
УДК (316.663 (061.12) (477)(: 572.9. 1920/1930
М. Парахіна

(Київ)

ПУБЛІКАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ЕТНОГРАФІЧНОЇ КОМІСІЇ ВУАН
у 20-30-х рр. XX ст.

У 1920-х - початку 1930-х років у суспільствознавстві етнологія
була однією з пріоритетних галузей науки. Саме в цей час українські
вчені-народознавці одними з перших розробили етнографічні
програми зі збирання польового матеріалу, щоб зафіксувати
традиційну культуру, звичаї, обряди. Тому й аналіз діяльності
напрацювань одного з провідних етнологічних центрів Всеукраїнської
Академії наук - Етнографічної Комісії має велике значення, оскільки
сприятиме глибшому розумінню процесів, що відбувалися в
традиційній культурі селянства під час руйнівних дій колективізації.

Слід зазначити, що різні аспекти діяльності етнологічних центрів
ВУАН свого часу досліджували вчені: К. Гуслистий, І. Березовський,
С. Музиченко, Н. Полонська-Василенко, О. Апанович, Г. Скрипник,
і. Матяш, В. Борисенко та деякі інші. За радянської доби, із зрозумілих
причин, діяльність інституцій ВУАН, вітчизняні суспільствознавці
здебільшого висвітлювали виходячи з тогочасних ідеологічних
настанов.

Етнографічна Комісія ВУАН розпочала свою діяльність 1 червня
1921 року на базі відповідної секції Українського наукового товариства
(УТН). Її очолив професор Андрій Лобода (з 1922 року академік),
керувати справами призначили Віктора Петрова.

А. Лобода досліджував не тільки український, але й
слов янський народний епос. Ним були написані статті з історії
вітчизняної історії та етнографії, присвячені зокрема діяльності
М. Максимовича, О. Пипіна, В. Антоновича, цілий ряд грунтовних
літературознавчих праць, нариси з історії вітчизняного театру, освіти1.
Дуже популярними свого часу були посібники з народної творчості,
української літератури, підготовлені А. Лободою на основі своїх лекцій
і віддруковані на правах рукопису для потреб студентів.

В 1920 р. А. Лободу було обрано головою Етнографічної секції
Українського наукового товариства у Києві, реорганізованої у червні
1921 р., після злиття товариства з академічними установами в
Етнографічну Комісію ВУАН, що стала одним з найголовніших
фольклорно-етнографічних осередків України і відіграла важливу
роль у становленні української фольклористики та етнографії.
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Активну участь у роботі Етнографічної Комісії брав В. Петров.
Лише за перші роки праці в Комісії вчений їздив у с. Війтовці, де
заклав етнографічний гурток при селянській хаті-читальні.

Йому належать грунтовні праці з проблем етногенезу слов ян,
походження українського народу. Етногенетичні проблеми він
намагався розв язувати на основі комплексного підходу із залученням
даних етнографії, археології, антропології, мовознавстваг.

Завданням Етнографічної Комісії було поширювати
етнографічне знання серед суспільства і об єднувати місцевих
етнографів у їхній праці. Для цього в Комісії влаштовувались прилюдні
засідання, де обговорювались питання та доповіді співробітників
комісії та інших науковців.

Починаючи свою роботу, співробітники Комісії відразу ж
прагнули створити методичну базу для народознавчих досліджень на
місцях. Вже в 1923 році Комісії вдалося здійснити видання
надзвичайно необхідної для етнології роботи Програма для збирання
етнографічних матеріалів  О. Курило. Детальні методичні програми
для збирання етнографічних матеріалів склали співробітники Комісії -
відомі вчені-краєзнавці В. Ляскоронський, В. Кравченко, Є. Рихлікз.

Етнографічна Комісія мала свій друкований орган -
Етнографічний Вісник , який відіграв важливу роль у становленні й
розвитку української етнографії та фольклористики. Відбиваючи
характер діяльності Комісії, яка виділялася з-поміж інших
етнографічних установ України найбільшим розмахом збирацької та
дослідницької праці, найтіснішим зв язком з масами, найбільшим
інтересом до побуту і творчості народу, він посідав чільне місце серед
таких періодичних наукових видань, як Матеріали до етнології ,
Первісне громадянство та пережитки на Україні , Побут 4.

