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მეოცე საუკუნის პირველი ათწლეული განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ფოლკლორისტიკაში – ამ პერიოდს
უკავშირდება საერთაშორისო სიუჟეტურ კატალოგზე მუშაობის
დაწყება, რომელიც მომდევნო ასი წლის განმავლობაში
რამდენჯერმე შეივსო, განახლდა და დღემდე უპირველეს
გამოცემას წარმოადგენს ხალხური გადმოცემის ისტორიულკომპარატივისტული კვლევისთვის. ამავე პერიოდში დაიწყო
თხრობითი ჟანრების სტრუქტურული შესწავლის პირველი
ცდები, რომლებიც ნაკლებად ცნობილია ვლადიმერ პროპისა
(1895-1970) და კლოდ ლევი-სტროსის (1908-2009) თეორიების
ჩრდილქვეშ.
1908 წელს ბერლინის IV ინტერდისციპლინურ კონგრესზე,
შუა საუკუნეებისა და ახალი ეპოქის კულტურულ-ისტორიულ
სექციაში, ზეპირსიტყვიერი ჟანრების შესახებ მოხსენებები
წაიკითხეს სკანდინავიელმა მეცნიერებმა – დანიელმა, აქსელ ოლრიკმა (1864-1917), ფინელმა, კაარლე კრონმა (18631933) და ნორვეგიელმა, ალექსანდერ ბუგემ (1870-1929). აქსელ
ოლრიკის მოხსენებაში დახასიათებული იყო ხალხური გადმოცემის კომპოზიციის ძირითადი კანონები. იმ ეპოქის სხვა
ფოლკლორისტული შრომებისგან განსხვავებით, აქსელ ოლრიკის „ხალხური სიტყვიერების ეპიკურმა კანონებმა“ (1909)
გაუძლო კრიტიკას და დღემდე ძლიერი თეორიული საყრდენია
ტრადიციული თხრობის საკითხებზე მომუშავე მეცნიერთათვის.
მოხსენებაში წარმოდგენილია მისი სტატიის მიმოხილვა
თანამედროვე ფოლკლორისტიკის პერსპექტივიდან.
ტერმინოლოგიური
განმარტებისთვის
დასაწყისშივე
უნდა აღინიშნოს, რომ აქსელ ოლრიკი გერმანულ სიტყვა
Sage-ს იყენებს ყველა ინკლუზიური ცნებისთვის, რომლებიც
აერთიანებენ ზღაპარს, მითს, ლეგენდას და ხალხურ სიმღერას. Sage-ს განმარტება მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც „ეპიკური კანონები“ არ არის შემოსაზღვრული
მხოლოდ ერთი ჟანრით. ოლრიკისთვის თქმულებათა სამყარო (Sagenwelt) დამოუკიდებელი სამყაროა, რეალური სამ68

ყაროსგან გამიჯნული, რომელსაც თავისი რეგულაციები
აქვს. თქმულებათა სამყაროს კანონები ისევე მოქმედებენ,
როგორც ყოველდღიური კანონები ობიექტურ რეალობაში.
სწორედ ეს აძლევს მეცნიერს იმის საფუძველს, რომ თქვას:
ფოლკლორი უნდა შეფასდეს თავისი საკუთარი კანონებით და
არა ცხოვრების კანონებით, ფოლკლორი არ არის ვალდებული,
დაემორჩილოს სხვა კანონებს, გარდა საკუთარისა.
აქსელ ოლრიკი ზეპირსტყვიერების ფორმულისებურ წესებს „ეპიკურ კანონებს“ უწოდებს. ესენია: დასაწყისისა და
დასასრულის კანონი, განმეორება, რიცხვი სამი, სცენიური
ორის პრინციპი, საპირისპიროს კანონი, ტყუპების კანონი,
ფინალური ეპიზოდის მნიშვნელობა (das Achtergewicht),
შემოსაზღვრულობა, სქემატიზაცია, პლასტიკა (გაქვავებული
სცენა), თქმულების ლოგიკა, მოქმედების ერთიანობა (ეპიკური
და აგრეთვე იდეალური ერთიანობა), კონცენტრაცია მთავარ
გმირზე.
