкрити
суперечності соціальних процесів, пояснити протиріччя етнокультурного
розвитку, існування окремих стереотипів мислення в українській культурі. У
шлюбних ритуалах зберігались елементи як етнічної психології, так і культури
в цілому, отже їхнє вивчення було важливим елементом у розумінні
менталітету нації та її історії. Екстраполяція шлюбного ритуалу в минуле через
систему молитов та символічних дій дозволяла скласти картину відносин
між жінкою та чоловіком, реконструювати етнопсихологічний портрет
кожного з них.

Ф.Вовк високо оцінював етнографічний матеріал, зібраний поперед-
никами, що став підгрунтям успішного розвитку української етнології. Проте,
це не позбавляло його прагнення критично ставитися до цього матеріалу,
нарікаючи на відсутність систематизації та наголошувати на необхідності
наукового осмислення етнографічного масиву. Отримання нових результатів,
на переконання Ф.Вовка, ставало можливим лише за умов типологізації та
теоретичного узагальнення етнографічного масиву, де були  зафіксовані
українські шлюбні традиції, ставлення до жінки, її стосунки з чоловіком,
сімейні обряди, в тому числі ті, що стосувалися народження та виховання
дітей. Характеризуючи етнологічну спадщину Ф.Вовка, особливо його
напрацювання стосовно шлюбних ритуалів, М.Грушевський відзначав, що
в українській історіографії на початок ХХ ст. не з’явилось нічого, “що могло
б стати поруч “Весільних обрядів” Вовка”10.Праця Ф.Вовка “Шлюбний
ритуал і обряди на Україні”, що дістала світове визнання ще на початку
1890-х років, була надрукована у болгарському філологічному збірнику і
невдовзі з’явилась у французькому часописі “L’Antropologie”. Її український
переклад був зроблений декілька років по тому, лише у 1927 р., коли за
ініціативою Празького педагогічного інституту вийшла збірка праць Ф.Вовка
“Студії з української етнографії та антропології”11.  Розмірковуючи над
проблемами еволюції шлюбних відносин, Ф.Вовк підтримав і обгрунтував
поширену на той час у наукових колах ідею існування матріархату як
закономірного етапу розвитку суспільства. На думку Ф.Вовка, зміна порядку
наслідування роду за батьківською лінією, тобто поява патріархату,
відбувається внаслідок розвитку родинних відносин. Головною причиною
він називав виникнення воєнної організації, коли придбання жінок на війні
або завоювання їх силою стало нормою, через що жінки перестали
відігравати їхню попередню роль. В цьому ж Ф.Вовк вбачав підставу для
виникнення жіночої залежності. Не уникаючи коментарів з приводу
гендерних трансформацій, що відбулись у наслідок еволюції матріархату, він
писав: “По цім новім ладі родинний стан жінки стає залежніший і навіть
більше - зовсім рабський”12.Вивчаючи форми стосунків між жінкою і
чоловіком, він наголошував, що родина пройшла шлях розвитку від
примітивної форми шлюбних стосунків, полігамії та поліандрії до моногамії.
На грунті етнологічних досліджень, пов’язуючи доісторичне минуле з
сучасним, Ф.Вовк дійшов висновку, що “в моногамічній родині впродовж
ще досить довгого часу переховувалися і навіть тепер переховуються сліди
від колишніх відносин чи у вигляді першого права політичної, чи духовної
влади країни на молоду (jus primae noctis) чи у вигляді перших прав на неї
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батька її сім’ї, чи батька її чоловіка (великоросійське снохачество), або
нарешті, перехід жінки у спадщину від одного брата до другого (левірат)”13.