В Етнографічному Віснику  з 1925-1931 рр. було 10 книг. В них
вміщено розвідки та публікації з найрізноманітніших галузей
фольклористики та етнографії, рецензії на радянські та зарубіжні
фольклорно-етнографічні видання, інформації про поточну роботу
Комісії. Авторами збірника були провідні вчені акад. А. Лобода,
К. Квітка, В. Петров, П. Попов. К. Черв як, В. Білицька, В. Білий, часто
друкувались тут праці і російських етнологів та фольклористів:
Д. Зеленіна, Є. Кагарова, О. Нікіфорова.

На сторінках Вісника робилися спроби окреслити завдання
етнографічної науки, дати визначення таких термінів, як етнографія,
етнологія, антропологія, фольклористика. У збірнику чимало уваги
приділялося методиці збирання фольклорно-етнографічних
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матеріалів. У цьому плані показовою є стаття проф. Є. Кагарова
Завдання та методи етнографії 5, в якій він розкриває нові методи в

етнології, порушує питання значення етнології як науки.
Приділяв увагу вісник і проблемам давньоруських вірувань,

обрядів українців. Автори праць з цих питань прагнули віднайти
прадавні корені українців, довести, що джерелом численних
фольклорних сюжетів, образів, мотивів, обрядів та вірувань
українського народу були глибинні індоєвропейські релігійні уявлення
та міфи. Керуючись настановами Етнографічної Комісії, яка з самого
початку своєї діяльності висунула завдання дослідження культури всіх
національностей, котрі проживали на території України, часопис
друкував матеріали з фольклору й побуту євреїв, болгар, греків та
інших народів5.

Широким колом наукових інтересів позначена рубрика вісника
Рецензії , де друкувались і грунтовні рецензії, і короткі анотації, і
бібліографічні покажчики фольклорно-етнографічної літератури.

Вже в першій книзі було вміщено статті: А. Лободи Сучасний
стан і чергові завдання української етнографії , К. Квітки Музична
етнографія на заході , О. Пчілки Українські народні легенди
останнього часу , В. Петрова Спроби монографічного дослідження
села  та ряд інших. Публікувалися й огляди, критика та бібліографія.

У рубриці Огляди, критика й бібліографія  увагу привертає
зроблений В. Петровим огляд нарисів Я. Яковлева, щодо
монографічного дослідження села7. Це видання є своєрідним типом
етнографічної літератури, в якому головну увагу звернуто на опис
економічних та соціальних процесів, а побут розглядається в зв язку з
дослідженнями окремих економічно-соціальних явищ.

В номері також були опубліковані матеріали, що стосувалися
етнографічних явищ та фольклору. Це зокрема, Про чудеса на Україні
року 1923-го 8 з текстами Калинівських пісень Н. Дмитрука,
Коротеньки пісні ( частушки ) років 1917-1925 9 О. Олексієвої з

наведенням їх текстів.
У другій книзі Етнографічного Вісника  члени ЕК, зокрема

В. Петров, М. Гайдай, зробили огляд одного з різновидів
фольклорного матеріалу. Це публікація В. Петрова 3 фольклору
правопорушників 10, де автор дає ще тексти деяких пісень та аналізує
походження специфічних назв та термінів.

Цієї ж теми торкнувся і фольклорист М. Гайдай у своїй статті
Мелодії блатних пісень 11. Також у книзі вміщені нотні записи деяких

пісень.
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Теми весільних обрядів та звичаїв, пов язаних з ними,
торкається на сторінках вісника Є. Кагаров. У своїй роботі Що
визначають деякі українські весільні обряди 12 він зупинився на
дослідженні магічних елементів у весільному ритуалі.

Також на сторінках цієї книги було опубліковано статті
Н. Дмитрука 3 нового побуту 13, В. Щепотьєва Етнографія й архівні
матеріяли 14, В. Кравченка Осапатова долина 15.

Третій номер Етнографічного Вісника  (1926 р.) починається з
присвячення пам яті видатного українського ученого, академіка
В. Гнатюка. Він був один з фундаторів Наукового Товариства імені
Шевченка у Львові; розгорнув плідну діяльність в Галичині, Угорщині.
Наслідком експедицій 1895-1903 рр. В. Гнатюка стали 6 томів
Етнографічних матеріалів з Угорської Русі , що становлять окрасу
науки поряд з відомими Трудами  експедиції Чубинського.

Також на сторінках третього номеру Етнографічного Вісника
була опублікована стаття Є. Кагарова Нарис історії етнографії . Автор
ставить перед собою завдання дослідити розвиток етнографії з
найдавніших часів до свого буття.

