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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку етнологічної науки 

зростає суспільний інтерес до історії, культури, традицій, що визначають 

самобутність української нації. Осмислення процесу формування духовних 

пріоритетів та етнічної індивідуальності українців неможливо без ґрунтовного 

вивчення життєдіяльності окремих особистостей, котрі своєю подвижницькою 

працею прислужилися на ниві збереження традиційної національної культури, усної 

народної творчості, рідної мови, а відтак внесли вклад у розвиток української 

етнографії. 

Одним із визначних українських етнографів другої половини ХІХ ст. був 

Степан Данилович Ніс (1829-1901), який залишив значну наукову спадщину: 

дослідницькі праці з народознавства, усної народної творчості, розвідки з 

етномедицини та національної традиційної кухні, історичні та літературно-

публіцистичні твори. Їх дослідження та оприлюднення сьогодні є покликом часу, що  

сприяє поглибленому вивченню розвитку української етнології у другій половині 

ХІХ ст. До малознаних етнографів того часу належить С.Д. Ніс, більша частина 

наукового доробку  якого зберігається в архівосховищах і досі невідома науковій 

спільноті. Аналіз праць етнографа дозволить оцінити його наукову спадщину та 

визначити місце у культурно-історичному просторі. Наявні публікації про життя та 

творчість Степана Носа не вирішують поставленого питання, а відсутність 

комплексної системної праці, де б предметом дослідження були особистість та 

науковий доробок етнографа обумовлює актуальність обраної для дослідження 

теми. 

Отже, актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена рядом 

чинників: потребою вивчення наукової та громадської діяльності С.Д. Носа в ім’я 

збереження національної самобутності українського народу, його духовних та 

культурницьких традицій; необхідністю об’єктивного неупередженого аналізу та 

оцінки його наукового доробку, зокрема з народознавства, усної народної творчості, 

народної медицини; відсутністю комплексного системного дослідження про 

життєдіяльність С.Д. Носа; необхідністю актуалізації його наукового доробку, з 

метою інтеграції його в скарбницю етнологічної науки; визначення місця і ролі С.Д. 

Носа серед дослідників української народної культури другої половини ХІХ ст.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в рамках наукової тематики історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Україна в західноєвропейських 

історичних процесах: пошуки цивілізаційного вибору» (державний реєстраційний 

номер 16БФ046-01) та пов’язана з науковими дослідженнями кафедри етнології та 

краєзнавства історичного факультету. Тематика дисертації відповідає 

дослідницьким напрямам «духовна культура етносів у розвитку», «знакова система 

в культурі», «світоглядні уявлення народів світу», «етнографічні дослідження 

традиційної культури», «звичаї, обряди, традиції» паспорту спеціальності 07.00.05 – 

етнологія. 
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Метою дисертаційного дослідження є цілісна етнокультурна реконструкція 

етнографічного та фольклорного наративу С.Д. Носа, історичний вимір вартості 

його творчості, оцінка та значення його праць у культурному та духовному житті 

українців. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань:  

1. З’ясувати стан наукового вивчення теми, охарактеризувати джерельну базу 
та визначити методи дослідження. 

2. Дослідити життєвий шлях С.Д. Носа та показати вплив інтелектуального 
оточення на становлення його світогляду. 

3. Охарактеризувати етнографічну складову у творах письменника: 
– дослідити народознавчі праці етнографа; 

– розкрити змістове насичення наукових досліджень з етномедицини 

та лікарської справи; 

– проаналізувати записи етнографа з традиційної української 

національної кухні. 

4. Виявити та систематизувати за проблемним спрямуванням фольклорні 
наукові твори С.Д. Носа: 

– дослідити особливості традиційної календарної та сімейної 

обрядовості українців у науковому доробку етнографа; 

– розглянути народно-пісенний та віршований наратив ученого; 

– виокремити та проаналізувати народні паремії у працях 

фольклориста. 

Об’єктом дослідження є етнографічно-фольклорний доробок С.Д. Носа як 

важливий чинник культурного та духовного життя  українців. 

 Предметом дослідження виступає процес формування особистості 

етнографа, аналіз та систематизація його праць в галузі етнографії та 

фольклористики, оцінка місця та ролі вченого в етнокультурному розвитку. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період від середини ХІХ ст. 

до 1901 р. Нижня хронологічна межа обумовлена появою перших публікацій про 

діяльність С.Д. Носа; верхня дата співвідноситься з роком смерті вченого. Задля 

поглибленого аналізу та систематизації наукового доробку С.Д. Носа допускаються 

заглиблення в хронологію до початку ХVІІІ ст. – часу, який фігурує у працях 

етнографа. 

Географічні межі дослідження визначаються його об’єктом, предметом та 

поставленими завданнями. Вони охоплюють територію Чернігівської та Київської 

області. 

Методологічною основою дисертації є загальнонаукові принципи історизму,  

системності та комплексності. В роботі застосовано методи аналізу, синтезу, 

аналогії, порівняльний та проблемно-хронологічний. Використано також спеціальні 

методики (історичні та міждисциплінарні) та методи етнологічної науки: історико-

типологічного аналізу, ретроспективний, історико-генетичний, історичної 

реконструкції, систематизації та ін. Сукупність всіх вищезазначених принципів та 

методів дозволила детально проаналізувати етнологічну наукову спадщину 

С.Д. Носа. 
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Сформовано комплекс теоретико-методологічних принципів, методів та 

підходів до вивчення творчості етнографа. Застосовані основні принципи наукового 

пізнання: історизму та наукової об’єктивності. Основоположними у дослідженні 

стали загальноісторичні засадничі принципи комплексності, системності та 

усебічності, що цілісно презентували усю сукупність творчого доробку Степана 

Носа. Були використані і спеціально-наукові методики: порівняльно-історичний 

метод застосовано з метою відстежити еволюцію поглядів науковця, з’ясувати зміни 

оціночних критеріїв та акцентів у наративістиці етнографа; методи критичного 

аналізу та синтезу дали змогу визначити джерельну цінність наявної документної 

бази, провести узагальнення і виокремити спектр найбільш актуальних та 

пріоритетних тем у творчості С.Д. Носа; типологічний метод використано для 

систематизації й групування народних прислів’їв, приказок, загадок та інших 

паремій, виокремлених з рукописних та друкованих праць С.Д. Носа. 

Застосовувалися також етнографічні методики порівняльного мовознавства, 

вибіркового обстеження тощо.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 

Вперше: 

 окреслено основні історіографічні періоди дослідження теми та 

проведено критичний аналіз сучасного стану вивчення проблеми; 

 введено до наукового обігу новий джерельний та фактологічний 

матеріал; 

 систематизовано етнографічно-фольклорний наратив ученого, визначено 

змістове насичення його творів;  

 встановлено та охарактеризовано пріоритетну проблематику досліджень 

вченого; 

  упорядковано повний перелік наукових праць етнографа. 

Уточнено: 

 біографічні дані та генеалогічні корені родини Носів; 

 кількісні показники публікацій вченого в часописах «Основа», 

«Киевская старина», «Черниговские губернские ведомости» та ін. тогочасній 

періодиці; 

 етнографічні мотиви у творчому доробку вченого. 

Отримали подальший розвиток: 

 дослідження впливу культурного оточення на становлення світогляду 

етнографа; 

 характеристика календарної та сімейної обрядовості у рукописних 

матеріалах фольклориста; 

 вивчення проблеми народознавства у творчості С.Д. Носа. 

Практичне значення дисертації полягає у тому, що зібрані матеріали, їхній 

аналіз та узагальнення поглиблюють знання з історії розвитку етнології в Україні, 

етнокультурних процесів, що відбувалися у середині - другій половині ХІХ ст. 

