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HISTORIOGRAPHY OF BAWDY FOLKLORE  
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(1920—2020)

This paper offers a review of the 1920—2020 publications 
in Ukraine and other Slavic countries and North America, ex-
ploring bawdy folklore in particular and ethnography of sexual-
ity in general. The paper primarily focuses on publications re-
lating to Ukrainian or, more generally, Slavic ethnography.

Besides, periodization of the publications on bawdy folklore 
is conducted, and the main methodological frameworks of each 
period are identified. In particular, in the paper, I define the 
period of the 1920s—1930s when a number of publications in 
Bulgaria, Serbia, Ukraine, the Czech Republic, and Russia 
appeared. 

Based on these publications, I show the growing tendency to 
the medicalization of the ethnography of sexuality at that time. 
The next period, encompassing the 1960s—1970s, is charac-
terized by the influence of psychoanalysis. The application of 
the psychoanalytic framework to folklore studies is exemplified 
by works of the USA scholars. Structural-semantic studies of 
bawdy folklore were typical for the 1980s—2000s. Here I re-
view works examining Slavic folklore. In the final chapter, I 
consider publications of the Ukrainian scholars in the 2000s till 
now. These publications are characterized by the search of 
methodologies.

Keywords: bawdy folklore, Slavic folkloristics, historiogra-
phy of folklore.
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Мета статті — подати огляд праць, що були оприлюднені 
упродовж 1920—2020 рр. в Україні і в інших слов’янських 
країнах, а також у Північній Америці (хронологічні та те-
риторіальні межі дослідження), і скеровані на вивчення 
сороміцького фольклору зокрема і етнографії сексуальнос-
ти загалом. 

Об’єкт дослідження — праці, що мали прямий чи 
опосередкований стосунок до української, або ширше — 
слов’янської етнографії. Окрім того, в статті здійснено пе-
ріодизацію досліджень сороміцького фольклору і визначе-
но основні методологічні підходи, характерні для кожного 
з аналізованих періодів. Зокрема, в праці здійснено огляду 
публікацій 1920—1930-х рр. у слов’янських країнах (Бол-
гарії, Сербії, Україні, Чехії та Росії) і показано процес ме-
дикалізації досліджень в області етнографії сексуальнос-
ти. Наступний період обіймає повоєнні 1960—1970-ті рр. 
Структурно-семантичні дослідження в сфері вивчення со-
роміцького фольклору, які характеризують 1980—2000-
ті рр., представлені на прикладі слов’янського фольклору. 

Завершує статтю короткий огляд сороміцького фолькло-
ру, що з’явилися від початку 2000-х до нашого часу. Ці пу-
блікації характеризує радше пошук методологій. 

Ключові слова: сороміцький фольклор, слов’янська 
фольклористика, історіографія фольклору.
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Вступ. Цю статтю присвячено огляду праць, які 
вивчають сороміцький фольклор в традицій-

ній культурі. Такі дослідження почали з’являтися в 
XIX столітті. Але в цій статті я розглядаю тільки пу-
блікації від 1920 до 2020 року. Аналізу праць попе-
реднього історичного періоду присвячено мою перед-
мову до видання сороміцьких матеріалів з особового 
архіву Федора Вовка, які ми упорядкували разом з 
Оленою Боряк, та інші [1; 2]. 

В запропонованій статті я вивчаю публікації в 
області сороміцького фольклору, що з’явилися як в 
Україні, так і у інших слов’янських країнах, а також 
у Північній Америці. Основний фокус праці зосе-
реджено на тих дослідницьких центрах та працях, 
що мали прямий чи опосередкований стосунок до 
української, або ширше — слов’янської етнографії 
та фольклористики. Тут я також визначаю основні 
етапи розвитку таких досліджень.