პერსონაჟთა და მოქმედებათა განაწილებისას პირველისა
და უკანასკნელის პრინციპი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელ
პერსონაჟს თანაუგრძნობს მთხრობელი. ოლრიკმა აქ სანაოსნო
ტერმინები გამოიყენა წონასწორობის აღსანიშნად, კერძოდ,
გემის ქიმი – წინა მხარე და გემის კიჩო – ზურგის ნაწილი
(დანიურად forvaegt და bagvaegt). ეპიკური კანონის თანახმად,
უკანასკნელი – კიჩო (გერმ. das Achtergewicht) ყოველთვის
მნიშვნელოვანია.
ოლრიკის ეპიკური კანონების კონცეფცია ანალოგიურია
ანთროპოლოგების ტერმინისა „კულტურის სუპერორგანული
კონცეფცია“ (Kroeber, 1917: 162). სუპერორგანულში ანთროპოლოგები გულისხმობენ, რომ კულტურა ავტონომიური აბსტრაქტული პროცესია. ამ პროცესს ვერ განვმარტავთ სხვა
ფენომენის წესრიგიდან, რომ ახსნას თავისი წარმოშობა,
განვითარება და ოპერაციები (Bidney, 1953: 34-39). თუ ორგანული
საფეხური გულისხმობს ადამიანს, სუპერორგანული დგას
ადამიანზე „მაღლა“. სუპერორგანისტებს ანთროპოლოგიაში
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აქვთ აბსტრაქტული მოდელი ან პრინციპები, როგორებიცაა
ევოლუცია, ადამიანის საქციელი და კულტურა.
რადგანაც ოლრიკის ეპიკური კანონები სუპერორგანულის
მსგავსია, ისინი წარმოდგენილია, როგორც მაკონტროლებელი
ძალა ინდივიდუალური მთხრობელისთვის. თუ ამ მოსაზრებას
მივიღებთ, ხალხური მთქმელი მხოლოდ ბრმად მისდევს ამ
კანონებს. ეს კი ფოლკლორისტიკაში სადავო საკითხია.
სუპერორგანული კანონები ყოველგვარ ინდივიდუალურ
კონტროლზე მაღლა დგას. ამგვარი მოსაზრება ფოლკლორს
საბუნებისმეტყველო მეცნიერების შესწავლის ობიექტს ამსგავსებს, ხალხს გამორიცხავს ფოლკლორიდან. ამ მეთოდით
თითქმის არარელევანტური ხდება, რომ ფოლკლორი ადამიანურ ინდივიდუალობას სხვა ადამიანებთან აკავშირებს.
ოლრიკი არ არის ერთადერთი ფოლკლორისტი, რომელიც სუპერორგანულ კანონებს აღიარებს. ერთ-ერთი მაგალითია ვალტერ ანდერსონის თვითკორექციის კანონი (das
Gesetz der Selbst-Berichtigung), რომლის თანახმადაც ნარატივები არსებითად თვითონ არეგულირებენ თავიანთ ტრადიციულობას და მთხრობელები მხოლოდ მისდევენ ხალხური
თხრობის კანონებს (Anderson, 1923: 397-403).
ფოლკლორი, თავისი მარად განმეორებადი ფორმებითა
და თემებით უძვირფასეს მასალას წარმოადგენს იმ მკვლევრებისთვის, რომელთაც ზოგადად ადამიანის ყოფის კანონზომიერებათა პრინციპების აღმოჩენა აინტერესებთ. აქსელ
ოლრიკის ეპიკური კანონების თეორია კი ერთ-ერთი ძლიერი
არგუმენტია ფოლკლორის სტრუქტურულად შესასწავლად.