Накопичений матеріал, основні положення та висновки можуть бути використані 

при підготовці узагальнюючих праць з етнічної історії України, її духовної 
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культури, світоглядних основ, а також у викладанні нормативних та спеціальних 

курсів у вищих навчальних закладах. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертації обговорювалися на кафедрі етнології та краєзнавства історичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

доповідалися на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних наукових 

конференціях, семінарах, читаннях: на Міжнародній науковій конференції «Знаки 

питання в історії України» (Ніжин, 2002); Науковій конференції «Історія України: 

історія вивчення, сучасний стан і перспективи дослідження» до 215 –ї річниці від 

дня народження автора першої історії України Д. Бантиш-Каменського (Київ, 2003); 

Науковій конференції молодих учених та аспірантів «Україна-світ: історія, 

сьогодення, майбутнє» (Київ, 2003); Міжнародній науковій конференції молодих 

учених «Джерела з історії української державності» (до 90-річчя початку 

українських національно-визвольних змагань) (Київ, 2007);  Дев’ятих 

джерелознавчих читаннях (Київ, 2008); Десятих джерелознавчих читаннях (до 65-

річчя з дня заснування кафедри архівознавства Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка) (Київ, 2009); Одинадцятих джерелознавчих 

читаннях ( до 100-річчя від дня народження проф. В’ячеслава Ілліча Стрельського) 

(Київ, 2010); Дванадцятих джерелознавчих читаннях (До 20-ї річниці незалежності 

України) (Київ, 2011); Тринадцятих джерелознавчих читаннях, присвячених 160-

річчю Центрального державного історичного архіву України (Київ, 2012); 

Чотирнадцятих джерелознавчих читаннях, присвячених 170-річчю створення 

Київської археографічної комісії (Київ, 2013); П’ятнадцятих джерелознавчих 

читаннях, присвячених 70-річчю створення кафедри архівознавства та спеціальних 

галузей історичної науки (Київ, 2014); Шістнадцятих джерелознавчих читаннях 

«Архівна наука і освіта в незалежній Україні» (Київ, 2015); Сімнадцятих 

джерелознавчих читаннях, присвячених 150-річчю з дня народження Михайла 

Грушевського (Київ, 2016); Вісімнадцятих джерелознавчих читаннях, присвячених 

100-річчю української революції (Київ, 2017); Дев’ятнадцятих джерелознавчих 

читаннях «Джерельний потенціал інформаційних ресурсів архівів», присвячених 

100-річчю від дня народження Марка Варшавчика (Київ, 2018); Їжа в історії: 

Конференція присвячена гастрономічним дослідженням у сучасній українській 

гуманітаристиці (Київ, 2019); Двадцятих джерелознавчих читаннях «Архівознавство 

в контексті історичної пам’яті та цифровізації суспільства», присвячених 75-річчю 

від дня заснування кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки 

(Київ, 2019). 

Публікації. Основний зміст і результати дослідження відображені у 8-ми 

публікаціях: з них 5 статей у наукових фахових виданнях України та 3 додатково 

відображають результати дослідження. 

Структура дисертаційної роботи зумовлена метою та завданнями 

дослідження. Вона складається зі вступу, чотирьох розділів (10 підрозділів), 

висновків, переліку використаних джерел та літератури із 355 позицій, 5 додатків. 

Загальний обсяг дисертації 237 сторінок, з яких основний текст на 166 сторінках, 

список використаних джерел та літератури – 31 сторінка. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

визначено мету  та завдання, об’єкт і предмет дослідження, методологічні засади, 

наукову новизну та значення отриманих результатів, надано відомості щодо 

апробації та публікації одержаних результатів. 

Перший розділ «Історіографія, джерела та методи дослідження» 

складається з двох підрозділів, в яких охарактеризовано стан наукової розробки 

теми, проаналізована джерельна база та визначена методологічна основа 

дослідження. 

У підрозділі 1.1. «Стан наукової розробки теми» розглянуто історію 

вивчення, тенденції та особливості дослідження життєвого шляху та етнографічного 

доробку С.Д. Носа. 

Історіографія проблеми систематизована за трьома періодами. Перший: 1856 

– 1917 рр.;  другий: 1918 – кін. 1980-х рр.; третій: поч. 1990-х рр. – до сьогодення.  

Перший історіографічний період не позначений розлогими аналітичними 

розвідками, проте час від часу в журнальній та газетній періодиці з’являлися короткі 

згадки про етнографа, зокрема про його участь у постановках спектаклів
1
, у 

контексті судової справи народовольця І. Андрущенка та перебігу судового 

слідства
2
, інформаційні повідомлення про вихід у світ двох видань авторства С.Д. 

Носа
3
, відгуки на публікації етнографа у часописах

4
, перші спроби дослідження 

життєвого шляху та громадської діяльності С.Д. Носа після його смерті
5
. На початок 

ХХ ст. припадає і перша енциклопедична стаття про С.Д. Носа, в якій наводяться 

дати його життя, зазначається, що він брав участь у виданні пісень А. Метлинського, 

публікувався у часописах «Основа» та «Киевская старина»
6
. 

Другий – радянський період, коли в умовах ідеологічних обмежень та 

тоталітарного контролю за вивченням творчості багатьох постатей української 

історії та культури, зокрема П. Куліша, М. Костомарова, М. Максимовича та ін., про 

С.Д. Носа, як ґрунтовного знавця української народної творчості, національних 

                                                           
1
 Украинский спектакль в Чернигове // Основа. – 1862. – № 3. – С. 71-75. 

2
 Дело Андрущенко // Колокол. – 1865. – № 208 (15 ноябр.). – С. 1701-1705; №209 (1 дек.). – С. 

1712-1716; № 210 (15 дек.). – С. 1720-1723; 1866. –  №211 (1 янв.). – С. 1728 -1730; № 212 (15 янв.). 

– С. 1735-1740; № 213 (1 фев.). – С. 1743-1748; № 214 (15 фев.). – С. 1750-1753; № 215 (1 март.). – 

С. 1760-1764. 
3
 Дрібний [Кониський О.] Ліки своєнародні з домашнього обиходу і в картинах життя. – К., 1874. – 

56 с.; Про холеру. – К., 1875. – 48 с. //Правда. Письмо літературно-політичне. – Рочник ІХ-ий. –

Львів, 1876. – С. 191-194. 
4
 Городецкий М. Совпадение малороссийского предания с испанским романом // Исторический 

вестник. – 1884. – Т.ХVІ. – С. 457-458; Крымский А. К истории бродячих сказаний о мудрых 

судьях (по поводу одной малорусской литературной обработки) // Киевская старина. – 1896 (окт.) 

– Отд. ІІ. – С. 12-15; Лукич Василь. Твори Степана Доброноса // Зоря. – 1894. – С. 505. 
5
 Єфремов С. Жертви нашого лихоліття // Літературно-науковий вісник. – 1901. – Т. 14. – Част. 4. – 

С. 38-55; Коваленко Г. Очерк жизни и деятельности украинского этнографа и народного врача 

С.Д. Носа // Киевская старина. – 1901. – Т. 74. (№9). – С. 363-400. 
6
 Большая энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания / под.ред. 

С.Н. Южакова. –  СПб., 1904. – Т. 14. – С. 182. 
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традицій та побуту з’являлися різнопланові публікації як біографічного
1
, так і 

аналітичного та джерелознавчого характеру
2
 з різних напрямів діяльності С.Д. Носа. 

Активізувалася увага до вивчення особистості етнографа у другій половині 1960-х 

рр., коли у чернігівських газетах  почали з’являтися невеликі замітки про С.Д. Носа
3
. 

Перша ґрунтовна наукова публікація про вченого належить перу О. Коцюби
4
, 

згодом цій темі присвятили свої розвідки Г.Боряк
5
, О. Бріцина

6
, М. Бриль

7
, які 

дослідили життєвий шлях етнографа, його світоглядні позиції, наукові зацікавлення 

та фольклорний спадок. Наприкінці 1980-х рр. і у 1990 р. опубліковано ще декілька 

газетних статей, як правило приурочених до ювілейних дат народження С.Д. Носа, в 

яких фрагментарно окреслені окремі епізоди його життя 
8
. 