Новий етап у науковій діяльності Ф.Вовка розпочався на зламі століть,
коли в 1899 р. у Львові почали виходити “Матеріали до українсько-руської
етнології”. У вступі до першого тому часопису було викладено стратегію
розвитку української етнології, яка повинна була розвиватися, на думку
вченого, у контексті світової історичної науки. “Поки ми діждемо, що наші
наукові праці читатимуть по-українському, нам треба самим іти назустріч
до європейської науки і прямувати до того, щоб у неї нас приймали як своїх”,
- писав Ф.Вовк у листі до М.Грушевського14.За період з 1899 р. до 1904 р. за
редакцією Ф.Вовка вийшли перші сім томів “Матеріалів до українсько-руської
етнології”, зміст яких відображав концептуальне бачення Ф.Вовком
етнологічно-антропологічних студій. Описи українського весілля,
репрезентуючи широкий спектр традицій, що розкривали історико-
культурний феномен гендерних стосунків, їхні особливості відповідно до
регіонів України - Полтавщини15,Чернігівщини16,Київщини17,Бойківщини18,
Гуцульщини19 - опинилися серед пріоритетних і найбільш чисельних
публікацій “Матеріалів до українсько-руської етнології”. Родинна, у першу
чергу весільна, обрядовість сприймалась як віддзеркалення звичаєвого
сімейного права, а весільний обряд був не лише сімейною подією, а культурно-
правовим актом, що закріплював соціальну структуру. Зважаючи на це,
дослідники ставилися до весільного обряду як до важливого етнографічного
матеріалу для вивчення соціального укладу, в тому числі гендерних
проблем20.Дослідження Гуцульщини, в тому числі гуцульських весільних
обрядів, здійснене В.Шухевичем, сучасні вчені називають “неповторним у
науці подвигом однієї людини”, аналогів якому не існує й досі21.Щоправда,
на його адресу у свій час були висловлені критичні оцінки В.Гнатюком та
І.Франком. В.Гнатюк критикував В.Шухевича за нехтування історіографією
питання, обмеженість території дослідження. На думку рецензента,
ігнорування порівняльного методу особливо знецінювало дослідження22.
Сам В.Гнатюк був послідовним прихильником цього методу, демонструючи
його впровадження у своїх працях. І.Франко, називаючи В.Шухевича
найкращим знавцем гуцулів, в той же час закидав йому відсутність
систематизації та захоплення “описовим методом”, що значно зменшувало
науковий рівень праці. Тим не менш, матеріал, зібраний і використаний
В.Шухевичем при підготовці, по-справді енциклопедичного п’яти-
книжкового видання, уперше надавав комплексне уявлення про традиції,
обряди, звичаї гуцульського народу у найрізноманітніших сферах життя,
включаючи родинні стосунки, весілля, народження дитини. Надто критичне
ставлення до цього видання провідних українських вчених могло свідчити
про їхнє прагнення забезпечити високий науковий рівень та якомога більшу
досконалість у дослідженнях.

У етнологічний контекст матеріалу були органічно вписані сюжети,
що виокремлювали становище жінки у гуцульській родині, ставлення до неї
родичів, громади, чоловіка, батьків. Складний комплекс відносин
розкривався через усталеність традиції, серед яких стадії весільно-шлюбного
ритуалу, такі як “обзорини”, “сватаннє”, “заручини”, “благословлінє”,
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“вінченє”, “весілє” тощо. Окремі епізоди, такі зокрема, як “мати поучає доньку,
щоби в часі церковного обряду наступила молодому на ногу, аби верховала
- старшувала над ним”23, свідчили про пріоритетні тенденції у подружніх
відносинах, визначаючи претензії жінки на статус у родинному колі.

З огляду на розуміння глибинних процесів у сфері гендерних стосунків,
не менш актуальними виглядали згадки про поводження з жінкою, в тому
числі вагітною.

Однією з ключових публікацій, що з’явились у “Матеріалах до
української етнології”, було дослідження “Дитина у звичаях і віруваннях
українського народу”. Матеріал з “полудневої Київщини” був зібраний Марком
Грушевським, оброблений, систематизований та прокоментований
видатним українським етнологом З.Кузелею. Праця відображала широкий
спектр українських традицій відносно народження дитини, її виховання, ролі
батьків у виховному процесі. У зв’язку з цим З.Кузеля вважав за необхідне
“дати образ жінки від початків зрілості до приведення дитини в світ”24.
Саме тому перша частина дослідження присвячувалась селянській жінці і
повинна була розкрити те, що, як зазначалось, упродовж довгого часу
лишалось недоторканим, в тому числі “сексуальне життя жінки, відносини
між обома полами, фізіологічні прояви…”25.

