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Наукові праці, присвячені питанням ме-
тодології та методам дослідження окремих 
галузей знань, стають дедалі запитуваними. 
Етнологія тут не є винятком. Про це свідчать 
як вітчизняні 1, так і зарубіжні публікації 2 з 
цієї тематики за останні десятиліття. Книга, 
що потрапила в поле нашого зору, є типовою 
для такого роду видань. Вона підготовлена 
колективом авторів, серед яких насамперед 
згадаємо прізвища редакторок, які одночас-
но є авторками статей, на які ми спиратиме-
мося в нашому огляді. Перше прізвище – це 
Сара Куран, професорка кафедри міжнарод-
них студій, суспільних справ і соціології Ва-
шингтонського університету. Сфера її інтере-
сів – гендерні студії, демографія, розвиток і 
глобалізація, культурне середовище. Друге 
прізвище – Елен Перекман, адміністративна 
директорка Ради з американсько-канадських 
відносин (м. Нью-Йорк). Вона є знаним фа-
хівцем у сфері нейролінгвістики та неврології 
поведінки. Решта авторів презентують аме-
риканські університети й, відповідно, низку 
суміжних з етнологією дисциплін, зокрема: 
соціологію і психологію (Девід Л. Физер-
ман, Мічиганський університет), африканіс-
тику (Тамара Жіль-Вернік, Міннесотський 
університет; Майкл Уоттс, Стендфордський 
університет), жіночі студії (Альма Готтліб, Іл-
лінойський університет), політичну економіку 
(Ендрю Шренк, університет у Новій Мекси-
ці), демографію, етнічну історію (Стівен Герел, 
Вашингтонський університет), політологію 
(Роберт Віталіс, Пенсильванський універси-

тет) та ін. Цей перелік дисциплін є перекон-
ливим доказом того, що в академічних сферах 
міждисциплінарний підхід стає панівним. 

Зауважимо, що «соціальні науки», винесе-
ні в назву видання, визначаються як такі, що 
стосуються повсякденного життя, але водно-
час торкаються потаємних, «мовчазних», як їх 
називають автори, моделей людського розуму. 

Отже, метою авторського колективу було 
презентувати науковій громаді набір сучасних 
методів та аналітичного інструментарію. Вар-
то наголосити, що, презентуючи ці матеріали, 
автори згадують переважно соціальні (а не 
культурологічні) аспекти. У такому підході ві-
дображається тенденція останніх десятиліть, 
яка проявляється в тому, що людина розгля-
дається комплексно, як складний організм, із 
притаманними їй фізичними, психічними, розу-
мовими властивостями, до того ж – у контексті 
її соціаль ного буття. Відтак на перший план ви-
ходить соціальна антропологія, хоча трапляєть-
ся й узагальнений термін «культурно-соціаль на 
антропологія». Для розуміння того, наскіль-
ки незворотними стають зміни у ставленні до 
культурної антропології, наведемо рядки, у 
яких класичні антропологи згадуються як не-
гативний приклад пошуків фактажу із глибоко-
го методологічного колодязя, а саме – у межах 
етно графічних традицій безпосереднього спо-
глядання. Щоправда, тут згадуються й соціоло-
ги з їхнім універсальним методом анкетування. 
Метою «Довідника» є прагнення вивести до-
слідників із цього колодязя, показати їм шляхи 
комплексного підходу до вивчення щоденної ре-
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альності, соціальних проблем (у широкому ро-
зумінні слова) та особистості (у всіх її проявах). 

Отже, перед читачем розкривається ши-
рока палітра сучасних наукових методів, які 
стосуються, зокрема, аналізу конкретних си-
туацій (Andrew Schrank), досліджень у галузі 
етнографії (Альма-Готтліб), аналізу усних іс-
торій (Тамара Жіль-Вернік), проведення ан-
кетування та залучення допоміжних джерел 
(Майкл Пайєр), одночасного застосування 
кількісних та якісних показників (Альберт 
Парк). Кожен нарис супроводжується спис-
ком детально прописаної бібліографії питання, 
що порушується.