Третій історіографічний період є найбільш насиченим за обсягом публікацій 

та проблемним різноманіттям розвідок про С.Д. Носа. Від початку 1990-х рр. до 

сьогодні, за нашими підрахунками, оприлюднено понад 60 різнопланових 

публікацій, в яких вивчається життя та творчість українського етнографа. Вони 

систематизовані за наступними групами: а) довідково-енциклопедичні статті; 

б) спеціальні предметно-тематичні дослідження; в) ювілейні та меморіальні розвідки 

у періодиці та місцевих (регіональних) виданнях; г) праці, в яких особистість 

етнографа досліджується дотично, у контексті інших питань. 

До першої групи віднесемо статті, опубліковані в енциклопедіях, календарях, 

довідниках та бібліографічних виданнях. Це статті В. Сарбея, С. Єкельчика, М. 

Євсієнка, О. Коваленка та ін. Другу групу складають спеціальні науково-дослідні 

праці, в яких предметно вивчається життя та творчість С.Д. Носа, його наукова та 

літературна спадщина. Це дослідження Р. Засса
9
, колективна розвідка Д. Сазонова, 

С. Крихти, Н. Олексієнко, А. Зінов’євої
10
, Я. Ковальця

1
, С. Чибирак

2
, 

                                                           
1
 Соловей (Соловйов О.) Нові дані до біографії С.Д. Носа // Наше минуле. – 1918. – № 2. – С. 120-

140; Шевелів Б. До сотих роковин народження С.Д. Носа  // Україна. – 1929 (січ.-лют.). – С. 46. 
2
 Білий В. Поширювателі української книги. С.Д. Ніс // Бібліологічні вісті. – 1925. – Ч. І-ІІ. – С. 

112-114; Його ж. До історії збірки А.Л. Метлинського «Народные южно-русские песни» (1854). 

(А.Л.Метлинський і С.Д. Ніс) // Етнографічний вісник. – 1926. – Кн.2. – С. 124-130; Його ж. 

Судова справа С.Д. Носа // Записки історико-філологічного відділу. – 1927. – Кн Х. – С. 1-47; 

Возняк М. З життя чернігівської громади в 1861-1863 рр. (Листи Леоніда Глібова й Степана Носа 

до Ол. Кониського) // Україна. – 1927. – Кн. 6. – С. 114-124. 
3
 Вікторчук Л. Засновник громадської бібліотеки в Чернігові // Шляхом комунізму (Чернігів). – 

1966. – 1 жовт. – С. 3.; Дудко І. Ой не пугай, пугаченьку. До 140-річчя з дня народження С.Д. Носа 

// Сільські новини (Чернігів). – 1969. – №42 (8 квіт.). – С. 4.; № 43. – С.4; № 44. – С. 4. Дудко І. 

Степан Данилович Ніс // Колгоспний промінь (м. Городня). – 1969 (29 груд.). – С. 4. 
4
 Коцюба О. Степан Ніс // Народна творчість та етнографія . – 1969. – № 3. – С. 55-57. 

5
 Боряк Г. Сторінки прекрасного життя // Літературна Україна. – 1979 (17 квіт.). – С. 4. 

6
 Бріцина О.Ю. Фольклорно-етнографічна діяльність С.Д. Носа // Народна творчість  та 

етнографія. – 1990. – № 1 (січ.-лют.). – С. 67-70. 
7
 Бриль М. Степан Нос – просветитель и книгопродавец // Альманах библиофила. – М., 1980. – 

Вип.8. – С. 67-70. 
8
 Ісаєнко О. Він любив свій народ // Деснянська правда (Чернігів) . – 1989. – 6 трав. – С. 4.; Його ж. 

За що арештували етнографа // Деснянська правда (Чернігів). – 1990. – № 200. – С. 3. 
9
 Засс Р. Незвичайної долі звичайна історія // Дзвін. – 1991. – № 12. – С. 120-124. 

10
 Сазонов Д., Крихта С., Олексієнко Н., Зінов’єва А. Приречений, забутий і знову відроджений 

талант // Новини Годнянщини. – 1998. – № 146-147 (26 груд.).  – С. 4. 
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Н. Слобожаніної
3
, О. Кіцери

4
, В. Шекун

5
 та ін. Третя група уміщує опубліковані 

матеріали доповідей та повідомлень на наукових конференціях, семінарах, 

читаннях, зібраннях з нагоди ювілейних дат з життя С.Д. Носа. Зокрема, це щорічні 

«Носівські читання», «Джерелознавчі читання», «Флорівські читання» та інші 

наукові форуми. До четвертої групи віднесено дослідження, де постать С.Д. Носа 

розглядається у контексті вивчення інших історичних проблем, проте 

висвітлюються окремі події, факти, вчинки людей, які в різні часи були причетні до 

долі етнографа. Це бібліографічно-культурологічне дослідження Є. Нахліка та 

О. Нахлік
6
, В. Ткаченка та М. Ігнатенко

7
, Г. Самойленка

8
, В. Дудка

9
, А. Катренка

10
, 

О. Дудар
11
, Ж. Янковської

12
, В. Терлецького

13
, Л. Мохір

14
 та ін. 

Отже, попри наявність достатньої кількості напрацювань про життя та 

творчість етнографа у вітчизняній історіографії, обрана проблема потребує 

поглибленого дослідження, адже комплексної систематизованої праці присвяченої 

життєдіяльності Степана Носа досі не створено. 

У підрозділі 1.2. «Характеристика джерельної бази та методи 

дослідження» визначено структуру та рівень репрезентативності комплексу джерел 

з обраної теми, здійснено аналіз основних груп джерел, проведена їхня 

систематизація та обґрунтовано основні методи дослідження. 

                                                                                                                                                                                                            
1
 Ковалець Я. Степан Ніс // Сіверянський літопис. – 1998. – № 4. – С. 78-81. 

2
 Чибирак С. Етнографічна діяльність Степана Носа // Етнічна історія народів Європи. – К., 2009. – 

Вип.29. – С. 83-88.  
3
 Слобожаніна Н.П. Українознавча мозаїка С. Носа на сторінках «Киевской старины» // Література 

та культура Полісся. – Вип. 57. – Ніжин, 2010. – С. 257-261. 
4
 Кіцера О. Славний чоловік Ніс // Мистецтво лікування. – 2015. – № 3-4. (119-120). – С. 73-74. 

5
 Шекун В. Нові відомості до біографії С.Д. Носа (1829-1900) // Сіверянський літопис. – 2016. – № 

6. – С. 185-192; Її ж. Неопублікований родовід С.Д. Носа // Сіверянський літопис. – 2017. – № 6.  – 

С. 173-177. 
6
 Нахлік Є., Нахлік О. Пантелеймон Куліш між Параскою Глібовою і Горпиною Ніколаєвою: 

Біографічно-культурологічне дослідження; з додатком невідомого листування: Монографія. –

Львів, 2009. – 319 с. Серія «Літературознавчі студії». – Вип. 13. 
7
 Ткаченко В., Ігнатенко М. Чернігівське наукове товариство у контексті національного 

відродження України 20-х років // Сіверянський літопис. – 1995. – №2. – С. 54-57. 
8
 Самойленко Г.В. Громадсько –культурне та літературне життя в Чернігові в кінці ХІХ – на поч. 

ХХ ст. // Література та культура Полісся. – 1998. – Вип. 10. – С. 5-78. 
9
 Дудко В. Полтавська громада початку 1860-х рр. у листах Дмитра Пильчикова до Василя 

Білозерського // Київська старовина. – 1998. – № 2. – С. 155-178. 
10

 Катренко А.М. Український національний рух ХІХ ст. Частина ІІ. 60-90-ті роки ХІХ ст. Навч. 

пос. – К., 1999. – 189 с. 
11

 Дудар О. «Черниговские губернские ведомости» і Чернігівська громада: співпраця офіційного 

видання та опозицій // Сіверянський літопис. – 2007. –  №2. – С. 76-80. 
12

 Янковська Ж. Пантелеймон Куліш у спілкуванні з українськими фольклористами першої 

половини-середини ХІХ століття // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2007. – 

Вип. 41. – С. 16-26. 
13

 Терлецький В. Уродженці Чернігівщини на сторінках «Основи» ( з нагоди 150-річчя появи 

першого українського часопису) // Сіверянський літопис. – 2011. – № 4. – С. 92-102. 
14

 Мохір Л.В. Історико-краєзнавчі дослідження Південно-Західного відділу в Чернігівській 

губернії // Сіверщина в історії України. – 2013. – Вип. 6. – С. 411-416. 
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Наявні у роботі документи систематизовано за наступними групами: 

а) неопубліковані (архівні) матеріали; б) актуалізовані (опубліковані) документи; 

в) етнографічні та фольклорні дослідження Степана Носа; г) джерела особового 

походження. 

