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іографія кожної людини представляє нам не
просто потік подій життя окремої особистості,
а ще й дає уявлення про загальний контекст історич
ного розвитку суспільства і діяльність в ньому люди
ни. Починаючи з середини XIX ст., відбулися суттєві
зміни в соціокультурному просторі України. Вони зу
мовлені зростанням національної свідомості пред
ставників інтелектуальної еліти, які усвідомлювали, що
без національної мови, культури народ не має май
бутнього.
Історіографія життя і діяльності П. Чубинського та
П. Житецького представлена роботами таких дослі
дників, як Волков Ф [2], Дорошенко Д [4], Корній Я
[7], Плачинда В [9], Побірченко Н [10], Петрук Н [11],
Пчілка О [12].
Для українців, як і інших слов'янських народів (чехів,
поляків, словаків, сербів), які не мали державності,
першим етапом визвольної боротьби стало націо
нально-культурне відродження.
Важливою ознакою якого стала поява національ
но-культурницьких напівтаємних організацій, зокре
ма Київської Громади, заснованої на межі 1 8 5 0 -6 0 х рр., що стала своєрідним центром національно-куль
турного життя, об'єднавши письменників, істориків,
етнографів [1, с.143]. Одними із засновників і орган
ізаторів створення Київської громади були педагог,
етнограф Павло Житецький та етнограф Павло Чу
бинський.
Появі Громади і формуванню її ідейних засад спри
яла загальна атмосфера політичного життя в Україні
початку 1860-х років. «Ми склалися розумово і морально

дової думки, громадівці ві[ или у «великі сили» наро
ду. «Ми отримали од старшого покоління романтичний
погляд на народ і народність, — зазначав громадівецьнародник П. Житецький. - Ми поклонялися народу як

під враженням селянської реформи, яка служила для нас
точкою опори у всіх помислах про благо народу», — згаду

Члени Київської Громади ставили перед собою
одним із своїх головних завдань проведення етног
рафічних досліджень. «Велисьвони этою метою, щоб на
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ватиме пізніше П. Г. Житецький [6, с. 112].
Підхопивши ідеї романтизму, європейської пере
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ

ж урнал

животворящій стихії. Нам почувалось, що перше проміння
свободи освітить нам народи? душу з такої сторони, з якої
ми не бачили її, що вийдуть і ; самого народу великі сили,
котрі стануть рядом з нами для великої праці на українській
ниві» [6, с. 124].
Громадівці розуміли, п о необхідно підвищувати
освітньо-культурний рівень широких мас українсько
го народу, відстоюючи йоп >власні потреби та інтере
си . «Ми добре вже знали, що (іднієї свободи вже мало —без

науки, без європейської освіт и. Знали ми й те, що націо
налізм вйого чистому виді навертає духовний настрій чоло
віка до консервативної доктри ни. В питаннях національних
ми не йшли дальше тої грани) (і, котра визначається потре
бою самооборони. Дуже гидкий нам був як польський, такі
московський націоналізм з інс гинкгамидержавного насиль
ства» [7, с. 178].
У діяльності «Київської І ромади» яскраво виявив
ся народницько-національний напрям. Народництво
в Україні, як зазначає істої >ик Д. Дорошенко, набуло
яскравого національного відтінку: «Для українських

народників простий народ бсв носієм не тільки високих
моральних прикмет, яких, мовляв, уже давно бракує осві
ченим класам, але такожі єдиним представникомукраїнсь
кої національності, — в протилежність зросійщеному пан
ству. Тому для українських народників наближення до на
роду, до його мови, до його пс езії було заразом і поворотом
до своєї національності» [5, с. 518].

учитися від самого народу думати, говорити і жити по-на-
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родному, а потім того, щоб виробити метод народної освіти
на підставі народного світог. іяду» [7, с. 179], — писав
згодом П.Житецький.
Цікавило молодих етно рафів все, що було пов'я
зано з народною творчістк : легенди, прислів'я, при
казки, повір'я, пісні, різноманітні прикмети, особли
вості місцевих говірок та д алектів. В. Плачинда зау
важує: «Убравшись у селянській одяг, накинувши на плечі

темно-синій жупан, на голову вклавши смушкову шапку та
підправивши свої «статечні» вуса, П. Житецький зі своїми
друзями відправлявся вмандрі, які відбувалися здебільшого
на Київщині та Полтавщині, ч. ісомна Чернігівщині» [10, с.
70].
Після закінчення університету 1864 р. П.Житець
кий з своїм товаришем М. Лисенком поїхали на Пол
тавщину, до його рідні, що( записати народні пісні. З
цього приводу Олена Пчілк; зазначала: «Приїхали вони