Основна мета упорядників полягала в 
представленні всього арсеналу дослідницького 
інструментарію. Для нас особливої уваги вар-
та стаття Альми Готтліб «Етнографія: теорія 
та методи». Вона розпочинається з питання 
авторки «Що таке етнографія?» Загально-
визнаним є те, що етнографія зазнала від-
чутних змін, пройшовши шлях від науки, яка 
будувалася переважно на абстракції, інтуїції, 
індивідуальному підході та неодмінному енту-
зіазмові, – до науки публічної, методологічно 
обґрунтованої, детально та критично вивченої. 
Нині вона тісно переплелася з науками соціо-
логічного профілю, а етнографічні методи, від-
повідно, почали дрейфувати до інших дисцип-
лін. У свою чергу представники гуманітарних 
наук, передусім політологи та історики, у своїх 
наукових студіях дедалі більше орієнтуються 
на доробок етнографів. 

Варто уточнити, що об’єктом західноєв-
ропейської етнографії традиційно виступaє 
автохтонне (тубільне) населення, як правило, 
країн третього світу. Тому поступово в нау-
ковому обігу дедалі частіше трапляються 
численні назви, зокрема «антропологія мало-
чисельних (або корінних) народів» (indigenous 
anthropology; нative anthropology), «людська 
географія» (human geography) тощо, що вико-
ристовуються як аналоги назв «етнографія», 
рідше – «етнологія». 

Водночас академічна громада свідома того, 
що саме етнографічні методи, а йдеться насам-

перед про включене спостереження, дозволяє 
вивчати явища зсередини, а тому є оптималь-
ними на шляху до розуміння людських ціннос-
тей, сподівань і поведінки в цілому. Головне, 
що вирізняє етнографію, – це застосування 
якісних (а не кількісних) методів дослідження. 
Саме завдяки їм вдається дослідити розрив 
між вимовленим (або заявленим, наприклад 
при анкетуванні) і фактичною поведінкою. 

Варто зауважити, що все, про що згадує 
авторка у своїй статті, добре відоме й укра-
їнським етнологам, хоча останні занурені у 
вивчення іншого наукового об’єкта. Це мож-
на пояснити тим, що всі етнографічні методи 
базуються на вербальних техніках, а останні 
передбачають практику спілкування й запиту-
вання інформанта. 

Альма Готтліб традиційно звертається до 
проблем, з якими стикається будь-який до-
слідник-етнолог на етапі опрацювання ним 
зафіксованого польового матеріалу. Ідеться 
про процес осмислення, інтерпретації (і навіть 
реінтерпретації) отриманих даних – процес, 
який, за твердженням авторки, є відповідаль-
нішим за власне добування й записування цих 
даних. На відміну від попередніх поколінь 
дослідників, нинішня генерація задається пи-
танням: «Як моя особиста ідентичність впли-
ває на питання, які я розв’язую в своєму до-
слідженні? І як саме вона впливає на відповіді, 
які я отримую від своїх респондентів?» Тому, 
за тверджeнням авторки, питання «чи дослід-
ник позиціонує себе всередині, чи за межами 
громади, яку вивчає» нині стає риторичним – 
сучасні глобалізаційні процеси продукують 
настільки складне переплетення ідентичнос-
тей, що годі й шукати відповіді на це питання. 

Одна з проблем методологічного харак-
теру – наскільки вичерпним можна вважати 
глибинне інтерв’ю, взяте в одного, але над-
звичайно цікавого інтерв’юера, й, відповідно, 
чи можна досліднику на тому зупинитися, чи 
заради об’єктивності варто провести додаткові 
(перехресні) опитування. Відповідаючи на це 
питання, авторка наводить судження своїх ко-
лег по етнографічному «цехові», які твердять, 
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що будь-яке інтерв’ю за визначенням буде 
неповним, і що найповніший етнографічний 
«портрет» створюється лише на основі кіль-
кох історій, які будуть розгорнуті (опитані) по 
кількох лініях, зокрема таких, як класова, ет-
нічна, гендерна, релігійна.