Документи першої групи включають матеріали особового архівного фонду 

С.Д. Носа, що зберігається в Архівних наукових фондах рукописів та фонозаписів 

Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського 

НАН України(АНФРФ ІМФЕ) і налічує 187 справ, які сформовані та описані у 1960 

р. Матеріали згруповано за проблемно-тематичним принципом, деякі записи 

етнографа об’єднано у комплекси під назвами «Різні нотатки», «Етнографічні 

матеріали», «Замітки та нотатки» тощо. Це переважно рукописні матеріали написані 

власноруч С.Д. Носом. Усі справи умовно розподілено за змістово-тематичним 

спрямуванням: а) загальноетнографічні тексти, які уміщують розгляд питань 

матеріальної та духовної культури українців, національних традицій, побуту, 

обрядів, звичаїв народного одягу, свят та ін.; б) усна народна творчість: українські 

пісні, вірші, прислів’я, прикмети, повір’я, притчі, приказки,казки; в) праці з 

етномедицини, зокрема про народну методику лікування, про використання трав у 

медичній практиці, стосунки між лікарем та хворим тощо; г) записи рецептури страв 

української традиційної національної кухні; д) літературні твори С.Д. Носа з 

етнографічною складовою. 

Не менш значним зібранням є колекція документів, що зберігається у фондах 

Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (ІР 

НБУВ). Це документи про життя та творчість Степана Носа, твори самого 

етнографа, його листування і праці інших осіб про С.Д. Носа. 

Менш чисельними є документи, що зберігаються в інших архівосховищах: в 

Центральному державному історичному архіві України (ЦДІАК України) наявний 

лист-розпорядження Головного управління № 861 у справах друку від 14.02.1891 р. 

про заборону публікацій збірника С.Д. Носа «Байки та притчі»; доповідна записка 

поліцмейстера губернатору про арешт С.Д. Носа у справі І.О. Андрущенка. 

У Державному архіві Чернігівської області (ДАЧО) знаходиться 

«Клопотання С.Д. Носа про призначення пенсії» від 14 вересня 1898 р., «Протокол 

медичного обстеження С.Д. Носа» від 4 листопада 1898 р., «Витяг з Метричної 

книги Василівської церкви м. Городні про смерть С.Д.  Носа». 

В Архіві відділу рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. 

Т.Г. Шевченка НАН України (ІЛ ВРФТ) зберігається листування С.Д. Носа з 

О.Я. Кониським.  

До другої групи джерел віднесено опубліковані в наукових розвідках 

документи, зокрема про дату народження С.Д. Носа, його родовід, формулярний 

список про службу С.Д. Носа та інші автобіографічні дані. 

До блоку опублікованих джерел належить і науковий доробок етнографа, 

праці якого побачили світ як за життя, так і після його смерті. Це твори, що були 

опубліковані у газетній та журнальній періодиці та ті, що вийшли друком окремими 

виданнями. Це 13 опублікованих статей в ж. «Киевская старина», 5 публікацій в ж. 

«Основа», 20 подач в газеті «Черниговские губернские ведомости», три окремі 
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книжки та публікації в інших періодичних виданнях. Усього за нашими 

підрахунками було опубліковано щонайменше 53 розвідки етнографа. 

До групи джерел особового походження віднесено автобіографічні записи 

вченого: родовід Носів, щоденники, епістолярій респондентів, з якими він у різні 

роки спілкувався, зокрема з П.Кулішем, О. Лазаревським, О. Марковичем, 

О.Кониським, Л.Глібовим, О.Білозерським, Г.Коваленком, М. Вовчком та ін. 

Поставлені мета та завдання роботи обумовили вибір методологічного 

інструментарію. В основу дисертації покладено фундаментальні принципи 

наукового пізнання. Принцип історизму застосовано задля розгляду усіх історичних 

фактів, явищ і подій у контексті конкретно-історичних обставин; принцип 

достовірності передбачає опору не фактичний матеріал, не підігнаний під схему та 

не спотворений умисно або випадково. Базовими стали комплексний, системний та 

усебічний підходи, що цілісно презентували усю сукупність творчого доробку 

етнографа. В роботі використовувалися і основні спеціально-наукові методи: 

порівняльно-історичний метод застосовано з метою відстежити еволюцію поглядів 

С.Д. Носа, з’ясувати зміни оціночних критеріїв та акцентів у наративістиці 

етнографа; методи критичного аналізу та синтезу дали змогу визначити джерельну 

цілісність наявної документальної бази, провести узагальнення і виокремити спектр 

найбільш актуальних та пріоритетних тем у творчості С.Д. Носа; типологічний 

метод дозволив укласти періодизацію в історіографії теми та упорядкувати 

джерельну базу дослідження, з’ясувати етапи життя та діяльності етнографа, а також 

провести групування народних прислів’їв, приказок та інших паремій, 

виокремлених з рукописних та друкованих праць С.Д. Носа. 

Серед етнографічних методик застосовувався метод порівняльного 

мовознавства задля зіставлення та аналізу використаних С.Д. Носом 

антропологічних та топонімічних назв та з’ясування відмінностей галицького 

діалекту від мовниці центральних та східних регіонів; метод вибіркового 

обстеження застосовується при перегляді періодики та профільних видань другої 

половини ХІХ ст. на предмет упорядкування повної бібліографії праць С.Д. Носа; 

послуговування біографічним методом сприяло реконструкції процесу дослідження 

етнічної сфери культури та ролі особи в ньому. 

Другий розділ «Формування особистості та становлення світогляду 

Степана Носа» складається з двох підрозділів і присвячений висвітленню 

життєвого шляху етнографа та впливу інтелектуального оточення на становлення 

його особистості. 

У підрозділі 2.1. «Основні етапи життя та діяльності» окреслено 6 

етапів свідомого життя С.Д. Носа: перший – полтавський (навчання в гімназії, 1839-

1848); другий – київський (студентський, 1849-1854); третій – чернігівський 

(поділяється на підетапи, 1858-1863; 1886-1890); четвертий – період заслання (1864-

1872); п’ятий – період мандрівок (з перервами, 1876-1886); шостий – городнянський 

(1891-1901).  

Реконструйовано родовід Степана Носа: уточнено дату його народження, 

навчання в Полтавській гімназії та на медичному факультеті Київського 

університету св. Володимира. У студентські роки Степан Ніс організував «Курінь» 
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(Носівську партію) зі студентів-українців, які жили разом неподалік Хрещатика, 

плату за житло ділили порівну, разом харчувалися, ходили в українському вбранні, 

досліджували українську культуру, записували та співали українські пісні, 

розповсюджували українські книжки. 

Розглянуто діяльність С.Д. Носа у польових госпіталях Таганрога та Ростова-

на-Дону під час Кримської війни 1853-1856 рр.; роботу в Чернігівській лікарській 

управі на посаді хірурга; причини арешту у справі народовольця І. Андрущенка та 

заслання у м. Білозерськ, де він провів 8 років. Зазначається, що з 1876 р. він 

обіймав посади повітового лікаря у містах Ярославлі, Люцині, Себежі, Полоцьку до 

1882 р., коли вийшов у відставку. Наступні 4 роки він працював лікарем у Болгарії. 

З 1886 р. жив у Чернігові з дружиною і двома синами. У 1891 р. був призначений на 

посаду міського лікаря в м. Городня, де жив та працював до кінця життя. 

