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Людмила Іваннікова відома як дослідник і 
видавець  фольклористичної  спадщини  Якова 
Павловича  Новицького  (1847–1925),  один 
з  упорядників  п’ятитомного  видання  творів 
ученого,  зокрема  його  фольклорних  записів 
(Новицький Яків. Твори у 5 томах. – Т. 2 / 
Упорядник Людмила Іваннікова. – Запоріж
жя : ПП «А А Тандем», 2007. – 510 с.; Т. 3. / 
Упорядники Людмила Іваннікова, Ірина Пав
ленко.  –  Запоріжжя  :  ПП  «А  А  Тандем», 
2009.  –  440  с.).  Вона  ж  –  авторка  кількох 
десятків статей про Новицького та монографії 
«Фольклористика  Півдня  України:  сторінки 
історії»  (Запоріжжя,  2008.  –  292  с.).  Тож  
достатньо зарекомендувала себе як спеціаліст 
з вивчення саме цього регіону.

Нова книга Л. Іваннікової – це перше моно
графічне  дослідження,  яке  на  основі  архівних 
та  малодоступних  друкованих  джерел  ґрун
товно висвітлює біографію та фольклористичну 
діяльність Я. Новицького, історика Запорозь
кого  краю,  археолога  і  джерелознавця,  педа
гога  і краєзнавця. Книга видана Запорізьким 
науковим товариством ім. Я. Новицького.

Працюючи над монографією, авторка здій
снила значну пошукову роботу щодо виявлен
ня  у  різних  архівних  та  бібліотечних  фондах 
джерел  і  матеріалів,  які  стосуються  біографії 
та  фольклористичної  діяльності  вченого.  На
приклад,  список  використаних  архівних  дже
рел просто вражає – він налічує 277 одиниць 
збереження! Це документи, що зберігаються у 
Наукових  архівних  фондах  рукописів  і  фоно
записів  ІМФЕ  ім.  М.  Т.  Рильського  НАН 
України,  в  Інституті  рукопису  НБУВ  НАН 
України, у Відділі рукописних фондів та тек
стології  Інституту  літератури  ім.  Т.  Г.  Шев
ченка  НАН  України,  у  Державному  архіві  

Запорізької  області.  Сюди  належать  біогра
фічні матеріали, листування, приватне та офі
ційне,  рукописи  наукових  праць,  фольклорні 
збірники, фотодокументи.

Дуже  ретельно  поставилася  Л.  Іваннікова 
до  впорядкування  бібліографії.  Це  не  є  спи
сок використаної літератури (для цього маємо 
посторінкові  посилання),  а  досить  докладний 
бібліо графічний покажчик, який складається з 
чотирьох  підрозділів:  «Публікації  фольклор
них записів Я. П. Новицького» (108 позицій); 
Історикоархеологічні,  статистичні  та  педаго
гічні праці, археографічні публікації Я. П. Но
вицького (52 позиції), вже згадувані «Архівні 
джерела та документи» (277 позицій) і «Стат
ті  та  дослідження  про  Я.  П.  Новицького» 
(265  позицій).  Це  –  результат  копіткої  пра
ці  авторки,  вартий  навіть  окремої  публікації, 
знач на допомога всім, хто надалі буде займа
тися  постаттю  Я.  Новицького.  До  наукового 
апарату книги належить і хронологічна табли
ця «Основні дати життя і творчості Я. П. Но
вицького».  Це чи  не  вперше в монографії  та
кого плану маємо такий покажчик. Є в роботі 
ще й інші покажчики – іменний, географічний. 
Цей  джерелознавчий  аспект  дуже  добре  ха
рактеризує  монографію  і  представляє  чи  не 
найістотнішу  її  вартість.  Завдяки  вивченню 
й  опрацюванню  значного  першоджерельного 
матеріалу  Л.  Іваннікова  змогла  докладніше  й 
повніше  від  попередників  окреслити  життє
ву й науковотворчу біографію Я. Новицько
го,  зробити  в  її  висвітленні  низку  поправок  і 
уточнень, охопити чимало відомих і маловідо
мих публікацій дослідника з різних періодич
них  регіональних  видань,  які  вже  переважно 
стали  бібліографічними  раритетами,  увести  в  
науковий  обіг  деякі  невідомі  архівні  позиції. 
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Тож  біографію  Я.  Новицького,  історію  ство
рення  головних  наукових  праць,  співробіт
ництво  з  різними  товариствами,  часописами, 
взаємини з видатними сучасниками висвітлено 
переважно за досі ще не опублікованим листу
ванням ученого.

