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П. Чубинський та І. Нечуй-Левицький — видатні 
дослідники українського фольклору

(до 175-річчяздня народження П. Чубинського)

Український фольклор, досить різноманітний у 
жанрово-тематичному складі, становить важ

ливий пласт вияву народної свідомості, адже в синк
ретичній формі відбивається міфопоетичне осмис
лення етносу, розкривається певна грань народної 
культури. Вивчення фольклооу та етнографії переко
нало дослідників, що українці є народом з власною 
оригінальною та самобутньою культурою. Активіза
ція наукового вивчення культури українців усіх регі
онів у другій половині XIX ся пов'язана з діяльністю 
Південно-Західного відділу Російського Імператорсь
кого Географічного товарної ва у Києві (1873— 1876), 
члени якого запровадили і поширили цілий ряд нау
кових програм, метою яких ( уло вивчення традицій
ної етнокультури українців. Особливе значення мали 
наукові студії та діяльність 1 ленів товариства П.Чу
бинського І.Нечуя-Левицько о.

Громадським обов'язком серед національної інте- 
лігенції в умовах українського  національного 
відродження стало прагненн я пізнавати свій народ та 
стати на захист його прав і ін ересів шляхом зібрання 
та дослідження неповторних перлин фольклору.

У 1870-х роках Імператооське Російське геогра
фічне товариство організувая ю наукову експедицію на 
Правобережну Україну з мет ою збирання статистич
них, географічних та етногр яфічних матеріалів. Екс
педицію протягом двох років продуктивної праці очо
лював Павло Чубинський. Було зібрано багато уні
кальних матеріалів з україж ької етнографії, які зго
дом опубліковано в семи томах. Записи народних 
звичаїв, пісень обрядів, вірувань, мовних діалектів 
своїм змістом і духом були настільки своєрідними, 
що саме по собі відпало питання окремішності україн
ського народу як етносу. Ма геріали експедиції неза-
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перечно свідчили, що творцем усього неповторного 
духовного багатства є окремий слов'янський народ 
— українці [7, с. 39].

У 1873 році в Києві як підсумок успішної роботи 
експедиції стало відкриття Південно-Західного відділу 
Імператорського Російського географічного товари
ства, секретарем якого було обрано П.Чубинського.
«Сей відділ, — писав І.Франко, — став відразу центром 
кружка визначних українофілів, що на його засіданнях об
говорювали різні теми з української філології і етнографії...» 
[14, с.73].

Народознавчі проблеми, питання сутності украї
нського національного характеру, досягнення тодіш
ньої етнографії викликали інтерес І.Нечуя-Левицько- 
го. У річищі історичних і філологічних зацікавлень 
письменника з'явилася і його етнографічно-фольк
лористична розвідка, що протягом 1876 року друку
валася у львівському журналі «Правда» (№№ 1-9,13- 
17, 20,22, 23) і цього ж року вийшла окремим відбит
ком як «передрук з «Правди»: «Світогляд українсько
го народу. Ескіз української міфології. Написав Іван 
Левіцький» (Львів, 1876, 80 с.) [1, с. 5].

І.Нечуй-Левицький, продовжуючи наукову тради
цію М. Костомарова, став одним із першим, хто спро
бував подати системний огляд української міфології.

Аналізуючи міфологію українського народу, І.Не
чуй-Левицький виходив із того, що її основою були 
небесні явища, які людська фантазія уособлювала у 
геоморфній і зооморфній формах, пристосовуючи їх 
до своїх щоденних потреб. Народ творив образи богів 
відповідно до свого смаку і психологічного характе
ру, переніс із землі на небо форми свого побуту і соці
альної ієрархії. Народознавець звернув увагу на ес
тетичний бік народної міфології українців, дотриму-
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вання у ній натуральних форм і уявлень [12, с.90].
Для свого часу, на наш погляд, праця І.Нечуя-Ле- 

вицького відзначалася повнотою матеріалу, а отже, 
комплексним підходом до предмета дослідження. 
Спочатку автор показав «світлих богів» — бога Гос
подаря, богинь Сонце, Зорю, Хмару, Весну, Громо
вика у вигляді воїна, пастуха, хлібороба, ловчого, далі 
— Купайла і Коляду. Після цього вищого ешелону вла
ди йдуть нижчі духи і півдухи, що ними людська фан
тазія заселила землю: русалки, мавки, полісуни, по- 
льовики, домовики, чорти, відьми й відьмаки, упирі 
й вовкулаки, Доля й Злидні. І завершується книжка 
розділом про пантеїзм в українській міфології: мета
морфози (перетворення людини в дерево, траву, 
росу, квітку, птаха, тварину та ін.), створення світу 
(світове дерево) і створення людини [12, с.35].