Праця отримала міжнародне визнання, органічно доповнюючи
світовий доробок у цій науковій сфері26.На тлі європейських досліджень
проект, втілений українськими етнологами, виглядав як гідний відгук на
виклики світової науки попри те, що наука про дитину, як і про жінку, маючи
складну конфігурацію, релігійний та етично-філософський окрас і знаходячись
на міждисциплінарному перехресті психології, антропології, біології,
етнографії, була на той час наукою ще “не скваліфікованою”27.Високо
оцінюючи видання і працю З.Кузелі, І.Франко відмічав його унікальність:
“Матеріал вийшов такий багатий, що ні в якім письменстві нема подібної
книги з таким ріжнородним матеріалом, хіба се будуть такі компетенції,
як Пльоссові “Das Kidd” та “Das Weib in der Volkhunde”… До кожного
важнійшого моменту в студіях над українською дитиною [З.Кузеля - Л.Б.]
додавав або пояснення про етнологічні зв’язки сього моменту з
міжнародними чи місцевими явищами в ріжних краях і у ріжних народів,
або реєстри книжок, де говориться про такі самі явища. Таким способом
зроблено все, що може дати сучасний стан науки дослідження і
вистудіювання тих явищ, таких многоважних для розуміння традиції і
життєвих звичок народу…”28.Видання мало неабияке міжнародне
значення. Бібліографія до нього, яка включала останні на той час розробки
американських та європейських вчених, спеціально була підготовлена
співробітниками Віденської університетської бібліотеки29.

Спроба знайти пояснення етнографічним жіночим стереотипам,
зрозуміти моделі жіночої поведінки крізь призму існування матріархату в
українському суспільстві була зроблена іншим представником галицьких
науковців, членом Наукового Товариства імені Шевченка В.Охримовичем
(1870-1931). Його справедливо називають поруч з відомими вченими
І.Франком, В.Гнатюком, В.Шухевичем, Ф.Вовком та іншими дослідниками,
хто залишив помітний слід в українській етнологічній науці30.Маючи
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публіцистичний талант, В.Охримович друкувався у популярних виданнях,
був глибоким знавцем бойків, їхнього життя, побуту, психології. Йому
належить ряд публікацій, що спрямовувались на дослідження жіночої
складової в еволюції цього народу, українського етносу в цілому31.Широка
палітра жіночих образів - мати, наречена, свекруха, невістка у контексті
розгляду матріархату як явища, відголоски якого спостерігалися в українських
весільних обрядах, була репрезентована у працях вченого.

Серед українських етнографів В.Охримовича вважають одним з перших
“апологетів матріархату”32.Використовуючи етнографічний матеріал, він
переконливо довів особливість весільних пісень утримувати упродовж
довгого часу відголоски матріархату як однієї з найдавніших форм родинного
життя. Одна з його праць “Значение малорусских свадебных обрядов и песен
в эволюции семьи”, у якій талановито обгрунтовувалась ідея матріархату, була
надрукована у московському часопису “Этнографическое обозрение”33.  Вона
стала широковідомою на теренах імперій і набула виняткової популярності в
середовищі українських істориків, фольклористів, етнографів. Аналізуючи
парадигму жіночої поведінки на грунті генетично вкорінених традицій,
В.Охримович присвятив свою статтю Л.Моргану - відомому американському
вченому-антропологу, автору знаменитого “Первісного суспільства”.

Розкриваючи виняткову роль жінок у весільній обрядовості, водночас
аналізуючи особливості українського звичаєвого права, фольклорні мотиви
і численні етнографічні матеріали, учений дійшов висновку про існування у
минулому українців доби панування жіноцтва, виразні залишки якої збереглися
навіть наприкінці ХІХ ст. “Свадебные и родственные им обычаи, обряды и
песни представляют богатейший, неоцененный клад для истории семьи, -
неоцененный в буквальном смысле, потому что до сих пор мало - кто понял
его значение и никто не поспешил применить его к делу”34, - констатував
В.Охримович, закликаючи взяти з обрядів, пісень все необхідне для історії
розвитку сім’ї.

Його праця мала не лише наукове значення. У контексті наукових гіпотез,
на протиставленні давнього минулого і сучасності кінця ХІХ ст. були
актуалізовані гострі соціальні проблеми. Йшлося, зокрема, про становище
жінки в українському суспільстві. Весь еволюційний процес етнограф
пропонував розглядати з урахуванням основного, на його погляд, протиріччя,
а саме між реальністю та традицією.

Одна з проблем, на яку зверталась увага, полягала у тому, що шлюбні
традиції, позиціонуючи перевагу матері у ритуалах, суперечили дійсності,
яка відсунула жінку на позиції підпорядкованості.