Основна частина. 
1. 1920—1930-ті роки, східно європейський 

контекст: етнографія і медицина 
Українська етнографія сексуальности 1920х ро-

ків представлена багатими польовими матеріалам, 
що були накопичені завдяки діяльності Етногра-
фічної комісії, заснованої 1921 року при Всеукраїн-
ській Академії Наук в Києві. Ці матеріали зберіга-
ються тепер в Наукових архівних фондах рукописів 
та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фоль-
клористики та етнології ім. М. Рильського Націо-
нальної академії наук України. Великі і щедрі збір-
ки сороміцьких текстів розсипані по різних колекці-
ях. Згадаю для прикладу лиш кілька з них: добірка 
сороміцького фольклору в записах фольклориста та 
етнографіа Гната Танцюри [3], сороміцькі казки в 
записах письменниці Ірини Карнаухової [4], взірці 
сороміцького фольклору в записах Д. Матушевської 
[5] та І. Дроботюка [6], сороміцькі загадки в запи-
сах А. Пашківського [7] та інші. В той само пері-
од з’являють аналітичні праці, де здійснено спро-
би аналізу різних матеріалів. Перш за все ці дослі-
дження здійснюються в межах діяльности Кабінету 
примітивної культури та народної творчості в Києві, 
що функціонував у 1925—1930 роках при Науково-
дослідній кафедрі історії України ВУАН. Так, на-
приклад, 1928 року Василь Денисенко опубліку-
вав працю «Шлюбний ритуал та обряди на Укра-
їні» Хв. К. Вовка у першій — болгарській і другій 

— французькій редакції, де порівнює і аналізує дві 
редакції статті Федора Вовка про весілля [8]. В цій 
праці Вовк вперше в історії української етнографії 
залучив до аналізу матеріал сороміцького фолькло-
ру [9; 10]. Денисенко встановлює послідовність на-
писання Вовком обидвох версій праці. Позаяк публі-
кації вийшли друком майже синхронно — в 1890—
1891 і в 1891—1892 роках, — то послідовність їх 
написання була неочевидною. Денисенко проаналізу-
вав відмінності між двома варіантами тексту і встано-
вив, що першою була написана робота болгарською 
мовою, а потім французька. Окрім цього, тоді ж були 
опубліковані студії Федора Савченка про дівоцькі та 
парубоцькі громади [11], роботи Катерини Грушев-
ської про ритуальне оголення [12], а також розділ 
про парубоцькі громади в монографії Михайла Гру-
шевського про початки громадянства [13]. Вивчен-
ня дошлюбних молодіжних громад традиційно було 
у фокусі уваги етнографії сексуальности. 

В 1920—1930-ті роки активна дослідницька ро-
бота в області етнографії сексуальности відбувала-
ся і в інших слов’янських країнах. Цікавою є, на-
приклад, ціла серія статей болгарського філософа 
та есеїста Найдена Шейтанова, який у своїх пра-
цях значною мірою спирається на традиційну куль-
туру. Серед його публікацій згадаю статті «Сексу-
альна філософія болгарина», «Еротична космого-
нія на Балканах», «Увід у болгарську сексологію» 
та «Сексократія» [14; 15; 16; 17]. Автор вказував 
на надзвичайну поширеність і недостатню вивченість 
«сексуального фольклору». У статті «Сексуальна фі-
лософія болгар» він пише (курсив як в оригіналі): 
«Болгарський сексуальний фольклор тою чи іншою 
мірою відомий усім. Але, якщо я не помиляюся, ніх-
то досі не робив нашу нецнотливу народну словес-
ність предметом наукового чи філософського до-
слідження чи аналізу. Причина цьому відома. Наші 
освічені мужі вважають, що благопристойним людям 
не личить говорити про «делікатні справи» подруж-
нього життя» [14, с. 241]. Інший болгарський сус-
пільний і культурний діяч Стефан Гідіков у той само 
період друкує статтю «Сексуальна скутість болгари-
на як основа його характеру» (1934) [18]. 

