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Етнографічна спадщина українського народу у 
творчості Миколи Гоголя

У cmamm/ зб/йснюсться анал/з м/сця т а  рол/ етноараф/чно/ спаб- 
щини укра/нськоао наробу у теорчост/ Миколи f оаоля. /Іросл/бко- 
вуеться становлення письменника п/б впливом нос/їе українсько/ 
етя/чяоі культури, п/б виховним еплиаом батькга т а  б/ба б баби, 
украінсько/ л/тератури.
Ключое/ слова. Микола Гоаоль, украіясьюсть, українська етноара- 
ф/чна спабщина, українська етн/чна культура, наробний побут, 
зайча/; трабиц/ї; фольклор.

В с т а т ь е  проеобится анализ м еста и роли этноарафическоао 
наслебия украинскоео нароба а творчестве Николая Гоаоля. Про
слеживается становление писателя поб влиянием носителей 
украинской этнической культуры, поб влиянием воспитания роби- 
телей и беба и бабы, украинской литературь/.
Ключевые слова. Николай Гоаоль, украинскость, украинское этно- 
арафическое наслебие, украинская этническая культура, аэроб
ный быт, обь/чаи, трабиции, фольклор.

7бе art/c/e /s ап ала/ys/s of t6e p/асе and ro/e of еГбподгарб/с бепГаде of 
/бе иКга/п/ап реор/е /п /бе wortr of М//го/а Gogo/. Becom/ng /raced wnfer 
//v/ng /n /6e G/rra/n/an earners environment e/6n/c cu//ure /n nudunng 
parenfs and granc#at6er and grandmo/бег, was an expert on HKra/n/an 
fo/K //fe, customs and frad/t/bns and fo/K/ore M/Ko/a Gogo/ serves as a 
wnter, based on е/бподгарб/с matena/ /n б/s wodr, success/u/ty us/ng /t /n 
response to f6e need of soc/e/y /n t6e "easy" to understand and 
enterta/n/ng //terafure.
Kev words. M'Ko/a/ Gogo/, бе/ng tlKra/n/an, GKra/n/an et6nograp6/c 
6entage, et6n/c HKra/n/'an cu/ture, fo/K //fe, customs, trad/t/ons, fo/K/ore.

Творчість Миколи Гоголя насичена етнографічною спадщиною 
українського народу. Охопити етнографічний матеріал, що є в 
творах письменника, надзвичайно складно. Це потребує глибокого 
комплексного дослідження проблеми, що неможливо реалізувати у 
форматі окремої статті. Автор лиш е намагається прослідкувати, як 
матеріальна і духовна культура українського народу, побут,
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фольклор тощо позначилася на творчості М. Гоголя, і проаналі
зувати місце та роль етнографічної спадщини українського народу у 
творчості видатного сина українського народу, типово, на імпер
ський манер, привласненої росіянами.

П роблема української етнографічної спадщини у творчості 
Миколи Гоголя досліджується понад століття. Дослідженню усіх ас
пектів, пов'язаних з Миколою Гоголем і його творчістю, присвячено 
тисячі наукових публікацій. Про це яскраво свідчить такий потужний 
напрям культурно-інтелектуальної традиції вивчення творчості, 
біографії, оточення, внутрішнього світу М. Гоголя, як гоголезнавство 
чи гоголіана. Для дорадянської, радянської та російської історіогра
фії характерно переважно привласнення, чи монополізація, росіяна
ми творчості М. Гоголя, або ж обстоюється теза "двоїстості" М. Гого
ля і його творчості. Українська і зарубіжна, в основному діаспорна, 
історіографія відстоює українськість письменника. Починаючи з 
П. Куліша [10; 19], який першим почав досліджувати М. Гоголя, за
клавши підвалини українського гоголезнавства, М. Грушевського [7], 
який заперечує саму можливість витіснення М. Гоголя "з історії 
українського національного руху, розвою української свідомості", 
Є. Маланюка [13], який віднаходив національне у творчості пись
менника і багатьох інших, і закінчуючи сучасними гоголезнавцями 
[17,18; 20; 1; 2; 3; 8; 9], зокрема, й ніжинський осередок українського 
гоголезнавства. Так чи інакше, але  не знайдеться жодного неупере- 
дженого дослідника творчості М. Гоголя, який би не визнавав впли
ву етнографічної спадщини українського народу на його творчість.