до родичів Житецького, а від і их ходили на улицю, де зби
ралися хори селянської молоді. Обидва гості, в козацькому
вбранні, з мужицькою мовою та устах, звертали на себе ве
лику увагу; се здавалося чудним, непевним. Отже, їх перше
цуралися, боялися якихсьлихих«паничівських жартів» <...>
Але незабаромпобачили, що всихпаничів справді нема нічо
го пустого на думці, що вони ді йсно цікавляться таки пісня
ми; тоді й дівчата й хлопці охоче співали їм. В результаті
цього були записані тоді дуже гарні сільські пісенні мелодії й
зазначено особливості гуртове го співу в Полтавщині» [13,
с. 52].
Результатом цих подор гжей стало видання «Ис
торические песни малорус ского народа с примеча
ниями В. Антоновича и М. Драгоманова» [8, с. 277].
Не менш важливе значення для вивчення та збере
ження українського фольклору мала етнографічна
діяльність ще одного діяча г зомадівського руху, П.Чубинського, який почав зайк атися вивченням життя й
побуту українців ще у студентські роки, навчаючись
на юридичному факультеті І Іетербурзького універси
тету. Відвідуючи щотижневі зібрання, він залучається
до участі у діяльності Петербурзької української гро
мади. До цього періоду належать і перші етнографічні
публікації Павла Платоновича, які з’являються на
шпальтах «Основи», «Киеве ких губернских ведомос
тей» і «Черниговского листка».
Повернувшись в Україну, проживаючи у свого то
вариша в Чернігівській губернії, він продовжує свої
дослідження в галузі фолшшору та етнографії, зви
чаєвого права й публікує їхні результати в «Основі».
Час від часу П.Чубинський здійснює мандрівки по
Переяславщині, безпосередньо спілкується із селя
нами на найбільш актуальн та болючі для них теми,
надає їм юридичні консультації, збирає народознавчі
матеріали [9, с. 3].
З 1869 року, Павло Плате нович розгорнув активну
діяльність з організації експедиції в Західно-Руський
край, яка була запланована РГТ ще в 1862 р., але так і
не відбулась з ряду причин П. Чубинський запропо

нував Товариству розширити географію та предмет
вивчення експедиції — зосередити увагу не лише на
дослідженні складу населення та різноманітних ста
тистичних даних, але й на вивченні етнографічних та
фольклорних матеріалів. За його пропозицією була
розширена географія майбутньої експедиції: до ра
ніше запланованого дослідження Південно-Західно
го краю були приєднані південні райони Гродненсь
кої й Мінської губерній, західні — Люблінської й
Сіддецької губерній та північно-східна частина Бессарабії.
Ініціативу П.Чубинського було підтримано члена
ми «Старої громади» [4, с.17].
1869 року свою першу подорож П.Чубинський ра
зом з помічником здійснює через Київський і Чер
каський повіти, містами і селами Подніпров'я, далі
по долині р. Рось Житомирщиною. Відвідавши кілька
повітів Поділля, вони попрямували до Бессарабії,
звідки через південь Поділля, де обстежили західноволинські райони, заглибилися в українські поселен
ня Холмщини, а звідти через південні білоруські райо
ни, українське Полісся й повернулись до Києва [3; с.
16].
Взимку 1869— 1870 рр. П.Чубинський з молодим
хлопцем І.Чередниченком продовжують обстеження
Київської, Мінської, Гродненської, Волинської гу
берній [3, с. 16].
Улітку 1870 р. вони вирушають у третю мандрівку,
залучивш и до е ксп е д и ц ії м олодого етнограф а
В.Кравцова. Маршрут пролягає через села Переяс
лавського і Золотоніського повітів Полтавської гу
бернії; Черкаський, Чигиринський, Звенигородський
і Уманський повіти Київської губернії; Гайсинський,
Ольгопільський, Балтський, Ямпільський, Могилівський, Летичівський, Літинський, Вінницький і Брацлавський повіти на Поділлі, а завершили експедицію
в Липовецькому, Сквирському, Васильківському по
вітах Київської губернії. Для залучення до роботи в
експедиції якомога більшого числа учасників П.Чу
бинський сповіщав про свої поїздки в газетах, роз
силав програми зі збору етнографічних, фольклор
них, статистичних даних. Тому вчений знаходив вели
ку допомогу на місцях. «Маса зібраного матеріалу, а та