Розвідка сербського лікаря, професора і дека-
на Медичного факультету в Белграді Александара 
Костіча «Сексуальність в сербській народній поезії» 
(1933) є яскравим прикладом схрещення фольклору 
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і медицини. Костіч розглядає фольклорні пісні крізь 
призму модерного дискурсу сексуальности, в резуль-
таті в нього складається ось яка картина. Книжка 
розділена на дві частини «Манифестациjе нормалног 
сексуалитета» (Маніфестація нормального сексуалі-
тету) і «Манифестациjе ненормалног сексуалитета» 
(Маніфестація ненормального сексуалітету). В роз-
ділі про нормальний «сексуалітет», автор на основі 
аналізу народних пісень формує такі підрозділи: «Ті-
лесна красота жінки», «Тілесна красота чоловіка» 
(тут робить ремарку, що в цьому сенсі народні пісні 
є «много сиромашниjе» — «суттєво бідніші»), «По-
ява пубертату», «Сила статевого інстинкту», «Вплив 
почуттів на статевий потяг», «Роль зовнішнього ви-
гляду», «Вплив їжі і напоїв», «Значення запахів», 
«Значення слуху», «Значення доторків», «Сексу-
альна ініціатива», «Важливість молодості», «Значен-
ня любовної гри», «Повна сила», «Значення неза-
йманости», «Значення любові», «Ставлення до ін-
шої раси і віри», «Ненаситність статевого бажання» 
та інші. Розділ про «ненормальний сексуалітет» міс-
тить такі частини: «Кровосумішка», «Ознаки гостьо-
вого сексу» (коли господар дому пропонує гостеві на 
ніч жінку із своєї родини), «Кохання втрьох», «Не-
крофілія», «Геронтофілія і педофілія», «Содомія», 
«Ознаки садизму» і «Ознаки фетишизму» [19]. 

Упродовж 1930х років в Чехословаччині був опри-
люднений тритомник чеського сороміцького фоль-
клору і словника лайки під назвою «Криптадії: вне-
сок у вивчення сексуального життя нашого народу» 
(1932—1939). Упорядкував і видав томи власним 
коштом чеський педагог Карл Ярослав Обратіл (всі 
три томи були перевидані в наш час) [20]. 

В той само період з’являється ціла серія росій-
ських досліджень, з яких згадаю три: «Еротика в ве-
ликоруській народній казці» (1929) Алєксандра Ні-
кіфорова [21], «Символіка сновидінь Фрейда в світлі 
російських загадок» (1935) Варвари Адріанової-
Перетц [22], а також знаменита праця Петра Бо-
гатирьова «Ігри в поховальних обрядах Закарпат-
тя», де автор з-поміж іншого розглядає сороміць-
кі ігри під час ночувань при мерцеві. Франкомовну 
працю було опубліковано 1926 року в паризькому 
виданні «Le Monde Slave» і перекладено на росій-
ську в наш час [23]. 

Важливо зазначити, що в цей час сексуальність 
найбільш типово вважається об’єктом медичних та 

психіатричних досліджень, які, своєю чергою, до-
волі часто звертаються до матеріалів з етногра-
фії сексуальности. Найвідомішими серед медич-
них установ, що здійснювали таку наукову робо-
ту, є харківські інституції, зокрема Український 
науково-дослідницький психоневрологічний інсти-
тут (заснований в 1921—1922 роках), Український 
інститут клінічної психіатрії і соціальної психогігіє-
ни (1926). На основі цих та ще деяких інших інсти-
туцій 1932 року було створено Українську психонев-
рологічну академію, згодом перейменовану на Всеу-
країнський психоневрологічний інститут (1937) [24, 
с. 3—4]. Упродовж 1920—1930-х років в межах 
цих установ було здійснено та опубліковано кілька 
винятково цікавих з етнографічної точки зору до-
сліджень. Серед найприкметніших згадаю моногра-
фію «Статеве життя селянки» Залмана Гуревича та 
А. Ворожбит [25]. В основі дослідження лежить 
масове анкетування жінок, яке здійснювалося через 
сільські амбулаторії в ранньорадянській Україні. Але 
окрім того монографія також щедро цитує етногра-
фічні дослідження Федора Вовка, Миколи Сумцова 
й Івана Біньковського. Іншою працею є монографія 
«Сучасне полове життя (соціяльно-гігієнічне дослі-
дження)» Гуревича та Ф. Гроссера, автори аналізу-
ють матеріали анкетування харківського студентства 