Дослідження біографії і творчої спадщини М. Гоголя звертають 
увагу на факт зацікавлення з юнацьких років українським народним 
побутом, звичаями й традиціями, фольклором. Проживаючи в сере
довищі носив української етнічної культури, контактуючи у повсяк
денному житті з селянами, він мимоволі вбирав колорит рідної тра
диційно-побутової культури, багатство народно-поетичної і пісенної 
творчості, вчився розуміти душу свого народу. Значну роль у фор
муванні поглядів майбутнього письменника відіграла його матір, 
Марія Іванівна, яка, виховуючи дітей, розповідала їм безліч казок, 
народних переказів, легенд. Великий вплив на становлення Гоголя 
відігравав і його батько, Василь Афанасійович, який писав комедії, 
що невдовзі розігрувались у домашньому театрі в домі їх багатого 
сусіда і далекого родича магната Д. Трощинського. Мистецтво опові
дати, світогляд, творчі нахили і здібності Микола Гоголь успадкував 
не лише від своїх батьків, а й від баби і діда. У своїх спогадах він
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пише: "Дед мой имел удивительное искусство рассказывать. Бы
вало час два стоишь перед ним, глаз не сводишь, словно прирос к 
одному месту, так были занимательны его речи..." [15, с. 5]. Бабуся 
Миколи Васильовича, Тетяна Семенівна, розповідала внукові про 
запорізьку старовину, знала багато легенд і переказів про козаків. А 
ще вона співала козацькі пісні, розповідала захоплюючі історії про 
русалок, відьом та інші чудеса. Вона вчила хлопчика розбиратися в 
лікарських травах, якими так пахло в будиночку бабусі, вишивати 
гарусом, в'язати, а головне -  малювати [16, с. 59].

Становленню майбутнього знавця української етнографічної 
спадщини також сприяла можливість ознайомитись з першими 
етнографічними виданнями, літературою з історії України у бібліо
теці вже згадуваного нами вище магната Д. Трощинського.

Любов до рідного краю, в якому він народився і виріс, залиши
лася в душі письменника на все життя. Під час навчання у Ніжин
ській гімназії, листуючись з батьками, він писав: "Вижу все милое 
сердцу, -  вижу вас, милую родину, вижу тихий Псел..." [11, с. 4].

Ніжинський період життя М. Гоголя особливо вплинув на ста
новлення письменника. Саме, навчаючись в Ніжині, він починає 
збирати український фольклор, зокрема пісні, прислів'я, приказки, 
обряди, відомості про українську народну їжу тощо, і записувати 
зібране до рукописної книги під авторською назвою "Книга всякой 
всячины, или Подручная энциклопедия", що й досі зберігається у 
Великосорочинському музеї Гоголя. Пізніше, вже в Петербурзі, 
М. Гоголь записує туди й відомості про український національний 
костюм, українське весілля, народні ігри та різні повір'я, зокрема, 
про русалок, цвіт папороті на Івана Купала, купальні пісні та  обряди 
й ін. Майже всі етнографічні матеріали, що були записані у "Книзі 
всякої всячини", були використані у художніх творах письменника.

Серйозно займатися вивченням етнографії та народної поезії 
М. Гоголь почав після закінчення гімназії. Переїхавши до Петербурга, 
він зблизився з О. Пушкіним, який мав значний вплив на розвиток 
літературного таланту письменника. Таке зближення аж ніяк не 
випадкове, адже сам О. Пушкін формувався під впливом народних 
казок, що йому переповідала його няня Арина Родіонівна. Подібного 
впливу з самого раннього дитинства зазнав і М. Гоголь і, вже про
живаючи в Петербурзі, продовжував цікавитися етнографічною та 
фольклористичною спадщиною свого народу. Так, у листуванні до 
матері він просив її поновити у пам'яті потрібну для реалізації твор
чого задуму інформацію. В одному із листів до неї із Петербурга він
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писав: "Вы имеете тонкий, наблюдательный ум, вы знаете обычаи и 
нравы малороссиян наших, и потому, я знаю, вы не откажетесь 
сообщить мне их в нашей переписке. В следующем письме ожидаю 
от Вас описания полного наряда сельского дьячка, от верхнего 
платья до самых сапогов, с поименованием, как все это называлось 
в самых закоренелых, самых древних, самых наименее переменив
шихся малороссиян, -  равным образом названия платья, носимого 
нашими крестьянскими девками до последней ленты, также нынеш
ними замужними и мужиками... Еще -  обстоятельное описание 
свадьбы, не упуская наималейших подробностей... Еще несколько 
слов о колядках, о Иване Купапе, о русалках. Если есть кроме того 
какие-либо духи или домовые, то о них подробнее, с их названиями 
и делами. Множество носится между простым народом поверий, 
странных сказаний, преданий, разных анекдотов... Все это будет 
для меня чрезвычайно занимательно" [15, с. 5].