Робота була написана на потужній джерельній базі, яку складали пісні,
зібрані П.Чубинським, Я.Головацьким, О.Рошкевич, І.Франком та іншими
етнографами. На підтвердження власної гіпотези О.Охримович наводив
чисельні докази з системи весільних обрядів. Кожен з розділів праці
підкреслював роль матері у тому чи іншому обряді: мати передає доньку
заміж; матері, а не батьку дістаються подарунки у якості плати за наречену;
мати отримує подяку за видану заміж доньку; мати - вихователька доньки,
мати - самостійна господиня; мати - власниця майна. Мати відіграє провідну
роль у вихованні сина “от колыбели до седла”. “В песнях раскрывается
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власть матери над сыном, подчинение сына матери”, - писав
В.Охримович35.Вона повчає його, проводжаючи на війну, з нею він радиться,
коли відправляється за дівчиною тощо.

Одним з фундаментальних доробків Наукового товариства імені
Шевченка були праці В.Гнатюка. “Легенда про три жіночі вдачі”, “Пісня
про неплідну матір і ненароджені діти”, “Пісня про покритку, що втопила
дитину”, “Купаніє і паленіє відьм у Галичині”36 відзначаються глибокою
аналітичністю і свідчать про те, що жіноча складова, відображена у
фольклорних джерелах, стала однією з домінант у фольклорно-етнографічних
студіях вченого. Як досліднику окремих фольклорних тем і явищ, В.Гнатюку
довелось обирати поміж двома основними напрямами в українській
етнографії - історичним та порівняльним. Виходячи з того, що перший
фіксував твір у часі, визначаючи “хронологічні шляхи його мандрівки”, а
другий - розглядав “фольклорний твір у просторі”, окреслюючи його
географічні координати пересування37, він віддавав перевагу порівняльному
і стримано ставився до історичного методу. Будучи послідовним
прихильником порівняльної школи у фольклористиці, вчений простежив
процес міграції “Легенди про три жіночі долі”, у якій розповідалось про
походження жінки, порівнюючи різні варіанти. Він висунув гіпотезу, що
сюжет легенди зародився в Індії, звідти перейшов до арабів, які передали
його туркам, далі потрапив до сербів та хорватів, завдяки яким ця легенда
стала відомою у Закарпатській Україні.

Якщо “Легенда про три жіночі долі” була мало поширеною, то інша
пам’ятка народного фольклору “Пісня про покритку, що втопила дитину”,
як встановив В.Гнатюк, мала двадцять дев’ять варіантів і була однією з
найпоширеніших українських балад про “покритку-дитозгубницю”.
Подібний сюжет, на його думку, теж мав інтернаціональний характер,
зустрічаючись у різних народів, в тому числі німецьких38.  В українському
фольклорі В.Гнатюк віднайшов низку оповідань, що потрапили з
західноєвропейської літератури, зокрема з італійського “Декамерон”.
Дослідження фемінологічної тематики у фольклорних джерелах надавали
підстави для важливих історико-культурологічних узагальнень та висновків.
Аналізуючи матеріали, де жінка виступала однією з центральних постатей,
навколо якої розгортався сюжет, В.Гнатюк дійшов висновку, що “головні
центри в яких стикався схід з заходом, а ісламська культура пере-
хрещувалась з християнською, були Візантія, Італія, Іспанія”39.