[26]. Моя спроба знайти в Харкові архіви цих до-
сліджень не мала успіху, найімовірніше, їх було втра-
чено під час Другої світової війни. Діяльність згада-
них медичних центрів тепер активно вивчається, але 
і й тепер не ідентифіковано всіх осіб, чиї імена згада-
но на обкладинках цих монографій (тому деякі з на-
ведених вище прізвищ я подаю тільки з ініціалами) 
[27]. Певний інтерес з точки зору етнографії сексу-
альности складають також численні просвітні бро-
шури і книжки про статеве життя, що масово публі-
кувалися на початку XX століття в Одесі, Харкові, 
Києві, Львові та інших містах [28; 29; 30]. 

2. 1960—1970-ті роки, північноамерикансь-
кий контекст: фольклор і психоаналіз

В 1960-ті роки під впливом феміністичної і сек-
суальної революції на Заході з’явилися умови для 
досліджень сексуальности, в тому числі й «сексу-
альности» в фольклорі. В грудні 1960 року в рам-
ках щорічної конференції Товариства американсько-
го фольклору відбулося засідання секції, присвяче-
ної «вивченню фольклорних сюжетів, що дотепер 
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зискали мало уваги, а саме — традиційної еротики, 
грубого, обсценного фольклору і скатологічних сю-
жетів»,  — писав учасник панелі Франк Гофман [31, 
c. 189]. Це була мабуть одна з перших академічних 
подій такого ґатунку. В цій панелі брав участь також 
Ґершон Леґман, американський фольклорист і ав-
тор цілої низки праць про «грубий і непристойний» 
фольклор, ключовий дослідник у цій царині. У сво-
єму виступі він ставить в приклад європейську фоль-
клористику англо-американській і пише: «В Росії, Ні-
меччині, Франції та Італії, цей матеріал (сексуальний 
фольклор. — М. М.) вже давно зібрали і повністю 
опубліковали ще між 1865 і, найпізніше, 1914 рока-
ми, і тепер він не викликає жодного специфічного іс-
торичного інтересу», тоді як «британські та амери-
канські фольклористи і особливо записувачі фолькло-
ру щойно тепер раптом з’ясовують для себе, що секс 
існує» [32, c. 200]. У своєму виступі Леґман пробує 
очудники загальноприйняту конвенцію, згідно якої 
саме еротичний фольклор вважається непристойним. 
Він пише: «Секс і його фольклор є куди цікавішим, 
ціннішим і важливішим в історичному і соціальному 
аспектах ніж, наприклад, балади про вбивство, на-
сильство, тортури, зраду, дітовбивство і так далі, що 
є основним змістом, скажімо, балад Чайльда. Ці ба-
лади є аморальними у всіх мислимих сенсах, за ви-
нятком сексуального (бо сексу в них нема), їх конче 
треба заборонити читати чутливим людям. Але мало 
хто це усвідомлює: для загалу вони кришталево чис-
ті, бо там нема сексу» [32, c. 200].

Центральною науковою працею Леґмана є дво-
томне дослідження сороміцьких анекдотів. Перший 
том цієї монументальної праці під назвою «Мірку-
вання про непристойні жарти: аналіз сексуального 
гумору» об’ємом в вісімсот сторінок вперше було 
опубліковано 1968 року. Праця пережила кілька 
перевидань і була перекладена французькою та іта-
лійською мовами [33]. Другий том ще більший за 
об’ємом вийшов друком 1975 року під назвою «Без 
жартів: аналіз сексуального гумору» [34] і також 
згодом був перевиданий. 