Цікавими з погляду вивчення етнографії та фольклору є
записані С. Цвєтко Юнацькі і хайдуцькі пісні у болгар 16 з текстами цих
пісень, Досліди про кобзарів та лірників 1? Д. Ревуцького. Було
опубліковано статтю В. Щепотьєва Мова наших школярів  з
словничком школярської мови18.

Номер четвертий Етнографічного Вісника  вийшов у 1927 році.
Починається випуск з 3 пісень на Україні про Світову війну 1914 -
1918 рр.  А. Лободи з їх текстами19.

Тут опубліковано розділ II Українських пісень по дітозгубницю
К. Квітки, а також нотні записи до них26.

У цьому номері було вміщено публікацію Н. Дмитрука Голод на
Україні р. 1921 , де автор розкриває світоглядні уявлення людей, їх
магічні способи впливу на природу, задля того, щоб зберегти врожай,
подається багато спогадів очевидців21.

Світоглядні уявлення українців описані і в публікації В. Петрова
Мітологема Сонця  в Укр. Нар. віруваннях та візантійсько-

гелліністичний культурний цикл .
В. Білий зробив загальну характеристику праць як зарубіжних

авторів, так і праць свої співвітчизників, які теж займалися вивченням
подібних вірувань.

Рецензії, що були опубліковані в цьому номері, дають змогу
дізнатися про різні етнографічні видання зазначеного періоду. Так,
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A. Лобода зробив рецензію на журнал Этнография , Москва-
Ленінград, 1926 р., №1-2, який виходив під редакцією В. Виленського-
Сибирякова, проф. Д. Залотарева, акад. С. Ольдебурга, проф.
Б. Соколова22. В. Харків давав рецензію на Музыкальную
этнографию  (Ленінград, 1926)23.

П ята книга Етнографічного Вісника  (1927) стала ювілейною -
на пошану академіка Д. Багалія з нагоди 70-ї річниці життя та 50-ї
роковини наукової діяльності. В ній опублікували свої матеріали
видатні тогочасн вчені, зокрема Д. Зеленій - стаття Східнослов янські
хліборобські обряди, качання й перекидання по землі 24, В. Камінський
- Свято Купала на Волинському Поліссі 25; А. Носов помістив
Матеріали до антропології України. Українці Поділля"25,

Б. Крижановський Вивчення народнього мистецтва в етнологічних
дослідах 2^.

З точки зору антропології увагу привертає стаття А, Носова
Матеріали до антропології України. Українці Поділля , яка дає
змістовні антропометричні матеріали щодо вивчення населення
Поділля та 30-ти таблиць, які містять антропометричні виміри.

Шоста книга (1928) була присвячена пам яті видатного вченого -
етнолога, археолога, музеєзнавця Д. Щербаківського. Стаття
B. Камінського Етнографія в науковій діяльності Данила
Михайловича Щербаківського  дає нам змогу оцінити весь доробок
митця в царині етнологічної науки, а зокрема його діяльності в
Етнографічній комісії. У статті зроблено спробу дати аналіз не тільки
науково-організаційній, педагогічній діяльності Д. Щербаківського, а й
розглянути його публіцистичні роботи.

В цьому ж номері було вміщено надзвичайно важливі з
методологічного погляду статті, це зокрема: Народній звичай на
Холмщині і в Польщі бити хлопців на копцях, міряючи землю
М. Корниловича28, Нові українські легенди про походження лихих
жінок  В. Петрова29, Симболічні речі й обряди в болгарському весіллі
в порівнянні з українським  С. Цвєтко30. Тут же подавалася інформація
про діяльність Музею Слобідської України ім. Григорія Сковороди в
Харкові31.

У сьомому номері Етнографічного Вісника  (1928) проф.
Є. Кагаров у своїй статті Завдання та методи етнографії 32 на основі
аналізу праць зарубіжних дослідників, знову робить спробу визначити
предмет, об єкт, методологію та завдання етнології та етнографії. У
статті Від частушки до пісні довгої  А. Лобода звертається до теми
фольклористики та етнографії, простежує цікаве явище
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взаємопроникнення жанрів у сучасному фольклорі - органічне
переростання ряду споріднених за змістом частушок у сюжетну
пісню33.