Розділ, присвячений етиці польової роботи, 
засвідчує, що ця тема є добре проробленою, а 
відтак – усвідомленою зарубіжною академіч-
ною громадою. Передусім авторка наголошує  
на важливості неухильної пильності дослід-
ника щодо прояву патерналізму та расизму. 
З наведених у розділі фактів для нас дотепни-
ми (хоча й зрозумілими) звучать одкровення 
американської дослідниці, яка зізнається, що,  
вирушаючи до країн Західної Африки вивчати 
проблеми народжуваності та піклування за ди-
тиною, вона везе з собою валізу з «джентель-
менським набором» – упаковкою мила, солі,  
пляшкою арахісової олії, дитячим одягом,  
сувенірами. До того ж вона завжди має дрібні 
гроші, щоби при нагоді віддячити своїх рес-
пондентів за витрачений на неї час. Показово, 
що серед факторів, які впливають на характер 
та якість отриманих даних, береться до уваги 
стать інтерв’юера, участь в «експедиції» своїх 
родичів, окремо – дітей, зав’язування друж-
ніх стосунків із тими, кого власне вивчають, 
і навіть випадки більш близьких стосунків. 
Неабияку увагу приділено етичним засадам 
інтерв’ювання дітей, представників ЛГБТ-
спільнот, польовій роботі в умовах військових 
дій тощо.

Усна історія подана в «Довіднику» із під-
заголовком «метод та джерела». Такий акцент 
обґрунтовується тим, що як метод усна історія 
дозволяє зазирнути в історичні пласти, які не-
досяжні при застосуванні іншого інструмента-
рію, зокрема тим, яким оперують архівні або 
статистичні досліди. Особливо ефективне їх 
застосування при дослідженні питань життє-
діяльності людини, конфліктів, політичних ру-
хів, самоідентифікації та соціальних практик. 
Так, саме усна історія стала основним джере-
лом і методом дослідження історії африкан-
ського континенту. Унікальність цього методу 

полягає в тому, що він дозволяє проникнути у 
внутрішній світ пересічної людини, яка ніколи 
не напише про свої власні почуття або історич-
ний момент, свідком (або й учасником) якого  
їй довелося бути. Це спровокувало істориків 
навіть запровадити термін «історична само-
свідомість» (щоправда, коректність його вжи-
вання досі дискутується). 

Матеріали, подані в «Довіднику», засвідчи-
ли, що в дискусіях щодо усної історії як методу 
дослідження знову-таки превалює тема інтер-
претації отриманих свідчень. Наголошується 
на тому, що такого роду інформація неодмінно 
«відфільтровується» крізь особистісні, соціаль-
ні, політичні та економічні стосунки, а це робить 
її вразливою з погляду репрезентативності. 
Авторка статті радить усім, хто долучився до 
такого роду наукової діяльності, пам’ятати, що 
жодна оповідь не відкриває шлях до «правди» 
минулого (утім, як і всі інші методи). Це визна-
чається вже тим, що сам процес інтерпретації 
передбачає вичленення самим інтерв’юером слів 
респондента зі складного контексту соціальних 
і політичних процесів, а в подальшому – інте-
грування їх у свій, власний наратив. 

Особливо наголошується на необхідності 
забезпечення атмосфери комфорту, поваги та 
довіри між учасниками інтерв’ю, гарантування 
(і дотримання) анонімності та конфіденцій-
ності. Сучасні технології надають надзвичайні 
можливості для відео- та аудіофіксації не тіль-
ки власне розповіді респондента, але також 
його міміки, жестів, тембру голосу та інтона-
цій. Інша річ, що це вимагає від дослідника 
обережності – усе це за різних обставин може 
бути загублено, зруйновано, знищено, а отже,  
неухильною вимогою є негайне дублювання 
отриманих матеріалів у такий спосіб, щоби  
записи були надійно захищені.