В цій праці Леґман ставить перед собою чотири 
цілі. По-перше, здійснити повний і вичерпний огляд 
англосаксонських (американських і британських) об-
сценних жартів від кінця XIX століття до 1960х ро-
ків. Автор зазначає, що існує тільки одна праця, по-
дібна за масштабами із його задумом, і цією працею 

є двотомник українського сміхоеротичного прозово-
го фольклору в упорядкуванні Володимира Гнатюка 
і Павла Тарасевського [35; 36]. Жодні інші наро-
ди не видавали сміхоеротичний фольклор в такому 
об’ємі. По-друге, Леґман планує запровадити по-
слідовну і вичерпну систематизацію непристойних 
жартів. Він знову ж таки каже, що «тільки Гнатюк 
і Тарасевський робили це до нього», втім, їх спосіб 
систематизації — за ознакою етнічности протагоніс-
та або об’єкта жарту — видається йому «штучним» 
[34, c. 49]. По-третє, він планує простежити істо-
ричний розвиток сюжетів, бо на його переконання, 
«жарти не придумують; вони еволюціонують. Вони 
приходять до нас з інших країн і цивілізацій усним 
чи письмовим шляхом, і упродовж століть адапто-
вуються в нових середовищах» [34, c. 50]. Нарешті, 
по-четверте «і найголовніше», — як пише Леґман, 
— він хоче розпочати психологічний і соціальний 
аналіз обсценних анекдотів. 

В своїх працях Леґман застосовував психоана-
літичний підхід. Мікіта Бротман, автор монографії 
про життя і творчість Леґмана, зазначав, що Леґ-
ман був прибічником ідей Фройда і вважав гумор і 
секс взаємопов’язаними. На великому корпусі мате-
ріалів він показував, що улюблені обсценні анекдоти 
особи є свідченням її сексуальних преференцій. Леґ-
ман говорив, що улюблені жарти людини є її «пси-
хологічним підписом» [37, c. 41—42].

В Європі в цей період, схоже, не було значних пу-
блікацій в царині вивчення сороміцького фольклору 
чи його історії [38].

3. 1980—2000-ті роки, слов’янський фоль-
клор: семіотика еросу

В 1980—1990-ті роки було здійснено чимало ви-
давничих проектів у царині сороміцького фолькло-
ру. У 1980-х роках в Белграді, тодішній Югославії, 
виходить ціла серія книжок під рубрикою «Ероти-
кон», де, зокрема, були опубліковані сороміцькі пісні 
з рукописної збірки Вука Караджича [39] та пере-
видані прозові жанри сербохорватського фольклору 
в записах Фрідриха Крауса [40, c. 5—296] і серб-
ських прислів’їв у записах Караджича і в упорядку-
ванні Тихомира Дорджевича, що раніше були опу-
бліковані в «Антропофітеї» [40, c. 299—307]. 

Незважаючи на зростання інтересу до студій со-
роміцького фольклору, мені не вдалося знайти до-
сліджень історії і публікації знаменитої сороміцької 
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збірки Вука Караджича, щоб зрозуміти, наскільки 
повними є згадані публікації. Відомо тільки, що ста-
ном на 1887 рік збірку забрав від Міни Вукамано-
вич, доньки Караджича, професор Валтазар Боги-
шич, що в той час служив в кайзерівській королів-
ській придворній бібліотеці [41, с. 49].

1992 року російське видавництво «Ладомир» 
започатковує серію «Російська потаємна літерату-
ра», в якій вийшло кілька важливих дослідницьких 
публікацій в сфері «еротичного фольклору». Серед 
найважливіших згадаю фольклорну збірку «Росій-
ський еротичний фольклор» [42], збірник статей 
«Секс і еротика в російській традиційній культурі» 
[43], а також двомовний (англо-російський) збір-
ник наукових статей «Ерос і порнографія в росій-
ській культурі» [44]. Всі вони були упорядковані 
Андрієм Топорковим, а остання — в співавторстві 
з Маркусом Левітом. В цій-таки серії виходить та-
кож друком збірка досліджень білоруського еротич-
ного фольклору під редакцією Тетяни Володіної та 
А. Федосик [45]. 