Сфера українського приватного життя, на думку В.Гнатюка, яскраво
відбилась не лише у легендах, але й у таких фольклорних музичних творах,
як “гаївки” та “коломийки”, дослідженню яких були присвячені окремі
збірники часописів, що видавались Етнографічною комісією НТШ40.
Вважаючи “гаївки” переважно дівочими піснями, які за своєю природою
повинні були відбивати радісне сприйняття весни, молодості, життя,
В.Гнатюк сприймав їхні тексти як такі, що відтворювали широкий спектр
сюжетів та фіксували світ жіночих почуттів, жіноче сприйняття життя.
Класифікуючи “гаївки”, вчений виокремив серед них одну групу, що
відображала дівочі/жіночі почуття, орієнтовані на зовнішній світ - “Любов”
(“Хлопці у дівчини”, “Осторога перед зрадою”, “Дівчина до сподоби”, “Сумна
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дівчина”, “Відданиця” тощо) і іншу, що репрезентувала дівчину/жінку у
родинному колі та найближчому оточенні - “Родина й окруженє” (“Мати
б’є ліниву доньку”, “Мачуха”, “Битий муж”, “Дівчина з дитиною”, “Сирітка”
тощо). Промовисті назви пісень - “Жінка на торзі”, “Свахи”, “Дівчина за
паном”, “Вибір дружини”, “Перелюбство”, “Багачка”, “Бабська доля”,
“Дівоча принада”, “Закупуванє одягів”, “Гарна донька”, включені до великого
фольклорного масиву, навіть без коментарів дослідника розкривали картину
українського соціуму у його минулому з огляду на родинні традиції як найбільш
консервативні та найменш здатні до змін. Соціально-консервативний підхід,
покладений в основу відбору фольклорних джерел та класифікації, надавав
їм особливого значення в якості матеріалу для дослідження, розуміння,
інтерпретації соціальних конструкцій, представлених чисельними зв’язками,
де жінка виступала як центральною фігурою, так і постаттю, що довершувала
загальну картину.

Жіноча складова, присутня в етнологічних дослідженнях В.Гнатюка, є
полем досліджень, яке тематично поєднує різні періодичні видання НТШ.
Жіноча доля, різноманітність гендерних сюжетів, фрагменти жіночої історії
у правовому ракурсі відбились у його публікаціях, надрукованих в
“Матеріалах до українсько-руської етнології”, “Етнографічному збірнику”,
“Записках НТШ”. “Коломийки” В.Гнатюка, вміщені в “Етнографічному
збірнику”, були ще одним різновидом фольклорної спадщини, у якій, як
відмічав І.Франко, відбилась “ширина і ріжнородність життєвої
обсервації”41.Основну частину “коломийок” складали два великих масиви
“любов” і “подружє”, що співзвучні були виокремленим у “гаївках”. В.Гнатюк
поділив “коломийки” на п’ятнадцять груп, кожна з яких була відповідно
зорієнтована на певну жіночу проблематику, оскільки неодмінною
центральною фігурою у сюжетах виступала жіноча постать. В основі
класифікації, запропонованої В.Гнатюком, був покладений принцип, який
сучасною мовою можна назвати принципом гендерної самоідентифікації.
Усі коломийки були поділені на розділи: 1) “Хлопці про себе і про дівчат”; 2)
“Дівчата про себе і про хлопців”; 3) “Хлопці про дівчат”; 4) “Дівчата про
хлопців”; 5) “Милий”; 6) “Мила”; 7) “Любка”; 8) “Люба розмова”: а) “Парубки
до дівчат”; б) “Дівчата до парубків”; 9) “Любов”: а) “Незабутня любов”, б)
“Любов за гроші”; 10) “Закоханє”; 11) “Розволочити”; 12) “Подарунки”; 13)
“Поцілунки”; 14) “Краса”: а) “Біляві”, б) “Рум’яні”, в) “Мальовані”; 15) “Врода”:
а) “Вродливі”; б) “Негарні”. Хоча І.Франко вважав цей поділ не зовсім
досконалим, проте зібраний матеріал оцінив високо, зазначивши: “Не знаєш,
чому більше дивуватися, чи багатству поетичних мотивів, чи ширині й
ріжнородності життєвої обсервації, чи мелодійній грації та простоті
язики. Жарти пересипаються з висловами глибокого чуття, чистий запал
мішається з іронією, ніжність з брутальними погрозами й прокляттями -
зовсім, як у дійсному життю”42.

