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/ Упоряд., пiдготовка тексту, передмова, пiслямова
та прим. М.М.Красикова.– Харкiв: Атос, 2008.–
558 с.; 30 с., iл. (Серiя “Студiї з фольклору та етнографiї Слобожанщини”. Вип. 3).

2007 р. Харкiвський обласний центр народної творчостi започаткував серiю видань пiд назвою “Студiї з
фольклору та етнографiї Слобожанщини”. Вже побачили свiт два першi випуски серiї – “Пiснi Слобiдської
України” В.П.Ступницького, що вперше були виданi
1929 р., та “Жизнь и поверья крестьян Купянского
уезда” П.В.Iванова (1907 р.) в упорядкуваннi вiдомих
фольклористiв Вiри Осадчої та Михайла Красикова.
Третiй випуск “Студiй” – збiрка етнографiчних
та iсторико-культурологiчних праць видатного українського вченого-фольклориста, етнографа, лiтературознавця, Академiка ВУАН, члена-кореспондента Петербурзької та Празької Академiї Наук, автора понад 1500 праць з рiзних галузей науки, основоположника українознавства, засновника музею Слобiдської
України Миколи Федоровича Сумцова (1854-1922),
155 рокiв з дня народження якого минуло 18 квiтня 2009 р. Це – неперевершена постать у слов’янськiй та європейськiй етнологiї, досi не вичерпана бiблiографiя його статей (поки що вiдомо 1544 поз.),
бiльшiсть iз них друкувалися в раритетних тепер виданнях, недоступних широкому загалу (переважно, в
харкiвських i катеринославських часописах, таких як
“Южный край”, “Харьковские губернские ведомости”, “Екатеринославские губернские ведомости”, журнал “Киевская старина”). Але навiть тi, що виходили окремими виданнями, iснують нинi в одному-двох
примiрниках, не в найкращому уже станi, тож загалом велику необхiдну для теперiшнiх науковцiв справу задумали упорядники серiї, зокрема й автор цього
тому Михайло Красиков. Нововиданий збiрник праць
М.Сумцова пiд спiльною назвою “Дослiдження з етнографiї та iсторiї культури Слобiдської України” – це
перевидання кiлькох десяткiв статей ученого, якi стосуються саме цього регiону. Серед них – найвiдомiша праця М.Сумцова “Слобожане” (1918), iсторико-
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етнографiчне дослiдження, присвячене матерiальнiй та
духовнiй культурi населення цього унiкального краю, i
насамперед, календарним i родинним обрядам i звичаям, опису житла, одягу, харчування, сiмейних та громадських стосункiв, свiтоглядних уявлень слобожан.
Упорядник книжки М.Красиков назвав доробок
М.Сумцова “науковим i громадським подвигом”
(с. 5). У передмовi, написанiй з великим захопленням i харкiвським патрiотизмом, висвiтлює вiн родовiд ученого та його бiографiю (це, мiж iншим, один
з перших грунтовних життєписiв фольклориста, зроблений переважно за архiвними документами), середовище, в якому сформувалася особистiсть М.Сумцова,
витоки його наукових зацiкавлень. Власне, передмова, пiслямова та коментарi до видання засвiдчують
глибоку ерудицiю упорядника як архiвознавця i краєзнавця. Щоправда, можна посперечатися з автором
стосовно “гармонiї нацiонального i наднацiонального”
в характерi М.Сумцова, але прочитання самих праць
видатного вченого спростовує всякi сумнiви щодо його
патрiотизму.
Предметом дослiдження М.Красикова стали науковi погляди та громадська дiяльнiсть ученого, iсторiя
написання головних його праць (“Слобожане”, “Очерки народного быта”), оцiнка рiзних учених наукового доробку М.Сумцова, його дiяльнiсть у створеннi
Музею Слобiдської України, взаємини з харкiвськими фольклористами П.Iвановим, I.Манжурою, письменницею Х.Алчевською, поетом Я.Щоголiвим. Дослiдження М.Красикова розкриває багато нових, досi
не вiдомих фактiв з життя видатного вченого, зокрема, його роль в iсторiї мiста Харкова, i є вагомим
внеском не лише в мiсцеве краєзнавство, а й в iсторiю української фольклористики. Така постать, як
М.Сумцов, заслуговує написання не однiєї монографiї
про нього, i сподiваємось, що одним з авторiв буде
саме М.Красиков. Так само життєво необхiдне i перевидання його праць, адже ними користуються всi
поколiння етнографiв i фольклористiв.
Бiльшiсть праць М.Сумцова в рецензованому збiрнику (“Слобожане”, “Очерки народного быта”, “О
том, какие сельские поверья и обычаи в особенности вредны”, “Життєпис Я.Щоголiва” та iн.) поданi за оригiналом, з мiнiмальними правками. Найбiльше передрукiв – з газет “Южный край” (14),
“Харьковские губ. вед.”, журналу “Киевская старина”. Всього опублiковано 38 маловiдомих праць Сумцова з рiзних галузей науки. Упорядник згрупував їх
у великi тематичнi роздiли: “Повiр’я, звичаї та побут
слобожан”, “Слобiдське кобзарство”, “Письменникислобожани, фольклористи та етнографи”, “Просвiта
i наука” тощо. Книга цiнна ще й великою кiлькiстю iлюстрацiй – знiмки народної архiтектури, зразкiв мистецтва, iсторичних портретiв, етнiчних типiв, цiкавими коментарями упорядника, величезною
бiблiографiєю.

Сторiнки життя.
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