Підрозділ 2.2. «Вплив українського інтелектуального середовища на 

становлення поглядів етнографа» присвячено з’ясуванню ролі наукового 

оточення, письменницької еліти та громадських діячів, з якими спілкувався Степан 

Ніс. Саме їхні взаємостосунки справили вирішальний вплив на становлення 

особистості етнографа. Тісні творчі та дружні зв’язки його поєднували у різні роки з 

проф. А. Метлинським, П. Кулішем, М. Драгомановим, О. Лазаревським, 

Л. Глібовим, О. Марковичем, П. Чубинським, О. Кониським та ін. науковцями, 

етнографами, фольклористами, редакторами періодичних видань. Їхнє листування 

свідчить про щиру дружбу та довірливе ставлення до С.Д. Носа, зокрема звертання 

П. Куліша до етнографа «любий земляченьку Носе-Доброносе», «голубе мій 

буркотливий», «пане отамане курінний» підтверджує теплі стосунки між ними. У 

листах до О. Кониського Степан Ніс обговорював проблеми відкриття недільної 

школи, про підготовку О. Марковичем до друку українських приказок та прислів’їв, 

про надходження пожертв на купівлю українських книжок, про плани заснування 

Чернігівського історичного товариства. Щирі симпатії єднали С.Д. Носа з Марком 

Вовчком на тлі збирання і записування українського фольклору, усної народної 

творчості, народної української мови та творчості. Однодумцями С.Д. Носа у справі 

збереження усної народної творчості були М. Білозерський, М. Номис, 

М. Костомаров та ін. громадські діячі, науковці та фольклористи. У листах до 

М. Костомарова С.Д. Ніс ділиться своїми нагальними справами, пише, що готує свої 

твори до друку, зокрема серед них нарис «Як качка плаває у пана на помості». 

Залишилися листи С.Д. Носа до О.С. Лашкевича та П.І. Житецького, в яких 

вирішувалися питання друкування праць. Підсумовано, що їх всіх об’єднувала 

любов до української національної культури, бажання зберегти народні обрядові 

традиції. 

У розділі 3. «Етнографічна проблематика у творчості Степана Носа» 
визначено та виокремлено основну тематику праць етнографа, де досліджуються 

питання народознавства, етномедицини та національної традиційної української 

кухні.  

Підрозділ 3.1. «Народознавство та мовний колорит творів письменника» 
містить характеристику праць, в яких розглянуто питання народознавчої тематики 

та самобутньої української культури. Прикметною ознакою творчості етнографа є 
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роздуми над людськими стосунками та характерами, сподіваннями, віруваннями, 

забобонами, що займали суттєве місце у побутовій культурі, народних переданнях, 

українській мовниці; він прослідкував причини потрапляння до неї іноземних слів 

(переважно грецьких та татарських). Вчений дослідив зв’язок географічних назв з 

історією місцевості, прізвищ з прізвиськами, які супроводжували людину протягом 

усього життя. Характеристика мовних особливостей у текстах етнографа свідчить 

про знання ним живої української мови, її історії та культури. 

До праць народознавчої тематики належать твори «Хурто вина», «Вісточка з 

Непитай-города», «Шворин рід», «Курта», «Конотопская старина по устному 

преданию» та ін. У сюжетах змальовано народний побут, взаємини поміщиків та 

селян, хабарництва попів при хрещенні, вінчанні, похоронах тощо.  

У підрозділі 3.2. «Народна медицина у науковому спадку етнографа» 
аналізуються праці Степана Носа, в яких йдеться про лікування хворих народними 

методами: травами, настоянками, мазями тощо. Характеризується симптоматика та 

перебіг поширених в народі хвороб: застуди, хрипоти, обморожування, опуху, 

ячміня. Йдеться і про епідемії холери, лихоманки, золотухи, чахотки, чуми. Він 

описує зовнішні ознаки хвороби та рекомендує способи лікування. 

Наводиться рецептура приготування та застосування багатьох ліків, особливо 

тих, що готуються на таких травах як горицвіт, плакунь, бронець, дев’ятисил, 

лапушник, чемериця та ін. Під назвою «Цветник» вчений занотовував власні 

рецепти та інших травників. В одній із праць С.Д. Носа вказано 68 трав і подані 

інструкції, як їх збирати, готувати, зберігати та у яких випадках використовувати. 

Він наводить рецепти ліків на травах, які допомагають від серцевої недуги, при 

хворобах очей, при різних  дитячих хворобах, розумових відхиленнях тощо. Йдеться 

і про проблеми ветеринарії, зокрема лікування домашньої худоби: корів лікувати 

матицею, коней – травою копитцо, чиновник. Вчений був ознайомлений з 

лікарськими довідниками, в яких зафіксовані різні методики лікування. 

Підрозділ 3.3. «Українська кухня та традиційні національні страви» 

презентує записи етнографа з кулінарного мистецтва, народні рецепти приготування 

українських справ, які вживаються у кожній родині. Праця «Поварство українське. 

Народна кулінарія» складається з двох частин: в першій перелічуються страви 

національної української кухні; в другій наводиться технологія приготування кожної 

страви. Етнографі ділить їх на «приварки», «печене», «солоне», «холодне», 

«квашене», «напитки хмельні» та ін. До «приварків» він відніс борщі, юшки, каші, 

куліш, пампушки, галушки, картопляники, вишкварки, вареники тощо. 

До страв «печених» належать рецепти випікання хліба, паляниці, перепічки, 

пиріжків та ін. виробів, які готуються у печі. Група «солоне» уміщує рецепти для 

приготування усіх видів продуктів, які українці засолюють: риба солона, огірки, 

капуста, гриби. До «холодних» блюд етнограф відніс квасолю з огірками, салати, 

капусту з цибулею, сир зі сметаною та багато ін. 

Зупиняється Степан Ніс і на напоях «хмільних» і «не хмільних». Серед 

«хмільних» чимало настоянок на кориці, гвоздиці, імбирі, звіробої, деревії та ін.; 

наливок: смородинівка, яблунівка, вишнівка, слив’янка тощо. До «не хмільни» 

етнограф відносить квас грушевий, яблуневий; сік березовий, клиновий, вишневий.  
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Увага приділена і напоям власного виробництва, якими він частував своїх 

гостей. У нього були настоянки «Кулішівка» (на честь П. Куліша), «Білозірка» (на 

честь братів Білозерських), «Тарасівка» (на честь Т. Шевченка), фон-дер-Носівка та 

ін. 

Четвертий розділ «Український фольклор у дослідженнях вченого» 

складається із трьох підрозділів, у яких  висвітлюються питання календарної та 

сімейної обрядовості, народної пісенної творчості, пам’яток малого прозового 

фольклору. 

У підрозділі 4.1. «Традиційна календарна та сімейна обрядовість 

українців» йдеться про святкування календарних та сімейних свят українців, 

проведення традиційних обрядів, які протягом століть сформувались у чітку 

систему обрядової практики, в якій відбивалися основні прагнення та сподівання 

людини.  

Визначальними у календарній обрядовості С.Д. Ніс вважає святкування 

Різдва, Великодня, Івана Купала тощо. Їх святкування супроводжувалося 

традиційною звичаєвою та обрядовою символікою, спрямованою на задоволення 

духовних потреб українців. Зокрема, на Щедрий вечір за традицією хлопці та 

дівчата ходили від хати до хати, бажаючи господарям щедрого вечора, здоров’я та 

добробуту у родинах. На Великдень, що знаменує собою воскресіння Ісуса Христа, 

серед обрядодій переважав сімейний фактор, коли у хаті найстаршого з роду 

збиралася разом уся сім’я задля святкової трапези, розділивши між собою освячене 

у церкві яйце та «укусивши паску». Влітку молодь відзначала свято Івана Купала, 

яке супроводжувалося збиранням квітів та зілля, пошуками квітки папороті, 

плетенням купальських вінків, піснями, іграми. 

Серед родинної обрядовості етнограф описує проведення обрядів весілля, 

народження дитини, її хрещення, похорону, проводів та ін.  

У підрозділі 4.2. «Народна пісенна творчість та віршований матеріал» 

розглядається пісня та вірш як духовна ознака національної ментальності українців. 

В пісенній творчості знайшли відображення духовні потреби, реалії сімейного та 

громадського побуту, світоглядні та релігійні уявлення, моральні та етичні ідеали 

людей. Пісенна творчість тісно пов’язана з обрядовою культурою, народними 

звичаями, естетичними потребами спілкування, настроями  та уподобаннями. 