  Стаття В.Гнатюка “Купаніє і паленіє відьм” була присвячена народним
віруванням в їхньому упередженому вигляді до жіноцтва, яке в окремих
випадках асоціювалось з відьомськими чарами. Вона була продовженням
давньої зацікавленості українських дослідників тематикою, оскільки цей
феномен відьомства вивчався у Наддніпрянській Україні у свій час
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В.Антоновичем, П.Єфименком, В.П.Милорадовичем та іншими43.
Повернення до цієї тематики на початку ХХ ст. свідчило про її актуальність
як для науки, так і для розуміння культури та традицій соціуму44.Праця
В.Гнатюка складалась з двох частин. У першій він зробив спробу
класифікувати, яких жінок, за які дії вважали в народі відьмами, а також як їх
переслідували і карали. Друга частина становила одинадцять оповідань про
відьом, які В.Гнатюк зібрав на Галичині. Це дослідження В.Гнатюка, як і його
інші праці, написані на початку ХХ ст., є втіленням міждисциплінарного
підходу до висвітлення проблеми, де знайшли свій відбиток соціологія,
психологія, антропологія, етнологія, етнографія. Вчений прийшов до
висновку, що тяглість до подібних вірувань, вкорінена в етносі, позбавляла
людей можливості критично оцінювати соціальні процеси, оскільки всілякі
нещастя приписувались чарам при ігноруванні справжніх причин. Особливо
такі випадки спостерігалися під час суспільних катаклізмів (голод, епідемії
тощо), коли загострювався психічний стан людини та соціальна напруга. В
таких ситуаціях люди ставали особливо підозріливими, починаючи шукати
винуватців своїх бід.

Конфлікт між християнською релігією та народними віруваннями - одна
з проблем культурологічного порядку - так само випливала з історико-
фемінологічних рефлексій історика. На його переконання, християнська
релігія не давала підстав для існування відьомських вірувань, вони йшли з
давньої історичної глибини і засвідчували спільність у віруваннях різних
народів. В.Гнатюк, аналізуючи не лише фольклорні, але й  історичні джерела,
встановив, що публічні страти в Україні жінок, звинувачених у відьомстві,
на підставі вироків судів траплялися тільки під час великого лиха. Люди ж,
які чинили самосуд, самі потрапляли до в’язниці. Автор описував декілька
способів, за допомогою яких виявляли, чи була жінка відьмою, серед них -
перевірка вогнем, холодною водою, важенням, коленням голкою.
Порівнюючи процеси “полювання на відьом” в українських землях і в Західній
Європі, історик дійшов висновку, що українське законодавство було більш
лояльним у своїх вироках, ніж у європейських країнах, де масово знищувалися
жінки, звинувачені у чарах, з чого слідували вже висновки, що торкались
особливостей національного менталітету.

У багатьох сферах українського фольклору В.Гнатюк виступав одним з
перших дослідників. Так було з сороміцькими елементами фольклору, яким
він, як і Ф.Вовк, надавав серйозного значення, вбачаючи у них ключ до
розуміння багатьох народних звичаїв і критерій визначення рівня культури
народу. Жіночий образ в цих матеріалах поставав під кутом зору
повсякденних стосунків між жінкою і чоловіком, включаючи інтимну сферу
життя. Ф.Вовк, зокрема, вбачав у сороміцьких весільних піснях безпосередній
зв’язок з індійськими Ведами і відбиток в них “дуже старинних релігійних
поглядів на такі речі, котрі тепер видаються соромними”45.Цей фольклорно-
етнографічний матеріал, що розкривав давнє, міфологізоване розуміння
природи взаємин між жінкою і чоловіком, подружніх стосунків, збирався
дослідниками, в тому числі М.О.Максимовичем, П.І.Чубинським, але не
публікувався через існуючі упередження у ставленні до подібних текстів.
“Максимович, - як зазначав Ф.Вовк, - почуваючи дуже велику наукову вагу
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змісту цих пісень, усе ж таки трохи вражався і їх характером, і деякими
виразами”. Наприкінці ХІХ ст., внаслідок лібералізації моральних канонів,
відмови від стереотипів, поширення авангардних віянь у культурі, мистецтві,
прогресивних поглядів у науці, вирішено було переглянути ставлення до
подібного роду етнографічних матеріалів. Було обгрунтовано їхнє наукове
значення для проведення етнологічно-антропологічних досліджень, через
що вже у першому випуску “Матеріалів до українсько-руської етнології”
побачили світ матеріали, що зберігалися ненадрукованими не один десяток
років - сороміцькі пісні, записані власноруч М.О.Максимовичем і передані
Ф.Вовку у свій час М.П.Драгомановим.

