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Серед найактуальніших і невідкладних завдань, до розв’язання яких 

сьогодні все частіше беруться українські етномузикологи, можна зачислити 

мелогеографічне дослідження явищ традиційної музичної культури. Його 

злободенність підсилена й тим, що здобути нові теренові записи з кожним 

роком стає все складніше, а недообстежених терен з огляду вивчення різних 

музично-фольклорних явищ та їх структурно-стильових особливостей в 

географічному аспекті, залишається все ще предостатньо. Власне йдеться про 

той розділ науки про традиційну музичну культуру, який, за визначенням 

знаного львівського етномузиколога Володимира Гошовського, вивчає 

“аутентичний музичний фольклор під кутом зору територіального поширення 

цілісних об’єктів або їх елементів” (1992).  

Перший, хто в Україні підняв питання ареального функціонування 

пісенних форм, підкресливши особливе значення для цього саме обрядових 

мелодій, був видатний український етномузиколог, вчений зі світовим іменем 

Климент Квітка. У низці статей, датованих 1930–1940-ми роками, він 

спроектував програму географічного вивчення народної музики слов’ян. 

Вчений позначив і головний об’єкт картографічних досліджень – найстаріший 

за походженням пласт народних мелодій, пов’язаних з обрядами. К. Квітка 

окреслив і ті компоненти мелодій, які дозволяли вийти на систематичну 

типологію мелодій:  ними були ритмосилабічні моделі, схеми вимовляння 

складів пісенного вірша під час його проспівування із різними типовими 

мелодіями. Ареальне дослідження таких структурних компонентів лягло в 

основу цілого наукового напрямку, який отримав назву – географічне 

етномузикознавство.  

За останні тридцять років згаданий напрямок актуалізувався як в Україні 

(київська та львівська школи, в які об’єднались фольклористи відповідних 

музичних академій), так і в інших країнах – у Білорусі (З. Можейко, 

В. Прибилова, Т. Константінова, Н. Даніловіч, К. Кривошейцева), в Росії 



(дослідники школи Є. Гіппіуса, і передусім Л. Бєлогурова), в Сербії 

(Є. Йовановіч), Македонії (Р. Вєлічковска). Головним інструментом сучасних 

праць такого типу стало картографування, тобто створення карт поширення 

певних музичних явищ.  

Поступово на зміну первинному періоду становлення та розвитку 

географічного етномузикознавства, яке на початках характеризувалося 

виготовленням головно оглядових карт (1980–1990-ті роки), в останні 

десятиліття стали застосовувати підглянутий і запозичений у дослідників 

суміжних дисциплін тип картографування.  Взявши за приклад напрацювання 

лінгвістів і діалектологів, на карти почали наносити конкретні умовні 

позначки, закріплені за певними населеними пунктами. Цей спосіб фіксації 

народномузичних явищ українська вчена-етномузиколог Ірина Клименко 

назвала “документальним картографуванням” (2010). Сьогодні проведенню 

таких студій сприяють і розроблений інструментарій, і сформованість 

методологічніх засад досліджень.   

Долучитися до розв’язання злободенної проблеми: з’ясувати етномузичний 

ландшафт досі не вивченого окремого регіону України, взялася і багатолітня 

дослідниця музичного фольклору краю – Олена Гончаренко. Описаний вище 

картографічний метод дисертантка застосувала для території, з якою пов’язане 

її життя – народження, навчання й праці: це терени сучасної Сумської області, 

які в контексті всієї української етнічної території є її північно-східним 

сектором. У роботі це географічне відокремлення території позначено 

абревіатурою ПСС.  

Абсолютно погоджуюся з думкою дисертантки, що обраний для 

обстеження регіон є, окрім всього, дуже важливим для його вивчення саме 

методами мелогеографії, оскільки він став місцем різноманітних перетинів 

різностильових етнокультурних традицій, обумовлених історією цього краю – 

від поліської архаїки на півночі області до новіших барокових стилів на її 

півдні. Це власне і знайшло відображення у назві дисертації. Додатковий 

інтерес регіон викликав і як зона міжетнічних контактів між трьома гілками 

східних слов’ян. З огляду на це, можливо не варто було окреслювати терени 

дослідження як “територія сучасної Сумської області” (с. 3). Відомо, що адмі-

ністративні кордони сучасних областей, встановлені головно за часів 

Радянського Союзу, аж ніяк не пов’язані з поширенням фольклорної традиції. 