Увесь пісенний наратив систематизовано за видовими групами, в основу 

яких покладено змістово-тематичний принцип: а) історико-героїчні; б) соціально-

побутові; в) ліричні («коханскіє»); г) тужливо-сумні; д) жартівливі. 

До історико-героїчних віднесено цикл патріотичних пісень про боротьбу 

українців за свободу своєї країни, про любов до України, козацькі пісні про минуле 

солдатське життя, участь у військових баталіях, невольничі пісні. До другої видової 

групи – соціально-побутові пісні – належать такі, в яких характеризується життя 

українського народу, наводяться окремі сюжети про тяжку жіночу долю, бурлацьке 

та чумацьке життя, кріпацтво, розбійницькі пісні та оспівується природа. Група 

ліричних пісень, до яких відноситься любовна тематика, представлена піснями про 

вірність та зраду: «Ой не вийся хмелю…», «Ой у лузі калина зацвіла» та ін. Група 

тужливо-сумних пісень уміщує різні за змістом, тематичним спрямуванням 
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народнопісенні пам’ятки, серед яких «Чи то Божа мені кара», «Шумить гуде 

дібровонька», «Ой, нащо я Боже на світ народилась». Преважна більшість з них про 

нещасливу долю, ранню смерть та ін. трагічні події: «Ой у степу широкому, там 

стоїть могила», присвячений С.Д. Носу поетичний твір «Ой у полі край могили 

дівчина співає…», «Чужа доля ходить полем, колоски збирає» та ін. Остання 

тематична група – жартівливі пісні, в яких з гострим українським гумором 

висміюються різні потішливі життєві ситуації. 

У підрозділі 4.3. «Українські паремії у творах фольклориста» розглянуто 

пам’ятки малого прозового фольклору – паремій , що складають короткі влучні, 

лаконічні висловлювання, що в різних формах відтворюють побутуючі явища та 

реалії дійсності та усталилися в усній народній творчості. Традиційними в 

пареміології є прислів’я, приказки, притчі, приповідки, примовки, загадки, 

афоризми, казки жарти тощо. Вони систематизовані за жанровою ознакою: а) 

прислів’я та приказки; б) повір’я та прикмети; в) загадки; г) казки. Найбільш 

чисельну групу складають приказки та прислів’я, які наявні у дослідженнях С.Д. 

Носа: «Прийшов Спас – держи рукавички про запас», «Без піджоги дрова не горять, 

без іскри пожежі не буває», «Чоловіка по одежі стрічають, а по уму проводжають», 

«Із щастя та з горя скувалася наша доля» приказки: «Дарованому коню в зуби не 

заглядають», «Лінивий двічі робить», «Моя хата з краю, нічого не знаю».  

До другої групи віднесені народні повір’я та прикмети. Ці прозово-віршовані 

пам’ятки виросли на багатовікових спостереженнях українців, сформованих на 

життєвих ситуаціях, знаннях традицій та культури, які вкоренилися у повсякдення. 

Народні повір’я часто пов’язані із соціальним та побутовим життям, 

погодними явищами природи: «Собака качається у снігу – на відлигу»; «Півні 

увечері співають – на дощ»; «Ворон кряче – на вітер». Чимало народних прикмет у 

творах Носа пов’язано зі смертю людини: « Якщо в хаті запахло ладаном – хтось 

вмре», «Як мертвого несуть – не можна дивитися у вікно». Є і власне побутові 

прикмети, які передаються у родинах: «Ключі не можна на стіл класти, бо буде 

лайка», «Кіт облизується –  чекай на гостя». До цієї групи віднесені і притчі 

(повчання), які збирав і записував С.Д. Ніс. Серед них «Є в глечику молоко та 

голова не влізе», «Чоловік та розум», «Невідома птиця». 

Наступна група – загадки, значну частину яких С.Д. Ніс опублікував у газеті 

«Черниговские губернские ведомости». Він відносив їх до забав та пустощів, як 

форми розваг в години відпочинку, проте вважав, що вони дають поживу для розуму 

і для душі: «Їде віз без коліс, а дорога без піску, а батіг без ляску» (човен, вода і 

весло). Він опублікував 41 загадку. Чимало загадок присвячено найбільш важливим 

елементом людського життя: сонцю, небу, зорям, природним прикметам: «По-

турецьки, по-німецьки говорило, кругом хати ходило» (Сонце); «Стоїть верба над 

водою, в воду дивиться» (небо). 

Останній жанр – казки, в яких методом споглядання та художніми засобами 

відтворюються реальні загальнолюдські проблеми: добра і зла, кривди і правди, 

справедливості і підступності. Характерною ознакою казки, як і інших паремій, є 

традиційність: в казкових персонажах уособлюються народні уявлення, звичаї, мрії, 

специфіка оцінки тих чи інших подій; тематичне різнобарв’я казок надзвичайно 
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широке: міфічні, фантастичні, сатиричні, героїчні, соціально-побутові, про звірів, 

птиць, нечисту силу, богатирів та ін., що також, віддзеркалює народне 

світосприйняття. Казки «Чоловік і три сини», «Ох», «Два брати убогий і багатий», 

«Чоловік і вовк» різнопланові за сюжетною лінією та тематикою, проте в 

українському казковому епосі етнограф вбачав високі морально-етичні ідеали, 

повчальні уроки, пізнання подій минувшини. 

Проведений аналіз етнографічно-фольклорного наративу Степана 

Даниловича Носа дозволив зробити наступні висновки: 

1.Вивчено стан розроблення проблеми, рівень джерельного забезпечення 

теми та визначено методологічний інструментарій дослідження.  

 – виокремлено три історіографічні періоди, кожний з яких мав свої 

особливості: перший – 1850-1917 рр.; другий – 1918-кін. 1980-х рр.; третій – поч. 

1990-х рр. – до сьогодення. З’ясовано, що за життя етнографа про нього не було 

науково-дослідницьких публікацій, проте час від часу з’являлись інформативні 

повідомлення в газетній періодиці. Після смерті етнографа вийшли друком дві 

біографічні розвідки: С.Єфремова  та Г.Коваленка. Другий історіографічний період 

не відрізнявся увагою вчених до постаті С.Д.Носа. Тільки з другої половини 1960-х 

рр. з’являються публікації  Л. Вікторчука, І. Дудка, О. Коцюби, Г. Боряка в газетній 

та журнальній періодиці. У 1980-х рр. посилився інтерес науковців до діяльності та 

наукової творчості етнографа. Виходять друком розвідки І.  Ісаєнка,  М. Бриль, О. 

Бріциної та ін. вчених. Активізація вивчення життя та творчості С.Д. Носа припадає 

на третій історіографічний період. Зазначається, що від поч. 1990-х рр. опубліковано 

понад 60 різнопланових розвідок, які систематизовані за чотирма групами: 1) 

довідково-енциклопедичні статті; 2) спеціальні предметно-тематичні дослідження; 

3) ювілейні та меморіальні розвідки у періодиці та місцевих (регіональних) 

виданнях та виступи на конференціях; 4) розвідки, в яких особистість етнографа 

досліджується дотично, у контексті інших питань. Доведена наявність публікацій 

усіх визначених груп, проте розпорошених за тематикою та різнопланових за 

жанром. Підсумовано, що на сьогодні не створено систематизованої аналітичної 

праці, де б комплексно був досліджений етнографічний та фольклорний доробок 

вченого; 

 – охарактеризовано та сформовано комплекс джерел з досліджуваної 

проблеми, які систематизовані за наступними групами: а) неопубліковані (архівні) 

матеріали; б) актуалізовані (видані друком) твори Степана Носа в галузі етнографії 

та фольклористики; в) джерела особового походження: листування, щоденники та 

спогади етнографа. Досліджено документи всіх виокремлених груп, констатовано, 

що джерела з історії життєдіяльності Степана Носа зберігаються в провідних 

архівних та музейних установах: АНФРФ ІМФЕ, ІР НБУВ, ЦДІАК, ІЛ ВРФТ, 

ДАЧО, що сукупно складають основу нашого дослідження. Визначено, що 

найбільша колекція документів (187 справ) зберігається в АНФРФ ІМФЕ і за 

тематичною ознакою умовно поділяється на комплекси: а) етнографічні матеріали 

(український національний побут, матеріальна та духовна культура, народознавство, 

традиції, свята, народний одяг); б) український фольклор (обряди, звичаї, пісні, 

вірші, прислів’я, повір’я, прикмети, думи, говірки, байки, приказки, казки); в) 
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народна медицина (лікарська справа, ветеринарія, епідеміологія, санітарія, 

травництво, медична практика земського лікаря); г) українська традиційна кухня, 

поварське мистецтво, рецепти та технологія приготування національних страв; д) 

літературні твори з етнографічною тематикою (нариси, розповіді, оповідання). 