 Фольклор, який відбивав народний погляд на жінку, чоловіка та їх
стосунки під еротичним кутом зору, В.Гнатюк вважав цінним джерелом, не
викидав з своїх записів та видань, які редагував, попри те, що ставлення до
нього було неоднозначним. Тим дослідникам, які засуджували збирання та
публікацію цього різновиду фольклору, він радив переглянути античні
джерела, зокрема “Одисею”, а також зауважував, що “Етнографічний збірник”
не друкується “для панночок ..., ані для естетиків та моралістів, що стоять
на рівні з ними в духовнім розвою, а для людей, що бажають пізнати життя
і творчість нашого народу у всіх її проявах”46.Українська етнографія початку
ХХ ст. розвивалась у загально прийнятому для європейської науки форматі47.
З огляду на це, В.Гнатюк писав: “Коли трапиться нагода записати сороміцькі
пісні (так само і оповідання), треба це зробити. Їх не можна, правда,
друкувати у виданнях комісії, але від часу до часу появляються спеціальні
видання за границею, де їх можна буде примістити. Хоч вони сороміцькі,
але для ученого - фольклориста й етнолога мають таку саму вартість,
що інші пісні”48.Завдяки зусиллям В.Гнатюка, за його редакцією і вступними
статтями у Лейпцигу вийшло фундаментальне двотомне видання матеріалів
сороміцького фольклору, зібраного П.Тарасевським. Перший том вміщував
оповідання з українських земель, що перебували під владою Російської
імперії49,другий - з українських земель, що знаходились під Австро-Угорським
пануванням50.  Здебільшого тут були відображені стереотипи у сприйнятті
жінок, поширені на побутовому рівні, на кшталт того, що всі “жінки однакові”,
“невірні своїм чоловікам”, “спокушають молодих парубків”, винахідливіші
за чоловіків у реалізації своїх бажань, сексуально активні, хитрі, нещирі тощо.
Тексти яскраво передавали весь комплекс стереотипного сприйняття жінок,
поширеного у патріархальному суспільстві, і в цьому контексті представляли
науковий інтерес щодо подальших історико-фемінологічних студій у їхньому
етнографічно-етнологічному вимірі. Видання призначалось для проведення
подальших досліджень фахівцями - етнологами та істориками. Саме це мав
на увазі В.Гнатюк, коли пересилав його примірники М.Коцюбинському,
О.Шахматову, а також на адресу антропологічного музею у Петербурзі, яким
на той час керував його колега-однодумець Ф.Вовк51.

Кінець ХІХ - початок ХХ ст. виявився надзвичайно інтенсивним і
продуктивним у розвитку української етнологічної науки. В етнології, з
притаманною для неї ідеєю універсалізму по відношенню до минулого і
сучасного, був закладений великий потенціал щодо вивчення як етносу в
цілому, так і його окремих соціальних груп, перш за все, жінок і чоловіків.
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Розвиток етнології в Україні, а саме у Галичині, у цей час призвів до значного
просування у висвітленні жінки в системі родинних стосунків, включаючи
материнство, виховання дітей, відносини з чоловіком на різних вікових
стадіях. Представлений етнологами фундаментальний за обсягом і значенням
матеріал репрезентував багатоманітність життя з його конфліктністю та
калейдоскопічністю соціальних зв’язків, створював грунт для пізнання
психології українського селянства, що висувалось як одна з стратегічних цілей
тогочасних наукових досліджень. Завдяки роботі Етнографічної комісії
Наукового товариства імені Шевченка, видатним вченим, долученим до неї,
переходом етнографічно-етнологічних досліджень на міцний науковий грунт
історико-фемінологічні студії переживали свій ренесанс. Це супро-
воджувалось як критичним осмисленням вже існуючого доробку,
накопиченого попередниками упродовж ХІХ ст., так і збиранням нових
матеріалів та впровадженням досягнень світової науки для вивчення процесів
розвитку українського етносу з урахуванням його соціальних конструкцій, в
тому числі гендерних моделей як однієї з домінант.
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этнографическо-этнологическое измерение.

В статье рассматривается специфика историко-феминологических студий в
зависимости от трансформаций в украинской историографии, которые происходили в
конце ХІХ - в начале ХХ в. Анализируются феминологические приоритеты и женский
образ в этнографически-етнологических исследованиях в контексте европейской и
украинской исторической науки.
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Female image in the Ukrainian historiography tradition on the border-line of the XIX-th

and the XX-th centuries: Ethnographical-Ethnological dimension.
The article considers the specific features of the historical-feminological studios

depending on the transformation of the Ukrainian historiography on the border-line of the XIX
- th and the XX - th centuries. Feminological priorities and female image are studied in the
ethnography and ethnology in the context of European and Ukrainian history.
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