Ще на початку зацікавлення даною темою, дисертантка виявила, що обрані 

для обстеження терени з точки зору дослідження етномузичних традицій 

(сільського музичного побуту) були представлені лише розвідковими, 



точковими даними. У той час ще не було жодної інформації про значний архів 

фонозаписів, призбираний на Сумщині та у сусідній Чернігівській області 

подружжям Валентиною й Валентином Дубравіними, які плідно працювали в 

терені у 1960–1980-х роках. Фольклорні матеріали Дубравіних були частково 

презентовані у трьох пісенних збірках, серед яких дві локальні. Згодом, 2005-

го року вийшло ще одне видання їхніх записів – масштабне зібрання 

обрядових мелодій Сумщини, що стало цінним джерелом для дослідницької 

роботи п. Гончаренко, хоча опубліковані там народномузичні зразки дещо не 

рівномірно представляли регіон. Найціннішим у картографічній роботі все ж 

таки залишилися не нотні, а звукові джерела, що можуть бути перевірені 

слухом. Тому дослідниця звертається до доступних їй архівів фольклорних 

аудіозаписів у Сумах та Києві. Отримання ж доступу до звукового архіву 

Дубравіних стало етапним для подальшо мелогеографічного вивчення регіону.  

Не менш важливим матеріалом для атестаційної праці стали власні 

експедиційні записи дисертантки. Намагаючись бодай частково зменшити 

нерозвіданність терен на мапі Сумщини, п. Олена провела численні польові 

обстеження. Симптоматично, що на початках її етномузичної діяльності 

зібрані матеріали стали основою для практичної популяризації української 

народної пісні через її реконструктивне відтворення (на кшталт славнозвісного 

київського “Древа”). Авторка дисертації зініціювала створення молодіжного 

фольклористичного гурту “Серпанок” в Сумах, який цьогоріч відзначає своє 

25-ліття. Виконавська практика п. Гончаренко згадана тут не випадково – як 

стало зрозуміло після прочитання роботи, саме реконструктивний досвід 

спонукав дослідницю до вивчення тонких градацій народновокальної 

стилістики, виокремлення специфічних прийомів, які пізніше були 

проаналізовані, змодельовані та нанесені на карти. З висновків роботи 

дізнаємося, що саме цей компонент став родзинкою локального розмежування 

традицій і вирізнив карти О. Гончаренко з-поміж інших надбань вітчизняної 

мелогеографії.  

Отже, тема дисертаційної праці є без сумніву актуальною. Не викликає 

застережень і засаднича мета дослідження: “Сформувати уявлення про загаль-

ну конфігурацію етномузичного ландшафту північно-східного сектору Украї-

ни шляхом визначення специфіки весільних наспівів регіону за мелотиполо-

гічними та мелоареалогічними параметрами, окреслення діалектно-стильових 

зон та виявлення характеру їх географічних (ареальних) контактів” (с. 22). 

Виокремленні авторкою завдання, які “розшифровують” мету, передбачають, 

окрім іншого, також і впровадження активно діючих на сьогодні наукових 



мелогеографічних методів, а також викликають потребу у випрацюванні 

нових. Такий підхід додатково засвідчив новизну піднятої проблематики.  

Результативність картографування залежить від того, наскільки системно 

зібраним є матеріал, від степені географічної щільності охоплення території 

польовими обстеженнями. База, на якій виконано дослідження п. Гончаренко, 

є вельми солідною, що загалом показово для сучасної науки: це майже сім 

тисяч одиниць інформації, з яких близько п’яти тисяч – мелодії сімейного 

циклу, та додатково ще дві тисячі – мелодії, які супроводжують календарні 

обряди землеробського року. Задіяні для дослідження наспіви пісень 

віднайдені здобувачкою в архівних збірках різних установ – передусім у 

згаданих вище фондах Дубравіних, а також Сумського ОНМЦ культури та 

мистецтв, Проблемної науково-дослідної лабораторії етномузикології 

Національної музичної академії імені П. Чайковського (ПНДЛ НМАУ). 