У цьому ж номері подано такі публікації, як Нові кобзарські пісні
І. Галюна34, Народні голосіння  з нотними записами М. Гайдая35. У
рубриці Статті й матеріали з історії української етнографії  містилися
публікації В. Гнатюка Український фольклор у польських переробках
(Олександер Гроза) 36, а також багато уваги було приділено видатній
дослідниці етнографії та народного мистецтва Пелагеї Литвиновій-
Бартош. Зокрема ї. Спаська у своїй роботі зробила Нарис життя
П. Литвинової , користуючись рукописами самої дослідниці та
родинними документами37. Цій же видатній постаті була присвячена
публікація акад. Н. Василенк П.Я. Литвинова , як післяслово до статті
ї. Спаської38, а також  Мої спогади про П.Я. Литвинову  О. Малинки39.

Огляд матеріалу щодо вивчення етнографії поза межами
України був зроблений у восьмій книзі Етнографічного Вісника
(1929). Так, на його сторінках О. Нікіфоров опублікував статтю
Сьогочасна пінезька казка 40, В. Гіппіус Коваль Кузьма-Дем ян у
фольклорі 4і, Є. Рихлік Українська етнографія поза радянської
України 4*, Є. Кагаров Російська і українська етнографія 1918-1928
рр. 43. Тут же вміщено ряд цікавих рецензій: В. Білого на статтю
Є. Кагарова Монгольские обо  и их этнографические параллели 44,
B. Камінського Финноугорский сборник. Л., 1928 45.

Ця дев ята книжка Етнографічного Вісника , що повинна була
вийти ще року 1929, виходить із великим запізненням майже на
2 роки,46 - такими словами від редакції починається передостанній
номер Етнографічного Вісника . Редакційна колегія закликала до
нового  осмислення та розробки етнологічних засад, які були

нав язані тогочасним більшовицьким режимом. Етнографічна Комісія
ВУАН рішуче пориває із старими традиціями етнографічної науки, з
пережитками народницької концепції, засуджуючи водночас
формальну буржуазну етнографію в усіх її модифікаціях (порівняльна,
культурно-історична та інші школи), відкидаючи буржуазні соціологічні
школи (Дюркгейм, Леві-Брюль та їхні наслідувачі) 47.

Але, не дивлячись на такі марксистсько-ленінські  заклики,
статті, рецензії та публікації, вміщені в цьому номері вісника,
дозволяють бачити правдиву картину етнологічних надбань вчених
Етнографічної Комісії.

Стаття В. Білого Оповідання українських завмиральників 48 та
C. Терещенко Перекази про завмирання 49 знайомлять читача з
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трактуванням та дослідами про такі явища.
Дослідженням з етнології була присвячена стаття Є. Кагарова

Нові праці з теорії та методології етнографії на Заході , вміщена у
рубриці Огляди й рецензії 50.

Десята і остання книга, яка вийшла до у часи згортання політики
українізації (1932), у своїй анотації дає своє нове  бачення діяльності
Етнографічної комісії, що перекреслює всю попередню її діяльність:
Ця книжка Етнографічного Вісника , що своїм змістом і

методологічними настановленнями цілком одбиває старі позиції
Етнографічної Комісії Всеукраїнської Академії Наук, була вже
видрукувана, коли Комісія включилась до розгорнутої класової
боротьби на ідеологічному фронті. Розглянувши засади попередньої
своєї діяльности і перецінивши з погляду марксо-ленінської
методології дотеперішню продукцію, співробітники гостро засудили, її
як ворожу пролетаріатові й реакційну, взялися до перезброєння й у
дальшій своїй роботі мають довести фактами перед усією радянською
суспільністю задекларований розрив з буржуазною наукою. Це, на
старій роботі побудоване, число Етнографічного Вісника  починаємо
з критичного і самокритичного огляду діяльності Етнографічної Комісії
та її продукції 51.

В. Білий, який був активним членом ВУАН, під тиском каральних
органів, наляканий жахом арештів, репресій, своєю вступною статтею
до цього номеру Вісника перекреслив діяльність цієї установи, давши
так званий критичний  огляд діяльності ВУАН та її членів. За його
словами Етнографічна Комісія, заснована р. 1919, об єднала навколо
себе представників - переважно буржуазних націоналістів (О. Пчілка),
дрібнобуржуазних народників (В. Кравченко), вульгарних емпіриків-
колекціонерів (А. Онищук), формалістів-порівняльників (А. Лобода,
голова) 52. В. Білий звинувачує своїх колег у пропагуванні
націоналізму  і своєю статтею зводить нанівець всі ті надбання, яких
було набуто за всі роки існування ВУАН.