Автор оперував тим матеріалом, який на той час 
був зібраний і піддавався науковому узагальненню. 
Багато положень книги, як на наш погляд, не витри
мують нині суворої наукової критики, але її фактич
ний матеріал, його систематизація, влучні спостере
ження письменника-вченого, прозорий виклад при
ваблюють читача, розкривають перед ним широку 
панораму давньої української народної культури.

У своїй праці «Світогляд українського народу» І.Не- 
чуй-Левицький акцентує увагу на тому, що хоча хрис
тиянство і ввійшло в повсякденне життя наших пра
щурів, але традиційна віра у несвідомі, ірраціональні 
сили лишилися і відбилися на формуванні світо
сприйняття українців.

Дослідник докладно зупиняється на розгляді язич
ницьких богів, на описах дій з їхньою участю, ретель
но розкриваючи сутність різноманітних обрядів, се
ред яких не останнє місто посідають таємні, ірраціо
нальні церемонії: «В купальську ніч діються на землі й на 
небі великі чуда. В лісі цвіте папороть, як огнева іскра; цвіт 
папороті діються на землі й на небі великі чуда. В лісі цвіте 
папороть, як огнева іскра; цвіт папороті стережуть чорти, 
вовкулаки і всяка нечиста сила. В ту ніч відьми ходять доїсти 
корови.Селяни кладуть на вікна кропиву, а в хлівах осичи
ну, щоб оборонитись од відьом і всякої нечистої сили» [12, 
с. 52].

Язичницькі вірування характеризуються ірраціо
нально-таємничою сутністю, яка на підсвідомому рівні 
залишилася у нашого народу. Говорячи про їх вплив, 
наголошує І.Нечуй-Левицький, слід звернути увагу на 
значення деяких символів у слов'янській міфології. 
«Слово мара — привід, має спільне з назвою Маржани, води 
у важливому моменті її буття, і означає несутнісне, позірне, 
образ без сутності, протилежне світові, оживленому світлом, 
рухомому й діяльному» [ 12, с.75].

Навіть птахи, як вказує І. Нечуй-Левицький, у сло
в’ян мають символічні значення. А переважно міфо
логічні уявлення стосувалися зозулі, голубів, ластівок 
і ворон. Зозуля уявлялася провісницею майбутнього

з таємничим змістом. Із символічним пошануванням 
речей фізичного світу у ( лов'ян міцно був пов'язаний 
догмат перевтілення; у піснях слов'янських народів 
дуже багато історій про це: напевно, наші пращури 
вірили в те, що душа пок йника і навіть жива людина з 
тілом може обернутися н.»дерево чи птаха або на якусь 
іншу істоту. І.Нечуй-Левицький впевнений, що слов'
янська міфологія мала анамістично-магічний харак
тер. Давні українці мали ■ .вій язичницький Олімп, обо
жествляли й одухотвори вали природу, вірили в її ча
рівну, ірраціональну силу [12, с.87].

Фольклористична розвідка І. Нечуя-Левицького, 
присвячена міфології українського народу, стала 
гідним внеском у науков дослідження членів Півден
но-Західного відділу Імператорського Російського 
географічного товариства, надавши матеріали для 
вивчення міфологічних уявлень українців, що склали
ся в дохристиянський період, а згодом трансформу
валися з прийняттям хриї тиянства. Матеріали, зібрані 
автором, і нині залишают ься важливим джерелом для 
вивчення світоглядних уявлень українського народу.

І. Нечуй-Левицький відігравав помітну роль в 
організації Південно-Зах дним відділом Імператорсь
кого Російського географічного товариства експеди
ційної наукової роботи по вивченню українського 
фольклору, але одним з ініціаторів та активним керів
ником ПЗІРГТ був П.П.Чубинський, який 15 лютого 
1872 р., подавши Київському генерал-губернаторові 
О.Дундукову-Корсакову проект статуту Південно-За
хідного відділу Імператорського Російського геогра
фічного товариства та зд )бувши його прихильне став
лення до цієї ініціативи, посів посаду діловода това
риства. У промові на першому засіданні він наголо
сив, що «утворення відділ ' покликане пожвавити еконо
мічний й інтелектуальний с ан суспільства, сприяти виник
ненню нових наукових осередків в Україні» [13, с. 10].