Важливо, що серед джерельних матеріалів роботи – близько 800 одиниць 

весільних наспівів, які дисертантка записала у власних експедиціях, 

здійснюваних із застосуванням спеціалізованих питальників. У процесі праці 

над дисертацією було також систематизовано численні регіональні матеріали 

із опублікованих аудіо та нотографічних джерел. Для логістичного керування 

таким архівом дисертантка створила системний каталог регіональних 

обрядових мелодій у вигляді електронної бази даних, скориставшись 

спеціальною структурою, випрацюваною та прийнятою в ПНДЛ НМАУ, що 

стане вагомим надбанням і для майбутніх досліджень. 

Головним об’єктом дисертації п. Гончаренко обрала мелодії весільного 

обрядового циклу. Це, без сумніву, логічно, адже повсюдне поширення та 

відносно краща збереженість цих обрядових творів, у порівнянні з іншими 

народномузичними жанрами, роблять весільний фольклор якнайкращим 

матеріалом для дослідження, зокрема для простеження та розуміння 

діалектних зв’язків. Авторка свідомо відмежувалася від етнографічного 

ракурсу питання, про що спеціально наголосила у роботі. Належить зазначити, 

що це доволі нетипово для праць, пов’язаних з обрядовою музикою. Як 

правило, значну частку таких студій займає саме опис весільного обряду, 

дехто навіть зловживає етнографічними коментарями на шкоду мелоаналітиці. 

Та все ж, можливо варто було бодай у загальних рисах окреслити етнографічні 

особливості весільного обряду, обраної для обстеження території.  

Отож О. Гончаренко пішла нетрадиційним шляхом та основну увагу у 

своїй дисертаційній праці приділила аналізу власне народномузичного 

матеріалу, простеживши різні аспекти проблеми. Дисертантка запропонувала 



загалом продуману та цілісну концепцію дисертації: насамперед подала 

контекстуальну характеристику терену (Розділ 1. “Джерельна й методологічна 

база дослідження”), розглянула загальні закономірності будови весільних 

пісень, визначивши їх ритмокомпозиційні типи (Розділ 2 “Ритмотипологія 

регіональних весільних мелодій”), відтак охарактеризувала мелічні 

типологічні групи за ознаками звуковисотності (Розділ 3 “Мелічна типологія 

регіональних весільних наспівів”) та врешті у заключному, четвертому розділі 

(“Мелодіалектне районування північно-східного сектору української етнічної 

території”) узагальнила результати географічного вивчення кожного з 

параметрів, співставивши їх із додатковими результатами ритмотипологічного 

аналізу календарних наспівів (4.1) і у всьому комплексі, враховуючи дані 

суміжних дисциплін (підрозділ 4.2). 

У першому, контекстному розділі дослідниця лаконічно, водночас 

інформативно, подала історіографічну та географічну довідку про 

обстежуваний регіон (1.1), систематизувала відомості про діалектологічне (1.2), 

етнографічне (1.3) обстеження терену, детально виписала інформацію про 

етнографічне й етномузичне вивчення території від перших записів народних 

мелодій до зібрань останніх років (1.4, 1.5), проаналізувала етапи формування 

фольклорної бази досліджень (1.6) та виклала засади систематизації поданого у 

роботі матеріалу й укладання електронного реєстру тощо. 

Окремо авторка спинилася на методології та методиці дисертаційної праці 

(1.7). Оскільки головними методами атестаційної роботи були визначені 

мелоаналітичний і мелогеографічний, то й дослідження відповідно оперте 

головно на ґрунтовні студії українських етномузикологів-типологів (львівської 

школи: Б. Луканюка, В. Коваля, Л. Лукашенко, Ю. Рибака; київської школи – 

Є. Єфремова, М. Скаженик, О. Терещенка, Г. Пеліної, Г. Пшенічкіної та ін.). У 

дисертації також враховано методологічні напрацювання й досвід зарубіжних 

колег, зокрема тих, які вивчали фольклор теренів, суміжних з українськими. 

(З. Мажейка, Т. Варфаламєєвої, Н. Даніловіч, Є. Ґіппіуса, Б. Єфімєнкової, 

О. Пашиної, Л. Бєлоґурової та ін.). Окрім праць етномузикологів, Олена 

Гончаренко задіяла напрацювання вчених-лінгвістів (В. Ганцова, Ф. Жилка, 

І. Матвіяса, П. Гриценка, Н. та С. Толстих), істориків (С. Сегеди, В. Сєдова), 

фольклористів, етнологів (Хв. Вовка, В. Балушка) та багатьох інших.  