У десятому номері Вісника були опубліковані такі статті:
Словник донецького гірника 53 А. Миртова, Казки про лисицю-
сповідницю 54 В. Андріянової-Перетц, Студії над загадками 55
В. Перетца, які були написані під керівництвом партколективу
ВУАН 55.

Інший друкований орган ЕК - Бюлетень Етнографічної комісії
також відображав основні форми діяльності Комісії - наукові
дослідження духовної і матеріальної культури, традицій, звичаїв та
обрядів, вірувань, народно-побутового календаря, записи легенд та
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пісень, вивчення народного житла, господарства, знарядь праці.
Видання орієнтувало етнологів на точність запису і повноту збору
народознавчого матеріалу. У Бюлетені вміщувалися програми для
зв язку з кореспондентською мережею. Друкувалися кращі записи як
приклад для збирачів.

Бюлетень  друкував статті й замітки методологічно-
інструктивного характеру, практичні плани дослідницької роботи,
інструкції, програми з окремих питань, вказівки щодо організаційної
роботи, огляди літератури, зразки вправ і дослідів, відповіді на
запитання кореспондентів до Комісії і цим сприяв розгортанню
збирацької роботи.

Вельми цінною рисою цього видання, як і діяльності Комісії
взагалі, був підхід до вивчення фольклору, побуту та народного
мистецтва в їх природному комплексі, органічному взаємозв язку. З
цього погляду особливо цікаві програми про дукачі та про рушник, про
вогонь, землю, воду, вітер, долю57, розраховані на вивчення зразків
народного мистецтва в історико-етнографічному аспекті, а також
публікації гаївок з детальною характеристикою їх літературних і
музично-хореографічних рис, особливостей побуту. Вміщений у
Бюлетені Етнографічної Комісії  запитальник для збирання
матеріалів з народного календаря розробив В. Кравченко та
Л. Шульгина за діяльної участі А. Лободи та В. Петрова, які
редагували це видання.

Програми націлювали збирача на записування всіх
фольклорно-етнографічних явищ, пов язаних із народним календарем
- звичаїв, обрядів, прикмет, вірувань, легенд, казок, прислів їв,
приказок, загадок, пісенно-танцювальної творчості, особливо
наголошуючи на залишках дохристиянської основи календарної поезії
та обрядовості, які виникли у зв язку з господарською діяльністю
людини. Більшість запитань тут стосуються явищ, які відбивають
багатовіковий досвід, форми громадського дозвілля народу.

Окремий випуск Бюлетеня Етнографічної Комісії  присвячено
поєднанню фольклорно-етнографічної праці зі шкільним навчанням.
Це була методична розробка щодо вивчення школярами історії та
культури свого села, району. Юних дослідників закликали ретельно
записувати історичні перекази, зразки народної творчості, явища
побуту, збирати предмети матеріальної культури і мистецтва,
засновувати музеї. Бюлетень згуртував навколо себе чимало
дописувачів і на що вказує перелік нових кореспондентів і надісланих
ними матеріалів55.
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За п ять років (з 1926 по 1930) вийшло 16 номерів цього
методично-інформаційного видання. Було підготовлено ще шість,
однак через реорганізацію академічних установ на початку 1930-х, у
тому числі Етнографічної комісії, вони не змогли вийти59.

Вчені-етнологи зосередили головну увагу на збиранні
фольклорно-етнографічних матеріалів і зібрали унікальний матеріал
з різних ділянок традиційної культури. Високого розвитку набули такі
галузі етнології, як порівняльна етномузикологія, світогляд народу,
народна хореографія. В тогочасних кризових умовах економіки дивує
і широка видавнича діяльність учених-етнологів.

Кореспондентська мережа ЕК постійно розширювалась, адже
дописувачем міг бути кожний, хто виявить бажання збирати
етнографічні та краєзнавчі пам ятки. Уже на другий рік існування
Комісія мала 180 кореспондентів за межами Києва, в 1927 р. - понад
500, в подальшому їх кількість зросла до 4 тисяч60.

На основі зібраних кореспондентами матеріалів у 1929 та
1931 рр. Комісія підготувала два збірники статей з історії чумацтва і
лоцманства в Україні61.

Прикладом співробітництва ЕК з місцевими кореспондентами є
Програма для збирання матеріалів про голод 1921 року . Серед

кореспондентів були вчителі, бібліотекарі, сільські активісти; зокрема
члени етнографічного гуртка Житомирського педтехнікуму та
співробітники краєзнавчого музею в Славуті Шепетівської округи62.