Кожний з них аналізується у дисертації. Встановлено, що джерельна база є 

достатньо репрезентативною для проведення дослідження; 

 – визначено методологічні засади роботи, в основу яких покладено 

загальнонаукові методи пізнання: історизму, системності, всебічності, 

комплексності. Використані також і спеціальні міждисциплінарні наукові методи: 

порівняльно-історичний, історико-хронологічний, біографічний, типологічний, 

критичного аналізу та синтезу. Етнологічні підходи та методики порівняльного 

мовознавства, вибіркового обстеження дали змогу оцінити  місце С.Д. Носа в 

культурно-історичному вимірі, а його праці в контексті досягненнь етнологічної 

науки.  

2. З’ясовано життєвий шлях та чинники, що вплинули на формування 

особистості С.Д. Носа та становлення його світогляду:  

 – вивчено біографію етнографа, виокремлено шість періодів його 

життєдіяльності: перший – полтавський (навчання в гімназії, 1839-1848); другий – 

київський (студентський, 1849-1854); третій – чернігівський (поділяється на 

підетапи, 1858-1863; 1886-1890); четвертий – час заслання (1863-1872); п’ятий – 

період мандрівок (з перервами, 1873-1886); шостий – городнянський (1891-1901). 

З’ясовано, що родовід С.Д. Носа має козацьке коріння, а з кінця ХVІІІ ст. від прадіда 

Григорія Антоновича рід Носів затверджено у дворянському званні. Досліджено 

період навчання Степана Носа на медичному факультеті Київського університету св. 

Володимира, доведено, що вже в цей час студент – медик збирав українські 

старожитності, записував пісні, прислів’я і приказки, носив українське національне 

вбрання та організував «Курінь», де збирались патріотично налаштовані українці. 

Збирали та поширювали українськомовні книжки, створили власну бібліотеку, 

записували пам’ятки усної народної творчості. Розглянуто професійну діяльність С. 

Носа в роки Кримської війни, період заслання за обвинуваченням у справі І. 

Андрущенка, останні роки життя вченого в Чернігові та Городні; 

 – доведено вплив українського інтелектуального середовища на становлення 

світоглядних позицій Степана Носа, визначено коло однодумців, науковців, 

етнографів, письменницької еліти, з якими етнограф підтримував тісні дружні або 

професійні зв’язки. Проаналізовано листування Степана Носа з П. Кулішем, 

О. Кониським, М. Вовчком, О. Шишацьким, М. Костомаровим, П. Житецьким, 

О. Лашкевичем та ін. громадськими діячами, вченими, письменниками. Спілкування 

з науковою інтелігенцією, їхня творча аура сприяла формуванню життєвої позиції 

С.Д. Носа, становленню його поглядів та світоглядних орієнтирів.  

3. Проаналізовано етнографічну проблематику у творчості Степана Носа. 

Встановлено, що характерною ознакою його наукових та літературних праць є 

етнологічна складова, яка пронизує все тематичне різнобарв’я творів письменника. 

На основі аналізу і характеристики наративного доробку С.Д. Носа виокремлено три 
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основні тематичні групи його праць: народознавча проблематика, народна медицина 

та лікарська справа, українська традиційна кухня. 

 – реконструйовано народознавчу проблематику праць С.Д. Носа, 

виокремлено сюжети, в яких відображаються світоглядні уявлення українців, 

звичаєва культура, мовний аспект, антропоніми та топоніми, елементи побутового 

повсякдення тощо. Охарактеризовано змістове насичення творів, підкреслено 

наявність фрагментів та життєвих ситуацій, в яких яскраво проявляються людські 

стосунки та характери. Вони виписані автором живою українською мовою, що ще 

раз підкреслює українськість Степана Носа – зберігача культурного надбання 

народу;  

 – досліджено тематику народної медицини та лікарської справи у науковому 

спадку етнографа. З’ясовано, що протягом усього життя Степан Ніс, як професійний 

медик, вивчав цілющі властивості народних ліків, зокрема цікавився травництвом, 

якостями горицвіту тощо. Доведено, що С. Ніс предметно вивчав передумови появи 

епідемій (холери, чуми, лихоманки, чахотки), боротьби з ними, описував прості та 

не дорогі форми лікування та попередження хвороб. Увагу вчений приділяв і 

лікуванню традиційних побутових хвороб – застуди, болю в горлі, ячменю та 

мозолів, зубного болю, обморожування та ін. Він розумівся і на ветеринарії, зокрема 

лікуванні домашньої худоби, щоб запобігти втраті годувальників на селі. У своїх 

працях з медицини «Про холеру», «Про хвороби і як їм запомогти» та «У всякого 

народа своя природа» лікар Степан Ніс дає прості поради, як зберегти здоров’я 

членам родини і запобігти захворюванням; 

– встановлено, що С.Д. Ніс захоплювався традиційним національним 

кулінарним мистецтвом, збирав рецепти блюд української народної кухні, знав 

технологію приготування багатьох страв, занотовував все, щоб не загубилося у 

плині років. У великій за обсягом (95 стор.) праці «Поварство Українське. Народна 

кулінарія» етнограф дослідив культуру харчування українців, приготування 

багатьох страв, які вживаються у кожній родині. Першість він надає українському 

борщу, як найбільш популярній та вживаній страві національної кухні. Йдеться в 

його працях і про напої українців, зокрема і власного виробництва Степана Носа. 

Підкреслено негативне ставлення етнографа до шинкарства і кабаків, мета яких 

«одурманивать» народ, а не піклуватися про його здоров’я. Аналіз сукупного 

доробку Степана Носа в царині етнографії засвідчує ґрунтовні знання вченого в 

галузі народознавства, народної медицини, національної традиційної кухні. 

4. Досліджено український фольклор у працях Степана Носа, визначено 

основні тематичні блоки, за якими згруповано наукову спадщину етнографа: 

– проаналізована календарна та сімейна обрядовість у творчості С.Д. Носа, 

з’ясовано, що вчений докладно описав процес святкування Різдва у с. Понори, навів 

тексти колядок та щедрівок, які побутували в цьому регіоні, зокрема пісню «Як 

звізду носять». Серед весняного обрядового циклу увагу приділено святкуванню 

Великодня, що уособлює Воскресіння Ісуса Христа. Етнограф наголошує на 

родинному факторі цього свята, підкреслює, що за батьківським столом збирається 

уся сім’я. Літній обрядовий цикл презентовано описом святкування Івана Купала. 

Представлена у працях С.Д. Носа і сімейна обрядовість. Автор наводить чимало 
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весільних пісень, торкається обрядодій сватання, народження та хрещення дитини, 

проводів, похорон;  

 – систематизовано народно-пісенний та віршований матеріал та згруповано 

його за тематичним принципом: а) історико-героїчні пісні; б) соціально-побутові; в) 

ліричні («коханскіє»); г) тужливо-сумні; д) жартівливі. Встановлено, що, як правило, 

текст пісень С.Д. Ніс подає без нотного супровіду, інколи зазначає лише назви 

пісень, а зрідка наводить музичний ряд пісні. Чіткої систематизації пісень Степан 

Ніс не залишив, трапляється, що пісня подається без початку або закінчення; 

 – розглянуто українські паремії у працях етнографа та виявлено, що 

найбільше С.Д. Ніс послуговувався українськими прислів’ями та приказками, яких 

чимало як у його творах, так і рукописних записах. Аналіз паремій за жанровою 

ознакою спричинив до їх поділу на чотири групи: а) прислів’я та приказки; б) 

повір’я та прикмети; в) загадки; г) казки. Їх системне вивчення доводить, що 

етнограф був знавцем української паремії та користувався ними як у своїй творчості, 

так і повсякденному житті.  