кож повідомленого мені, — величезна, завдяки співчуттю,
зустрінутому експедицією в краї» [4, с. 18], — писав сам
учений у передмові до свого майбутнього видання
результатів експедиції. Крім того, до роботи були
залучені такі видатні діячі, як О.Кістяківський, М.Лисенко, В. Антонович, І.Новицький, М.Петров, О.По
тебня, М.Костомаров, В.Симиренко.
Під час експедиції Чубинський записав майже чо
тири тисячі обрядових пісень, триста казок, у шістде
сяти місцевостях зафіксував і опрацював говірки,
звичаї, повір’я, прикмети [8, с. 276]. З книг волосних
та земських судів, староств та управ він вибрав ти
сячі справ, випадків та ухвал, які б вияскравлювали
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характерні типи взаємовідносин між людьми, вияв
ляли залишки стародавніх звичаїв, повір'їв, звичає
вого права. Він скрізь фіксував рід та характер занять
населення, відмінності в обробітку грунту, народні
прикмети, за якими регламентується сільськогоспо
дарське життя селянина. Особливу увагу вченого при
вертали головні події людського життя — народжен
ня, одруження, проводи в рекрути, смерть людини, і
Чубинський на багатьох яскравих прикладах показав
велику естетичну наснаженість і гуманістичну зна
чущість обрядових дійств під час цих подій [4, с. 15].
Майже скрізь нотувалися відомості про рівень уро
жаю, бджолярства, тютюнництва, виноробства, шов
ківництва тощо [11, с.7].
За словами академіка Олександра Білецького, зав
дяки експедиції Павла Чубинського і виданню її
«Праць» нащадкам залишилися прекрасні перли усної
народної творчості, які безслідно зникали з наступом
цивілізацї, нівелізації національних рис, безвір'я та
духовного поневолення. «Праці етнографічно-стати
стичної експедиції в Західно-Руський край» стали яви
щем величезної ваги в історії української культури,
показавши світові яскраві взірці вияву вроджених яко
стей духу українців, величну простоту, безпосе
редність і водночас глибоку емоційність, естетичну
наснаженість, силу поетичного чуття, яскравість барв
народної поезії та пісні — те головне, що відрізняє
український народ серед інших слов'янських народів.
Водночас публікація матеріалів експедиції була відчут
ним ударом по офіційній погодінсько-валуєвській
теорії про несамостійність української нації, її мови
та культури [2, с.161].
За сприяння П. Чубинського та П.Житецького було
відкрито Південно-Західний відділ Російського Гео
графічного Товариства. Офіційне відкриття відділу
відбулося 13 лютого 1873 р. Одниим із завдань това
риства було видання матеріалів експедиції, здійсне
ної П.Чубинським у 1869— 1870 рр. Велику допомо
гу в цьому надали П.Гільтебрандт та М.Костомаров.
З 1872 до 1879 років було видано 7 томів у 9 книгах
під загальною назвою «Труды этнографическо-стати
стической экспедиции в Западно-Русский край, сна
ряженной императорским Русским географическим
обществом. Юго-западный отдел. Материалы и ис
следования, собранные д.чл. П.Чубинским» [12, с.
13].
Географічне товариство на чолі з П. Чубинським
відігравало визначну роль у збиранні, дослідженні й
популяризації фольклорних, історичних, етнографі

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

чних та археологічних п, ім'яток на території України.
1873 року Імператорське Російське географічне
товариство нагородило Чубинського золотою медал
лю «за особенную его деятельность и те неусыпные труды,

коим русская наука обязана собранием громадного мате
риала для изучения быта, юридических обычаев и народной
жизни Юго-Западного края». 1875 року Міжнародний
етнографічний конгрес у Парижі також нагороджує
його золотою медаллю 1879 року він отримав найпочеснішу наукову нагороду в Росії — Уваровську
премію Петербурзької Академії наук [12, с. 18].
Отже, організація одних із перших етнографічних
експедицій П. Чубинським та П. Житецьким зробила
значний внесок у дослідження життя і побуту украї
нського народу, показавши яскраві взірці вияву врод
жених якостей духу укра нців, величну простоту, їхню
безпосередність і, водночас, глибоку емоційність.
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