Наслідком активної бібліографічної роботи комісії був вихід в
1930 році збірника Бібліографія літератури з українського
фольклору , а також Бібліографічного покажчика краєзнавчої
літератури на Україні .

Тісний контакт з місцевими етнологами підтримував Музично-
етнографічний кабінет Комісії, який самотужки друкував програми для
збирання народних мелодій та розсилав їх місцевим етнологам. В
результаті, тільки в 1927 році до Кабінету було надіслано 400 нових
записів українських народних пісень.

Слід відзначити вихід в 1929 та 1931 рр. двох збірників статей
Комісії з історії чумацтва і лоцманства на Україні.

Зразковою була діяльність співробітника Етнографічної та інших
комісій ВУАН проф. В. Кравченка. На чільному місці у Кравченка була
етнографічна праця, збирацька та наукова робота. В 1920 році він
очолив заснований ним етнографічний відділ Волинського науково-
дослідного музею. Працюючи керівником етнографічного відділу в
музеї, В. Кравченко з 1920 - 1927 рр. прочитав понад 800 лекцій з
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етнографічно-краєзнавчої тематики учителям, студентам, учням. До
експедиційної польової роботи В. Кравченко залучив студентів,
вчителів. На основі зібраного ним матеріалу видавався рукописний
журнал Етнограф  (14 випусків), який зберігається в рукописних
фондах Інституту мистецтвознавства фольклористики та етнології63.

Заслугою співробітників Етнографічної Комісії ВУАН є також їхня
пам яткоохоронна діяльність. Так, у 1927 р. дійсним членом Комісії
стала С. Терещенко, засновниця Звенигородської художньої школи ім.
Т. Шевченка. Почала записувати етнографічні розвідки для
Етнографічної комісії ВУАН. С. Терещенко досліджувала чумацькі
промисли, побут і звичаї чумаків, перекази, легенди про них. В селі
Орла біля містечка Лисянки дослідниця віднайшла старих чумаків,
вдів чумаків, від яких записала надзвичайно цінний етнографічний і
фольклорний матеріал. Такі записи вона проводила в Лисянці, в селах
Гусинь, Стебному та багатьох інших. В ці роки С. Терещенко
цікавилася ще й археологією, побувала на розкопках в Ольвії, дбала
про розкопки в Звенигородці. В рукописних фондах Комісії зберігся
оригінал праці Чумаки на Звенигородщині  з 18 зарисовками,
виготовлені братом Софії - К. Терещенком. Багато років життя
С. Терещенко присвятила написанню праці Фольклор
шевченківських місць , рукопис якого загубився в роки Другої світової
ВІЙНИ6 .

Поряд з науковою роботою вчені багато уваги приділяли
просвітництву, творенню етнографічних музеїв.

Проводилося поглиблення знань з історії української етнології,
намагання зробити аналіз зробленого, увага зосереджувалася і на
таких проблемах, як наукова термінологія в народознавстві, особливо
про розуміння термінів антропологія, народознавство, етнографія і
фольклор.

Аналізуючи діяльність установ Етнографічної Комісії та їх
публіцистичну діяльність, можна сказати, що її співробітники
розробили програми проведення наукових досліджень і вирішення
першочергових завдань в галузі етнографії. За ініціативи
співробітників Етнографічної Комісії, у ВУЗах, технікумах і школах та
інших закладах виникали етнографічні осередки, які збирали
матеріали про походження сіл, накопичували тексти пісень, казок,
легенд, приказок, систематизували дані про географічне
розташування населених пунктів, кількісний та національний склад
населення, культурне та громадське життя, побут.
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Annotation

In clause the analysis of one of conducting ethnology of the centres
Ukrainian Academy of Sciences during 1920 s and at the beginning of
1930 s. - Ethnographic Commission is made. The Commission was
allocated among others ethnology of the centres of republic with the greatest
structure and scope of collective work, attentive interest to new in a life and
creativity of the Ukrainian people, that has found due display in her
printed editions.

Анотація

У статті зроблено аналіз видавничої діяльності одного з

провідних етнологічних центрів Всеукраїнської Академії наук у 1920-х
- на початку 1930-х - Етнографічної Комісії. Вона виділялася з-поміж
інших етнологічних центрів республіки найширшим профілем і
розмахом збирацької праці, пильним інтересом до нового в побуті та
творчості українського народу, що знайшло належне відображення в її
друкованих виданнях.
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