Серед методичної літератури належить особливо виокремити численні 

праці Ірини Клименко, присвячені різним жанровим циклам засадничого 

пласту української музичної культури, а саме – найдавнішим обрядовим 

пісням. Її теоретичні розробки ідуть в парі з мелогеографічними картами. 



Покликання на роботи київської вченої часто зустрічається на сторінках 

дисертації, виступаючи як своєрідні “інструкції до дії”, при чому, 

О. Гончаренко приймає позиції та підходи п. Клименко повністю, буз жодних 

застережень і дискусій. У цьому авторка дисертації вочевидь має рацію. 

Сьогодні вже вийшов друком повний Атлас обрядових мелодій українців, 

укладений І. Клименко. І хоча він не встиг увійти у список використаних 

джерел та літератури даного дисертаційного дослідження, виконаного дещо 

раніше, науково-методичні контакти з Іриною Клименко очевидні, як і 

розуміння п. Гончаренко розроблених у Атласі проблем. 

У другому розділі дисертації її авторка постала як досвідчений вчений, 

представивши опановані нею аналітичні прийоми роботи, сформовані на 

засадах української класичної ритмотипологічної школи з застосуванням 

найновіших розробок Б. Луканюка та І. Клименко. Олена Гончаренко 

проаналізувала регіональні ритмокомпозиційні структури наспівів та їхні 

локальні версії, систематизувала фонд ритмофігур, з яких творяться мелодії, 

окреслила алгоритми їх варіювання та комбінування у стійкі формули, 

описала види компонування наспівів, подала типологію. Закони 

ритмосилабічного варіювання дисертантка узагальнила в ілюстративних, 

інформативних таблицях, у яких компактно передала зміст дослідження. 

Особливо імпонує авторська стилістика звуковисотних мелоаналітичних 

описів третього розділу – на сьогодні найскладнішого типу аналітики для 

вітчизняних етномузикологів, оскільки існуючі підходи дуже різноманітні, 

часто неузгоджені між собою. Дисертантка, спираючись на оригінальність 

місцевих матеріалів, вдало поєднуючи аналітичні прийоми, випрацювані 

дослідниками НМАУ, ЛНМА, запропонувала власне бачення регіональної 

проблематики, шляхів її виявлення і розв’язання. Загалом перед п. Гончаренко 

стояла непроста задача – описати складні полістильові утворення, виявити з-

поміж них ті, що давали яскраві стильові прояви, слугували маркерами 

місцевих діалектів. Її описи відзначаються фаховістю. Належить зауважити, 

що при знайомстві з дослідженням п. Гончаренко не покидає відчуття 

особливого дбайливого та захопленого ставлення дисертантки до свого 

матеріалу. Читаючи такі описи, хочеться відразу почути ці пісні – адже уяви 

музикознавця для їх відчитування з нот завжди недостатньо, у фольклорній 

творчості має значення і темброва палітра, і специфічні виконавські прийоми. 

У зв’язку з цим, хочу спеціально відзначити параграф роботи, присвячений 

своєрідному прийому виконавського кадансування – “гуканням” (пункт 3.2). 

Прохання до дисертантки під час захисту продемонструвати зразки таких 



кадансувань – в аудіозаписах чи у власних реконструкціях, та прокоментувати 

свої спостереження. 

У четвертому розділі роботи авторка, задля підтвердження отриманих 

висновків, здійснила огляд календарних жанрових систем обстежуваного 

терену та, застосовуючи аналіз встановлених зон концентрації певних мелодіа-

лектних явищ, здійснила районування регіону, виокремивши його діалектні 

зони. Своє дослідження п. Гончаренко підкріпила відомостями з історії, 

лінгвістики тощо.  