Серед наступних тем, які висвітлюються 
у «Довіднику», окремої уваги, на мій погляд, 
варті поради щодо методики організації та 
проведення опитування респондентів. Основ-
ний принцип, який наскрізно пропагується 
на сторінках «Довідника» – це комплексний 
аналіз кількісних (quantitative) та якісних 
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(qualitative) показників. Перше передбачає, 
зокрема, використання даних перепису насе-
лення, статистики, аналіз різного роду кіль-
кісних даних (data analysis). Ідеться також про 
«вибіркове дослідження» (sapmpling), коли 
спеціально визначається одиниця вибірки (на-
приклад, у межах одного населеного пункту), 
певна кількість респондентів (називається 
цифра в 200 інформантів як така, що дозволяє 
з долею вірогідності оперувати як емпірични-
ми методами, так і статистичними даними).

Особливо важливе місце в «Довіднику» 
відведене питальнику, за яким працює етно-
граф. Приступаючи до його розробки, автор 
радить досліднику насамперед подбати про 
його адекватний обсяг, адже кількість пи-
тань позначиться на тривалості інтерв’ю. При 
тому зазначається, що зазвичай на «розігрів» 
респондента відводиться близько 30 хвилин. 
Питання мають бути сформульовані зрозумі-
лою мовою, у нейтральній формі, вони мають 
бути прямими, простими, зрозумілими для 
респондента й пройти попередню апробацію. 
Щоправда, і тут автор не забуває наголосити 
на тому, що отримані завдяки питальнику сві-
доцтва значною мірою будуть суб’єктивні вже 
тому, що відповіді були спровоковані питання-
ми дослідника. Серед важливих методологіч-
них прийомів називається додаткова зустріч з 
інформантом із метою уточнення (або й пере-
вірки) отриманих даних (щоправда, це можна 
зробити в телефонному режимі). 

«Довідник» також містить керівництво для 
написання успішних планів-проектів майбут-

ніх досліджень, розраховане переважно для 
студентської аудиторії. У ньому початківець 
знайде пораду неодмінно подбати про фінансу-
вання проекту. А щоби полегшити це завдання, 
сам проект повинен вразити експерта свіжістю 
та оригінальністю думки, авторським чуттєвим 
ставленням до проблеми, провокативністю. Не 
зайвими будуть елементи самореклами (вислов-
лення власного переконання у тому, що тільки 
автору під силу розробити цю тему). Проект 
має бути детально прописаний (достатньо, аби 
текст був зрозумілий для будь-кого), без зану-
рення у складні теоретичні розмірковування. 

Другий розділ доповнює теоретичні ви-
кладки авторів збірника розповідями про 
власний досвід польової роботи. Вони знову 
звертаються до питань наукової етики до-
слідника (Сара Куран), вдаються до аналізу 
основної бібліографії з питань польової роботи 
(Герел та Ендрю Шренк), обговорюють клю-
чові питання оформлення наукового проекту 
(Майкл Уоттс), включаючи адекватне пред-
ставлення наукових результатів проведеного 
дослідження (Andrew Schrank). Урешті-решт, 
автори, безумовно, досягають своєї головної 
мети – представити широкий спектр методів, 
інструментарію та практик, які в сукупності 
дозволяють наблизитися до об’єктивного до-
слідження. На завершення додамо, що для нас 
ознайомлення з доробком зарубіжних колег 
засвідчило зокрема й той факт, що вітчизня-
на етнологія рухається в руслі сучасних світо-
вих тенденцій, розвиваючи та примножуючи 
методо логічний інструментарій дослідника. 
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