Працюючи на посаді діловода Відділу, П. Чубинсь- 
кий не залишає наукову діяльність, а готує наукові 
доповіді та реферати («С ело Сокиринцы и сокиринс- 
кое ссудо-сберегательное товарищество», «Несколь
ко народных исторических преданий», «Инвентарь 
крестьянского хозяйств, і», «Обзор данных о населе
нии Киева по переписи 1874 года»), виступає основ
ним організатором проведення перепису ум. Києві 2 
березня 1874 р., активно друкується на сторінках «Ки
евского телеграфа» тощо.

Аналізуючи таку активну і різносторонню роботу 
П.П. Чубинського, необ; ідно підкреслити його пра
цездатність та енергійність, безкорисливий інтузіазм. 
Згадуючи той час, аналізуючи численні успіхи україн
ського національного руку у 70-х рр. ХІХст., О. Русов 
відмічав визначальну роль П. Чубинського у втіленні в 
життя кожного задуму громадівців [8, с.42].

Домогтися дозволу на проведення наукової екс
педиції по вивченню нарі щного фольклору від царсь-
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кого уряду, вищі сановник и якого вважали, що украї
нського народу, українсь :ої мови немає й ніколи не 
було, а є лише південна окраїна Російської імперії і 
зіпсоване польськими вг ливами «малороссийское 
наречие», було вельми складно, а вже здійснити таку 
широкомасштабну експедицію — й поготів. «Я ста
рався збирати матеріали ще і тому, — писав Чубинський 
у передмові до першого тому 
«Праць», — що численні пам'ят
ки народної творчості вимира іоть, 
народ їх забуває. Якби М.Ма >сси- 
мович та інші збирачі матеріалів 
не записали історичних дум і 
пісень, то багато з них було б на
завжди втрачено. Те ж могло б 
статися з багатьма обрядами по
вір'ями, казками, легендами й 
навіть звичаями; тому й про іус- 
кати якусь рису народної твор
чості чи народного побуту я вва
жав непрощенним» [2, с. 20].

З книг волосних та земсь
ких судів, старосте та упраз він 
вибрав тисячі справ, випадків 
та ухвал, які б описували ха
рактерні типи взаємовідно
син між людьми, виявляли за
лишки стародавніх звичаїв, 
повір'їв, звичаєвого права, 
дохристиянських вірувань, їх 
залишки й органічне поєді іан- 
ня дохристиянської та христи
янської культур. Вчений скоізь 
фіксував рід та характер за
нять населення, відмінності в 
обробітку ґрунту, народні 
прикмети, за якими регла
ментується сільськогоспо
дарське життя селянина. Особливу увагу етнографа 
привертали головні події іюдського життя — народ
ження, одруження, прово ],и в рекрути, смерть люди
ни, і Чубинський на багаті ох яскравих прикладах по
казав велику естетичну наснаженість і гуманістичну 
значущість обрядових дійств під час цих подій [13, 
с.8].

Дослідницькі інтереси Відділу відображає його 
видавнича діяльність, зокрема 2 томи «Записок 
Південно-Західного віддлу імператорського РГТ», 
характерною особливістю яких є різноманітність та 
актуальність матеріалів, і уголосність їхнього змісту 
«головнішим потребам часу». Перший том «Записок» 
охоплює кілька напрямків українознавства, що засві
дчує широчінь дослідниць <их інтересів його учасників 
[4, с.11].

Як зазначає доктор і :торичних наук, професор

І.А.Коляда, важливим напрямком в українознавчій 
діяльності Південно-Західного Відділу Імператорсь
кого Російського Географічного Товариства була по
пуляризація української народної музики, кобзарсь
кого співу, влаштування музичних вечорів. Так, вели
ку увагу діячі Відділу приділяли виявленню в Україні 
бандуристів, записуванню і дослідженню виконуваних

ними музичних творів. 14 ве
ресня 1873 року громадівці 
зібралися на екстренне засі
дання, щоб познайомитися з 
кобзарем Прилуцького повіту 
Полтавської губернії Остапом 
Вересаєм та його творчістю. 
На зустрічі О.Русов та М.Ли- 
сенко зачитали реферати про 
бандуриста, в яких всебічно 
проаналізували його життя та 
творчість. На засіданні також 
було вирішено видати друком 
у І томі «Записок» всі думи та 
пісні, які він виконував. Резуль
татом наукових пошуків чле
на Відділу П.Іващенка в цьому 
напрямку стало виявлення 
ним двох кобзарів у Ніжинсь
кому повіті; п'ятдесятирічно
го Павла Еротиці та двадця- 
тивосьмирічного Прокопа 
Дуба, про що він повідомив 
іншим членам на засіданні 7 
лютого 1874 року та зачитав 
з репертуару бандуристів 
«Пісню про старовину». Діячі 
Відділу вирішили зібратися в 
найближчий час, щоб послу
хати цих кобзарів та зібрати 
матеріал про життя померлих 