Весь досвід періоду дитинства і юності, доповнений спогадами 
матері, згодом оживе у ранніх повістях Гоголя до найменших подро
биць. Окремі колоритні назви одягу, традицій, обрядових дійств та 
інших реалій він так і залишить звучати українською мовою, даючи 
пояснення росіянам про те, що вони насправді означають. Усе це 
не д ає  нам підстав сумніватися в українськості Миколи Гоголя. 
П. Филипович логічно пояснює "українську стихію" письменника 
фактами його біографії, особливим інтересом до України, її минув
шини, до українського побуту, звичаїв, а також впливом на М. Гоголя 
української літературної традиції від І. Котляревського і П. Гулака- 
Артемовського, ще й інтересом до  України в російському культурно
му середовищі 1820-1830-х рр. Українські повісті з циклу "Диканька", 
на думку П. Филиповича, мали зв'язок із новою українською літера
турою, зокрема з етнографічно-побутовим і сентиментально-роман
тичним напрямами [22]. Американський дослідник-літературозна- 
вець Г. Грабович упевнений, що стрижень Гоголевої творчості 
визначається "його українськістю". Не можна не погодитися з 
висновком вченого, що "... Гоголь органічно вписується в україн
ський контекст і в історію української літератури, хоч при тім і не 
виписується з російської"' [6]. А російський дослідник і. Мандельш
там у праці "О характере гоголевского стиля" зауважив, що з 
лексико-синтаксичного погляду мова М. Гоголя була українською і 
письменник часто-густо вдавався до перекладу [14]. Отже, не 
випадково російські читачі і критики дивувалися стилю письмен
ника. Це свідчить, що письменник думав українською мовою і, 
пишучи російською мовою, перекладав думки на російську.
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інтерес до народу і його долі, культури і побуту змушує М. Гого
ля серйозно поставитися до всіх матеріалів, що характеризували 
народне життя. Період найбільшого творчого піднесення збігається 
в нього з посиленням інтересу до  етнографії та народної поезії. В 
середині 30-х рр. М. Гоголь зібрав значну кількість пісенного матеріа
лу. У листі до М. Максимовича у 1834 р. він писав, що ним зібрано до 
ста незнайомих і близько тисячі знайомих вченому пісень [5, с. 297]. 
До першої половини 30-х рр. Х)Х ст. належить більшість зібраних 
М. Гоголем етнографічних матеріалів, а  також статті, замальовки, 
розповіді очевидців про обряди, звичаї та народний побут. Очевид
но, етнографічна і збирацька діяльність М. Гоголя м ала якщо не 
любительський, то напівпрофесійний характер, що аж ніяк не при
меншує його внеску в розвиток української етнографії. При цьому 
спід брати до уваги стан етнографічної науки в першій третині Х)Х ст., 
яка власне перебувала на шляху становлення і для  якої тоді 
характерною була надмірна описовість [21, с. 24-26].

і коли у 1831-1832 рр. світ побачив твір "Вечера на хуторе близ 
Диканьки", задуманий М. Гоголем як народні оповідання, що мали 
розкрити особливості життя українського селянства, читачі були у 
захопленні і під враженням від оригінальності, життєрадісності, 
реалістичного зображення життя українських селян та  козаків. Твір 
став своєрідним, хоч і дещ о описовим та поверхневим, етнографіч
ним нарисом, що містив відомості про матеріальну духовну 
культуру українського народу.