The ﬁrst decade of the 20th century was the most fruitful period
for the discipline of folklore studies – design on international catalogue of the system of European tale types, revised many times and
constituted a fundamentally edition for scholars oriented on historical-comparative research. At that time started the ﬁrst challenges
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to structural studies of narrative genres. These researches are not
as well known as the works of Claude Lévi-Strauss (1908-2009) and
Vladimir Propp (1895-1970).
In 1908 at the 4th interdisciplinary congress in Berlin has been
presented the papers of Scandinavian folklorists Axel Olrik (18641917), Kaarle Krohn (1863-1933), and Alexander Bugge (1870-1929). The
essay of Axel Olrik was an attempt to delineate some of the principal laws governing the composition of folk narrative. Unlike folklore
studies of the same time, Olrik’s “Epic Laws of Folk Narratives” (1909)
have withstood the criticism of the passing years and they continue
to be a strong theoretical background for each new generation of
folklorists. The paper attempts to present Axel Olrik’s essay from the
perspective of contemporary folkloristics.
The German word “Sage”, as deﬁned by Olrik, is virtually an
all-inclusive term and is meant to incorporate such forms as folktale,
myth, legend, and folksong. This deﬁnition is important inasmuch as
Olrik feels that “the Epic Laws” are not limited to just one genre. To
Olrik the world of Sage is an independent domain, a realm of reality
separate from the real world, subject to its own rules and regulations. These “Sagenwelt” rules are such that they take precedence
over the everyday rules of objective reality. It is for this reason, he
argues, that folklore must be measured by its own laws, not the laws
of everyday life. Folklore does not have to obey any laws but its own.
Axel Olric calls the formal rules of folk narratives “the Epic Laws”
which inlculde: the Law of Opening and Closing, the Law of Repetition, the Law of Three, the Law of Two to a Scene, the Law of Twins,
the Importance of Final Position (‘das Achtergewicht’), the Law of the
Single Strand, the Law of Pattering, the Use of Tableaux Scenes, the
Logic of the Sage, the Unity of Plot, and the Concentration on a Leading Character (Olrik 1965: 140).
Whenever a series of persons or things occurs, then the principal one will come ﬁrst. Coming last, though, will be person for whom
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the particular narrative arouses sympathy. We may designate these
relationships with nautical expressions, “the Weight of the Bow” and
“the Weight of the Stern” (Dan. ‘forvaegt’, ‘bagvaegt’). The centre of
gravity of the narrative always lies in the Weight of the Stern (Germ.
‘das Achtergewicht’).
Olrik’s conception of these laws is analogous to what anthropologists term a superorganic conception of culture. By superorganic, anthropologists mean that culture is an autonomous abstract
process, sui generis, which requires no reference to other orders of
phenomena for an explanation of its origin, development, and operation. If the organic level includes man, the superorganic is “above”
man, and it is independent of and thus not reducible to purely human terms. The rationale is that just a man himself is considered to
be more than the sum of inorganic (chemical) elements of which he
is composed, so the superorganic is aumed to be more than the organic elements which underlie it. Superorganicists in anthropology
have abstract patterns or principles, such as evolution, governing
human behavior and culture.
Because Olrik’s epic laws are conceived to be superorganic, thei
presented as actively controlling individual narrators. The folk narrator, according to this view, can only blindly obey the epic laws.
The superorganic laws are above any individual’s control. This
kind of thinking, although it apparently makes folklore somewhat
akin to a natural science, takes the folk out of folklore. With this approach, it becomes almost irrelevant that folklore is communicated
by human individuals to other human individuals. From the point of
view of modern folkloristics, this topic is quite suspicious.
Olrik was not the only folklorist to advocate superorganic laws.
An example is Walter Anderson’s law of self-correction, according
to which narratives essentially correct themselves and thereby keep
their remarkable stability safe from the possible ravages of errors or
inadvertent changes (Anderson 1923: 397-403).
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Folklore because of its rigid adherence to recurring forms and
themes makes excellent source material for those interested in discovering principles controlling human culture generally. Without of
doubt, Olrik’s theory on epic laws is one of the strongest arguments
in favor of a structural approach to folklore.
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