бандуристів, видати деякі їхні пісні [7, с.З].
Істотно розширюють спектр етнографічних, ста

тистичних та фольклористичних студій матеріали, 
вміщені в другому томі «Записок»: йдеться про ре
ферати з порівняльної фольклористики М. Драгома- 
новата П. Іващенка про релігійний культ українського 
народу в його прислів'ях; про результати Київського 
перепису П. Чубинського та С. Завойка. Том містить 
збірку народних пісень з Буковини Г. Купчанка, реп
резентує регіональну народознавчу та історико-крає- 
знавчу тематику (зокрема, розвідка Г. Купчанка подає 
історико-географічні відомості про Буковину).

Науково-етнографічна діяльність членів ПЗВ ІРГТ 
репрезентувала його справді науковою інституцією в 
очах керівництва Російського Географічного Товари
ства. Про це свідчить запрошення, отримане П.Чу- 
бинським у лютому 1875 р. від секретаря Товариства

Погруддя П.Чубинському в Борисполі
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взяти участь у Паризькій міжнародній географічній 
конференції. Для цього Відділ утворив спеціальну 
комісію на чолі з М.Драгомановим, до складу якої 
увійшли П.Чубинський, П.Богданов, Ф.Вовк, О.Клос- 
совський, О.Лисицин, А.Рогович, М.Тумасов. Її зав
данням було складання списку предметів з фонду 
музею, які мали бути відправлені на виставку. Факт 
участі ПЗВ ІРГТ у міжнародній географічній виставці, 
що була відкрита в Парижі 15 липня 1875 року, 
підтверджує статус цієї наукової інституції, яка за два 
роки існування стала солідною дослідницькою уста
новою не лише в Росії, а й у країнах Європи [7, с.41].

На думку сучасної дослідниці В.Скрипки, плідна й 
результативна діяльність П.Чубинського та інших 
членів Відділу, яка увиразнювала українство як само
достатню етнонаціональну спільноту, із притаманни
ми їй особливостями культури, мови та економічно
го розвитку, створила інформативно інтелектуальне 
тло для гуртування українства і набула помітного ре
зонансу [13, с.12].

Про роль, яку зіграв Південно-Західний Відділ 
Імператорського Російського Географічного Товари
ства у формуванні етнонаціональної самоіндифікації 
українства, досить влучно у своїх мемуарах зазначи
ла С. Русова: «відділ розбуркав національну свідомість ба
гатьох млявих, пригнічених українців... витворив фанатиків 
фольклору та етнографії... Наче якась ціла національна те
чія пробігла по Україні, ...з'явились перші бруньки націо
нальної свідомості», ставши першою легальною уста
новою в галузі українознавства та поглинувши, за 
оцінкою доктора історичних наук, професора А.Кат- 
ренка, увесь «інтелектуальний цвіт української нації» 
Відділ своїми дослідженнями охопив практично всі 
сфери життя народу: традицій, побуту, звичаїв, об
рядів, усної народної творчості, музичної культури 
тощо. Все це сприяло утвердженню у свідомості ук
раїнців розуміння того, що, маючи славне минуле, не
повторні традиції та звичаї, український народ має 
право на вільний національно-культурний розвиток [7, 
с.43].

Отже, етнографічні студії І.Нечуя-Левицького, роль 
П.Чубинського в організації етнографічних дослід
жень Південно-Західного Відділу Імператорського 
Російського Географічного Товариства стали ваго
мим внеском у становлення та розвиток етнографії 
України як науки. Досліджені та систематизовані ними 
матеріали з українського фольклору і нині полиша-

»Ш і,
в школі

ються змістовним джерс лом для етнографічної на
уки сучасної України. Етнографічна діяльність І.Нечуя- 
Левицького та П.Чубинського є прикладом безкорис
ливого служіння предстаї іників національно свідомої 
української інтелігенції українській справі, ідеї збере
ження для нащадків пам'я гок самобутньої культури ук
раїнського народу.
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