Книга  складається  з  двох  розділів.  Пер
ший  –  «Яків  Новицький  –  педагог,  історик, 
краєзнавець,  культурногромадський  діяч»  – 
розкриває  маловідомі  сторінки  біографії  вче
ного,  його  родоводу,  висвітлює  доробок  у  га
лузі  різних  наук  –  педагогіки,  статистики, 
етнографії, природознавства, історії, археології, 
джерелознавства,  громадську  та  просвітниць
ку  діяльність,  зокрема  створення  Запорізь
кого  краєзнавчого  музею  та  обласного  архіву. 
Авторка  здійснила  глибокий  аналіз  історико
краєзнавчих  праць  ученого,  навіть  тих,  які  не 
належать  до  сфери  фольклористики,  дала  їм 
власну оцінку. Прикладом такого дослідження 
може бути підрозділ І, 4, що має назву «Пра
ця “С берегов Днепра” – джерело до вивчення 
фольклору  та  усної  історії  Степової  України». 
Це дослідження, як зрозуміло, має міждисци
плінарний характер. Л. Іваннікова чи не впер
ше в  сучасній науці розглядає усну  історію не 
як  методологію,  а  як  явище  усної  традиції,  а 
усноісторичний  наратив  –  як  один  з  етапів 
фольклоротворення,  зокрема  історичних  пере
казів та легенд. Авторка порівнює ці генетично 
й  типологічно  споріднені  явища,  досліджує  їх 
взаємодію  і  взаємовплив,  розглядає  механізм 
міжжанрової дифузії, уперше намагається роз
межувати ці два феномени народної культури. 
Так, вона стверджує, що усноісторичні нарати
ви (меморати, розповіді) певний час перебува
ють на периферії фольк лору, однак, переходячи 
від  покоління  до  покоління,  поступово  фольк
лоризуються, убираючи в себе елементи та по
етичні  засоби,  характерні  для  народної  опові
дальної традиції. Отже, на думку автора, усна 
історія є основним і найважливішим джерелом 
для історичного фольклору.

Дуже  віддаленою  (периферійною)  фор
мою усної історії Л. Іваннікова вважає й міф
ологічні  наративи,  зокрема  значну  частину 

топонімічних  легенд  та  легенди  про  скарби. 
Щоправда,  така  думка  дискусійна,  але  це  – 
погляд фольклориста,  і він має право на існу
вання.  Авторка  також  досліджує  і  методику 
запису та публікації усноісторичних наративів, 
якої  дотримувався Я. Новицький, простежує 
механізм  фольклорної  трансмісії  та  трансмісії 
історичної пам’яті.

Другий розділ присвячено фольклористич
ній  діяльності  Я.  Новицького.  Л.  Іванніко
ва  розглядає  його  доробок  у  контексті  історії 
української фольклористики кінця ХІХ – по
чатку ХХ ст., висвітлює роль і місце Новиць
кого в збиранні, публікації та вивченні фольк
лору  Півдня  України,  зокрема  Нижньої 
Наддніпрянщини, в утвердженні науковоме
тодологічних засад фольклористики. Л.  Іван
нікова  аргументовано  доводить,  що  він  був 
одним  з  найвидатніших  і  найпродуктивніших 
дослідників цього регіону, збирачем, видавцем 
і популяризатором саме історичного фолькло
ру Запорожжя. Авторка слушно зазначає, що 
завдяки таким постатям, як Яків Новицький, 
фольклористика Півдня України не була нау
кою регіонального рівня, а інтегральною скла
довою загальноукраїнської науки про народну 
словесність.

Л. Іваннікова ґрунтовно, спираючись на ар
хівні документи, простежує історію створення 
та  видання  головних  фольклорних  збірників 
Я. Новицького, значну увагу приділяє методи
ці польових досліджень та едиційній практиці 
вченого,  доводить,  що  ті  науковотеоретичні 
засади,  які  сповідував Я. Новицький, були в 
руслі найновіших досягнень тогочасної фольк
лористичної думки, що нерідко вчений навіть 
випереджав  час,  змагаючись  із  застарілими 
методами  і  принципами  едиційної  практики. 
І те, що на той час вважалося неприйнятним, 
нині бачиться новаторським і актуальним.

Л.  Іваннікова  здійснює  науковий  аналіз 
фольклорних записів Я. Новицького з погляду 
сучасних  едиційних  проблем,  розкриває  ре
гіональну  специфіку  фольклору,  відкинувши 
літературознавчий  підхід  до  його  вивчення, 
показує генетичний зв’язок фольклору з інши

ми явищами, характерними для усної традиції 
цього  регіону,  досліджує  специфіку  функціо
нування, трансляції  і трансмісії фольклору як 
на території його творення, так і за її межами. 
Усе це є цілком новим, позитивним і відповідає 
сучасним проблемам фольклористичної науки. 
Цього разу Л. Іваннікова сміливо заявила про 
себе  не  лише  як  про  історика  фольклористи
ки, а й як про теоретика фольклору. Щоправ
да, бажано було б ширше і в окремому розділі  
дослідити поетику фольклорних творів, зокре
ма  міфологічних  та  історичних  прозових  на

ративів,  –  такий  аналіз  відкрив  би  ще  одну 
грань  в  оцінці  фольклористичного  доробку 
Я. Новицького.

Праця  Л.  Іваннікової,  незважаючи  на  де
які  суперечності,  викінчена,  глибоко  наукова, 
теоретично обґрунтована, це – новий, свіжий, 
незаангажований погляд на проблеми україн
ської  фольклористики  кінця  ХІХ  –  початку 
ХХ  ст.  Написана  в  руслі  сучасних  науко
вих  засад,  вона  є  вагомим  внеском  в  історію 
фольк лористики, а також і в історію регіональ
них досліджень Півдня України.
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