Отже, проаналізовані опубліковані праці та рукописи лікаря за фахом та 

етнографа за покликом Степана Даниловича Носа доводять їх наукове значення та 

цінність для сучасного розвитку етнологічної науки. 
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АНОТАЦІЯ  

Данилевич А.П. Українська етнографія та фольклористика у творчості 

Степана Носа (1829-1901 рр.). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.05 – етнологія. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка МОН України. – Київ, 2020. 

У дисертації досліджено життєвий шлях та творчий доробок українського 

етнографа, фольклориста, ґрунтовного знавця усної народної творчості, української 

культури, лікаря та письменника Степана Даниловича Носа. З’ясовано основні етапи 

життя етнографа, охарактеризоване інтелектуальне оточення, його вплив на 

становлення поглядів та світогляду Степана Носа. 

Проаналізовано етнографічний та фольклорний наратив вченого, визначено 

його пріоритетну проблематику, охарактеризовано основні напрями творчості, 

з’ясована їхня змістова складова та інформаційна насиченість. Доведено, що 

пріоритетною тематикою його праць було народознавство, традиційна національна 

обрядовість, народна медицина українська національна кухня.  

У дисертації розглянуто записи етнографом української-пісенної та 

віршованої творчості, українських паремій, зокрема народних прислів’їв, приказок, 

повір’їв, прикмет, загадок, казок. Встановлено не актуалізовані досі рукописні твори 

етнографа. 

Ключові слова: Степан Ніс, етнографія, фольклористика, українська 

культура, усна народна творчість, паремії, народний лікар, національна кухня. 

 

АННОТАЦИЯ  

 

Данилевич А.П. Украинская этнография и фольклористика в творчестве 

Степана Носа (1829-1901 гг.). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.05 – этнология. – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко МОН Украины. – Киев, 2020. 

В диссертации исследованы жизненный путь и творчество украинского 

этнографа, фольклориста, глубокого знатока устного народного творчества, 

украинской культуры, врача и писателя Степана Даниловича Носа. Выяснены 

основные этапы жизни этнографа, охарактеризовано интеллектуальное окружение, 

его влияние на становление взглядов и мировоззрения Степана Носа. 
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Проанализированы этнографический и фольклорный наратив ученого, 

определено его тематику, охарактеризованы основные направления творчества, 

выяснена их содержательная составляющая и информационная насыщенность. 

Доказано, что приоритетной проблематикой  его исследований были украинская 

народная культура, устное народное творчество,  традиционная национальная 

обрядность, народная медицина,  украинская кухня. 

В диссертации рассмотрены записи этнографом украинского песенного и 

стихотворного творчества, украинских паремий, в частности народных пословиц, 

поговорок, поверий, примет, загадок, сказок. Определены не актуализированные до 

сих пор рукописные произведения этнографа. 

Ключевые слова: Степан Нос, этнография, фольклористика, украинская 

культура, устное народное творчество, паремии, народный врач, национальная 

кухня. 

 

SUMMARY 

Danylevych, A. P. Ukrainian ethnography and folklore studies in the works of 

Stepan Nis (1829-1901). – Manuscript. 

The thesis for a scientific degree of Candidate of Historical Sciences in specialty 

07.00.05 – ethnology. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020. 

The thesis investigates the life and scientific legacy of the Ukrainian ethnographer, 

folklorist, expert in oral folk tradition and Ukrainian folk culture, physician and writer 

Stepan Danylovych Nis (1829-1901). 

The study analyses Stepan Nis’ ethnographic narrative, defines the issues that the 

scholar gives particular prominence to, identifies the main fields of the scholar’s 

ethnographic and folklore research, outlines its content component and information value. 

Based on the scientific analysis of the state of investigation into the subject, three 

historiographic periods have been identified, which correlate with certain scientific works 

classified by issues and themes addressed: 1) 1850-1917; 2) 1918 – the late 1980s;  3) the 

early 1990s – to the present. 

It has been established that the recent decades saw the publication of over 60 

various papers, which focus on the life and works of the scholar. 

 The database of sources relevant for the present study has been systematized and 

analysed. The thesis states that the studies which research the life and works of the 

ethnographer are classified in four groups: a) unpublished archival records; b) updated 

documents; c) the scholar’s ethnographic and folklore studies; d) private records: 

correspondence, diaries, memoirs by the ethnographer. It is mentioned that the documents 

relevant for the subject of the thesis are stored in the Archival Scientific Funds of the 

Maksym Rylskyi Institute of Art History, Folklore and Ethnology of the National 

Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Manuscripts of the Vernadskyi National 

Library of Ukraine, the Central State Historical Archive of Ukraine in Kyiv, the State 

Archives of Chernihiv Oblast, the Archives of the Department of Manuscripts and 

Textology of the Taras Shevchenko Institute of Literature of the National Academy of 

Sciences of Ukraine. 
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A set of theoretical and methodological principles, methods and approaches to the 

study of the ethnographer's work have been formed. The study draws upon the basic 

principles of scientific cognition, i.e.: those of historicism and scientific objectivity, the 

universal historical principles of complexity and comprehensiveness, specialist scientific 

methods: comparative historical method, the critical analysis and synthesis methods, 

typological method, as well as ethnographic methods of comparative linguistics, and 

sampling study, etc. have been applied.  

The thesis identifies the main stages of Stepan Nis’ life and work, and suggests six 

stages of his conscious life: stage one – Poltava stage (he studies in gymnasia, 1839-1848); 

stage two – Kyiv stage (student life, 1849-1854); stage three – life in Chernihiv (divided 

into substages, 1858-1863; 1886-1890); stage four – exile period (1863-1872); stage five – 

travelling (with some breaks: 1855-1857, 1873-1886); stage six – Horodnia period (1891-

1901), based on which the scholar’s life has been investigated. 

The study looks into the intellectual environment of the ethnographer, his 

interaction with Ukrainian public figures, writers, scholars of history and ethnographers, 

who had a significant impact on the formation of Stepan Nis’ views and outlook.  

The thesis examines the main directions of the scholar’s ethnographic research. 

Priority themes in the ethnographer’s works have been identified, i.e.: records of rites and 

customs of Ukrainians, national celebrations, observance of traditions passed down from 

generation to generation, records of Ukrainian folk songs and poems of various themes, 

collecting, recording and preserving Ukrainian paroemias: proverbs, sayings, folk beliefs, 

superstitions, and fairy tales. 

National paroemias in S.D. Nis’ works have been examined. The present study 

argues that the ethnographer was an expert in Ukrainian paroemias and widely turned to 

them in his research. It has been suggested that all the paroemias recorded by S.D.Nis be 

classified by genre: а) proverbs and sayings; b) beliefs and supestitions; c) riddles; d) fairy 

tales. It has been stated that proverbs and sayings constitute the biggest group, the 

ethnographer analysed them in his published works and notes, which are being stored in 

the archives.  

Major ideas of the ethnographer on ethnomedicine and medical practice have been 

identified. It has been established that the ethnographer believed it was particularly 

relevant to study folk therapies, as well as the specific conditions which provoked 

corresponding diseases.  

The study maintains that Stepan Nis was keen on traditional culinary art, collected 

and recorded folk recipes of various dishes. The research states that a number of 

collections of Ukrainian cuisine recipes composed by Stepan Nis are currently stored in 

the archives.  

The thesis reveals that despite scattered unsystematised studies of the life and 

works of the ethnographer, currently there is no available comprehensive research into S. 

D. Nis’ ethnographic and folklore legacy. 

Key words: ethnography, ethnomedicine, folk traditions, ethnology, national 

cuisine, S. D. Nis, Ukrainian culture, folk studies. 