У творчості М. Гоголя етнографічні та фольклорні матеріали 
доволі правдиво і повною мірою передавали побут та звичаї україн
ського народу, в них життя народу постає в усій його різноманіт
ності. Зустрічаємо детальні описи українського народного мате
ріального побуту: хати, хутора, домашнього начиння, костюма, їжі, а 
також родинних та громадських відносин, чимало звичаїв, обрядів, 
пісень, казок тощо. У творах М. Гоголя постійно зустрічаються описи 
села і його околиць, селянського двору на Полтавщині: "... серые 
стога сена и золотые снопы хлеба станом располагаются в поле и 
кочуют по его неизмеримости. Нагнувшись от тяжести плодов, ши
рокие ветви черешен, слив, яблонь, груш..." [4, с. 43 ];"... двор был 
уставлен весь чумацкими возами; под поветками, в яслях, в се
нях..." [4, с. 105]; екстер'єру та інтер'єру українського ж и тла:"... хата 
на вид как и у простых Козаков, и в ней одна светлица... Вокруг стен 
вверху идут дубовые полки. Густо на них стоят миски, горшки для 
трапезы... Под стеною, внизу, дубовые гладкие вытесанные лавки.

41



Серія "історичні науки"№ 4

Возле них, перед лежанкою, висит на веревках, продетых в кольцо, 
привинченое к потолку, люлька. Во всей светлице пол гладко уби
тый и смазанный глиною" [4, с. 157]; народного костюма, зокрема, 
повсякденного одягу й одягу запорізьких козаків:"... в белой свитке 
и в серой шапке решетиловских смушок" [4, с. 45];"... носит всегда 
свитку черного домашнего сукна, перепоясывается шерстяным 
цветным поясом" [4, с. 86]; "... красные, как жар, шаровары, синий 
жупан, яркий цветной пояс, при боку сабля и люлька, с медной 
цепочкою по самы е пяты" [4, с. 104].

З етнографічною точністю описує М. Гоголь народні весільні 
звичаї та о б ряд и :"... вынул из сундука новую шапку из решетиловс
ких смушек с синим верхом, которой не надевал ещ е ни разу с того 
времени, как купил е е  ещ е в бытность в Полтаве; вынул также но
вый всех цветов пояс; положил все это вместе с нагайкой в платок 
и отправился прямо к Чубу" [4, с. 150]; "... д а  и заварили свадьбу, 
напекли шишек, нашили рушников и хусток, выкатили бочку горел
ки; посадили за стол молодых, разрезали коровай; брякнули в 
бандуры, цимбалы, сопилки, кобзы -  и пошла потеха" [4, с. 74]; 
"... гостям поднесли варенуху с изюмом и сливами и на немалом 
блю де коровай. Музыканты принялись за  исподку его, спеченную 
вместе с деньгами, и, на время притихнув, положили возле себя 
цимбалы, скрыпки и бубны... старый есаул вынес д ве  иконы благо
словить молодых" [4, с. 152-153]. Поза увагою письменника не 
залиш ається й святковий одяг дівчат та парубків на весіллі:"... див- 
чата, в нарядном головном уборе из желтых, синих и розовых 
стричек, на верх которых навязывался золотой галун, в тонких 
рубашках, вышитых по всему шву красным шелком и унизанных 
мелкими серебряными цветочками, в сафьяновых сапогах на 
высоких железных подковах... Как парубки, в высоких козацких 
шапках, в тонких суконных свитках, затянутых шитыми серебром 
поясами, с люльками в зубах..." [4, с. 74].

Письменник описує народну кулінарію, згадуючи такі українські 
страви, як гречаники, книші, паляниці, галушки, вареники: "... вот 
вам и приношения, Афанасий Иванович... -  варенички, галушечки 
пшеничные, пампушечки, товченички!" [4, с. 53].

Але, незважаючи на етнографічну точність в описах М. Гоголя, 
етнографічні та фольклорні матеріали слугували лише розкриттю 
головної ідеї, створенню реалістичних образів, фону, на якому 
розгортались події. У своїй творчості М. Гоголь не використовував 
повністю сюжет окремої народної казки або легенди, а лише відби-
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зав із народної творчості елементи, що були необхідні для реалі
зації його творчого задуму чи допомагали в характеристиці образів.
V цьому контексті М. Гоголь виступає як письменник, що спирається 
на етнографічний матеріал у своїй творчості, вдало використовує 
його, реагуючи на потребу російського суспільства у "легкій" для 
сприйняття і захоплюючій літературі з "малоросійським колоритом".
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