Згадаю тут також сучасний перевидання еротич-
ного фольклору південних слов’ян, зібраного і упо-
рядкованого в XIX столітті Фрідрихом Краусом і 
перекладеного в наш час на російську [46].

Не менш важливим є збірник статей зі слов’ян-
ського еротичного фольклору в упорядкуванні Да-
яна Айдайчича і його ж збірка статей про ерос в 
слов’янській книжній культурі [47; 48].

Панівною епістемологічною рамкою досліджень 
цього періоду була етнолінгвістика, структурна се-
мантика і семіотика. Символіка рогів, вінків, засі-
вання, хлібів, жердок і дерев, — все мало свої еро-
тичні референти. 

4. 2000—2020 роки: дослідження сороміць-
кого фольклору в Україні: пошук епістемологій 

В ранні 2000-ті знаковими були дві публікації в 
Україні — збірник «Українські сороміцькі пісні», 
упорядкований Михайлом Красиковим [49], а та-
кож збірничок «Бандурка» в упорядкуванні Мико-
ли Сулими [50]. Про острах перед такою літерату-
рою свідчить коментар на останній сторінці книжеч-
ки, упорядкованої Сулимою. Там робітники друкарні 
«Київська книжкова фабрика» (навіть не видавни-
цтва, а саме друкарні) опублікували дисклеймер: 
«Друкарня не несе відповідальності за зміст видан-
ня». У виданні було оприлюднено сороміцький фоль-

клор у записах українських діячів і письменників, 
зокрема Гоголя, Шевченка, Франка, Максимовича 
та інші. Серед книжкових видань згадаю також два 
збірники, що ми упорядкували разом з Оленою Бо-
ряк. Це збірник статей «Етнографія статевого жит-
тя і тілесності», де оприлюднено дослідження Олек-
сандри Бріциної про «місце еротичного в народній 
культурі», Василя Балушка про сексуальну симво-
ліку в Радянській Армії, Олександра Курочкіна про 
еротичну символіку у весіллі, Михайла Чучка про 
статеві взаємини в традиційному середовищі Буко-
вини, Тетяни Володіної «про роги, чоловічі і жіно-
чі», та багатьох інших [51]. А також видання архів-
них матеріалів сороміцького фольклору «Критпадії 
Федора Вовка», що вийшла друком у видавництві 
Критика в 1918 року [52]. 

В цей період в Україні росте кількість публікацій, 
в яких вивчаються різні аспекти сороміцького фоль-
клору. Згадаю тут кілька статей, зокрема статті Ан-
дрія Вовчака, які досліджують історію вивчення со-
роміцького фольклору в Галичині і в німецькомовних 
публікаціях [53; 54], стаття Ірини Коваль-Фучило 
про сороміцькі голосіння [55], дослідження Тетяни 
Шевчук про еротичну символіку поліських пісень 
[56], стаття Михайла Хая про сороміцький елемент 
в танцювально-приспівковому фольклорі [57], стат-
тя Юрія Горблянського про бойківські «криптадії-
мініатюри» [58] та багато інших. Всі ці досліджен-
ня віддзеркалюють пошук епістемологій, що допо-
могли б зрозуміти феномен сороміцьких текстів, що 
побутували в народній культурі.

Висновки. В цій статті було здійснено огляд осно-
вних публікацій і європейських та північноамерикан-
ських авторів, що в період між 1920 і 2020 роками 
вивчали сороміцький фольклор. Було запропонова-
но чотири основні хронологічні періоди, що відпові-
дають чотирьом основним методологічним рамками, 
які застосовувалися до вивчення сороміцького фоль-
клору. Це медико-соціологічні дослідження початку 
XX століття, згодом психоаналіз, що був популяр-
ний в дослідженнях 1960-х і 1970-х років; семіотич-
ні дослідження наприкінці XX століття і методоло-
гічний пошук сучасних українських досліджень со-
роміцького фольклору. 
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