
приблизно в той же tlac хвилювали iнших великих вчителiв -Конфуцiя у Китаi, засновника джайнiзму MaxaBipy в [ндii,
Зарац.,стру у Персiil Сократа в Афiнах.

На цьому псретинi буддiйського морально-gтиtlного та
релiгiйно-фiлософського вчення з мiсцевиtчtи традицiями i виникла
велика лiтература буддизму. Щiлком зрозумiло, цо мiсцева традицiя
проводиfiа повниЙ вiдбiр i часто робила деякi змtiни. IcTopii
лорiвняльного лiтературознавства вiдома цiла низка дивовижних
прикладiв трансформацii первиннлтх лiтературних форм буддизму i
майже повноi асимiляцii ix з мiсцевою традицiсю, то1\4у точнiшrе було
б говорити про рiзнi мiсцевi варiанти будцiйськоi лiтератури. Але,
незв:Dкаючи на це, е Bci пiдстави говорити про ii еднiсть, яка пол'Iгае
в спiльностi багатьох сюжетiв, що зустрiчаються в будцiйськiй
лiтературi рiзних KpaiH, у низчi х€нрових особливостей, у значнiй
спiльностi iдейниХ проблеМ та ik оцiнок, деякою мiрою HaBiTb у
схожостi деяких художнiх засобiв, принаймнi тих, якi колись були
елементами змiсту,

,Щосить суттсву tIастину буддiйськоi лiтератури складають
твори, написанi на fiIнокритi, з ix допомогою або завдяки перекпадам
ix рiзнипли NIоваN{и будлизм поширився )' Китаi. Японii, Щентральнiй
Азii. У свою чоргу, B)Ite в наш час цi переклади допомагають скласти
ДУМкУ про оригiнал, а iнодi i вiдтворити первiсний санскритський
текст TBopiB, що давно втра.lений в [ндii, але зберiгся у китайоьких та
тибетсьrtих перекладах, Саме так склалосlt зi значною LIастиною
канонiчноi будцiйськоi лiтератури.

у центрi буллiйськоi санскритськоi лiтератури cToiTb велике
irr,r'я Ашвахгошi (приблизно II ст. н.е.), автора двох великих поем:
саундаранади, що розповiдае про перехiд до будцизму зведеного
брата Будци, та Будхачаlriти - <Жрrтт€пису Будд"u. остання поема
особливо вiдома. Вона написана у пiднесеноп,rу i багатому на
словеснi flрикраси стилi, але вишуканiсть образiв, гра слiв,
алiтерацii, вишуканi рiдrtiснi слова не так важливi, як iправжнi
поgги,lнi почуття. Не дивно, що вплиВ Ашвахгошi поширився далеко
за межi iндiйськоi лiтератури.

як про великого мудреця розповiдас про нього тибgтська
версiя його бiографii (кне було питання, ttа яке BiH би не мiг дати
вiдповiдi, не булО аргументу, якого BiH не змiг би заперечити, BiH

переý{агав супротивника так саN{о легко, яд б,уйний BiTep, що валцть
гниле де;rевоll).

Особливий напряNI п,rала буддtйська лiтература в KpaiHax
пiвденно-схiдноi Азii, де вплив .rlтеlзатури на санскритi
поступасться мiсцепц бlилiйськип,I TBopan,I на пацi.

Основне ядрсl палiйськоi лiтератури - буллiйський Канон.
Caтvre палiйська версi:л е найбiлrьш повною i автенти.tною. Твори, що
входять у Канон. скJrадають Тiпiтап1, (кТ'ри корзини закон1l>l).

Буллiйський Канон склада€ться з трьох частин, що мiстять ocHoBHi
принципи BLIеHHя Будци, його п4етафiзичнi погляди, правила
поведiнки, обов'язlсовi для чпенiв буддiйськоi громади, сповiдаrrня,

реI(омендацii щодо життя пiд .lдa сезону дощiв, правила прrrйоплу до
гроi\{€!ди, правила, xlo стосуIоться житJIаэ олягу тощо. ,Щля Bcix
прошаркiв суспiльства i в давнi.rаси, i сьогоднi Канон е зiбранням
будцiйськоi плудростi i джерелом естети.Iноi радостi, справжньою
енциклопедiею буддизл,rу.
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ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ YCHOI
НАРАЦIi У СУЧАСНОМУ ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВI

Впродовж досить тривалого перiод1, час)i питаншl i проблеми,
пов'язанi з iдентифilсацiею стилл усноi вараlцii, знаходились й досi
перебувають у полi зору представникiв критцки i лiтературознавgтва.
Загалом, дослiдженню рiзнлlх acrreKTiB ycнoi нарацii або сказаннrI
(TepMiH, якLrм послуговуетьсrI росiйське лiтератl,рознавство - прllлt.
(lBп. В,К ) присвя.rонi працi М. Бахтiнц В. Виноградовр,
Б. Ейхенбаума, Б. KopMaH:r, В. Скобе.пева, Ю. Тинянова"
Р. Брiджллена, Ф. Грiзлi, В. Шмiда, rrrci наьtагаються дати визнаrIоннrI
й охарактеризувати специфiчн,i ознаки цьOго типу оповiдi.

Так, першi кроки у лiтераrурнiл"t дискусii з приводу з'rrсування
прирQди сказаннrt були зробленi предсгавникоN,I росiйськог9
форп,rалiзму Б. Ейхенба)aмом. ,Двтор статгi "Iлюзiя сказання" (l918)

розглядае його яlс засiб введення в лiтерат}ру слова в якостi "живоi,
pyxoMoi дiяльностi, що ýтворюеться за допол,lогою голосу,
артиrqrляцji, iнтонацii, а такоя( яtестiв i пцitr,tiки" [4, с. l52], t бiльш
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