Значним здобутком атестаційної роботи є введення у науковий обіг сотні 

нових обрядових мелодій у транскрипціях високої якості. Зразки нотацій, 

представлені в дисертації, як і відомі нотні публікації авторства О. Гончаренко 

демонструють її високий рівень як транскриптора. Їх відзначає поєднання 

чіткої типологічної бази (показ структури композиції наспівів) і всіх тонкощів 

регіонального виконавства. При цьому добре підібраний інструментарій для 

показу контрастних стилів місцевого матеріалу: з одного боку, архаїчних 

наспівів Полісся з кластерними нашаруваннями голосів і специфічними 

ефектами кадансування, з іншого – розспівних багатоголосих мелодій 

Наддніпрянського та Слобідського секторів, де панує складна для нотного 

відтворення рубатна стилістика.  

Працюючи з проблемними старими записами, зробленими ще на бобінних 

стрічках, дослідниця, демонструє свій тонкий слух, розрізняючи через шум 

тонкощі сплетіння голосів. Це придалося їй і у виконавській практиці – нерід-

ко записи пісень, відтворених п. Гончаренко, слухачі сприймають як 

автентичні – заспівані справжніми сільськими співаками, хранителями 

традиції. Гарний приклад п. Олени посприяв тому, що її шляхом пішли й 

кілька вихованців О. Гончаренко. Ставши студентами НМАУ, вони 

продовжили дослідження народної музики.  

Безсумнівного схвалення та захоплення заслуговує серія карт, 

представлених у Додатках. Карти п. Гончаренко, як і ті, які вона раніше 

опублікувала в київській серії видань “Слов’янська мелогеографія”, дуже 

інформативні (у легендах карт коротко представлені ритмічні моделі), наочні, 

відрізняються якісним графічним виконанням та індивідуальним творчим 

дизайном. Стилістика документальних карт О. Гончаренко, рівень їх виконан-

ня є одним з найвищих з-поміж східнослов’янських зразків цього жанру. Влас-

не серія мелогеографічних карт, на які було нанесено певні явища регіональ-

них музичних традицій, отримані в результаті їх прискіпливого аналітичного 

опрацювання, стали однією з головних складових дослідження п. Гончаренко. 



Втім, незважаючи на загалом позитивне враження від дисертаційної 

роботи п. Гончаренко, після її прочитання сформувалось декілька зауважень 

та виникла низка запитань до авторки.  

- Так, незважаючи на те, що в заголовок роботи винесено тільки весільну 

мелотворчість регіону, насправді для формування її основних мелодіалектних 

висновків було використано значні надбання з попередньо напрацьованих 

дисертанткою карт календарно-сезонних жанрових циклів. Це зробило 

висновки по діалектному членуванню терену набагато ґрунтовнішими. На 

думку дисертантки, чи можна провести певні лінії перетинів весільної 

діалектології та календарної. Їх збіги/незбіги у загальному плані?  

- Останнім часом картографічнічні методики у студіях з етномузикології 

знаходять все ширше застосування, до певної міри це вже стало трендом. При 

цьому використовувались як документальні карти з точними місцями фіксації 

певних структурних чи стильових явищ, так і карти інтегративні, які 

відтворювали підсумкові результати дослідження, своєрідні висновки, що 

базувалися на інтерпретації документальних карт. У Додатках до атестаційної 

праці авторка помістила такі узагальнюючі карти: карту ритмічних стилів 

(Г2.10), на якій орієнтовно окреслено території поширення певних 

ритмостильових явищ, також заключну карту, яка відбиває описані в тексті 

виявлені діалектні зони. Водночас на представлених картах можна спостерегти 

деяку розмитість меж ареалів. Тут і постає питання. Чим пояснюється така 

специфіка, чи не можна було б на цих картах прокреслити чіткіші кордони?  

- Чи Ви не пробували порівняти інформацію про місцеві традицій, здобуту 

з розвідкових обстежень Дубравіних, здійснених до 1980-х років і отриману в 

останні роки завдяки щільним сучасним обстеженням? Чи можна спираючись 

на Ваші матеріали підтримати ідею московського лінгвіста Н. Толстого про те, 

що сучасні системні дослідження, скеровані за певним планом і 

запитальниками, дають для окреслення географії традицій більше, ніж значно 

повніші, але одиничні описи з минулого?  

- Хотілося би більше дізнатися про сьогоденну долю архіву подружжя 

Дубравіних. Чи оцифровані та каталогізовані зібрані ними фольклорні 

матеріали? 

- Аналізуючи працю попередників і знайомлячись із доробком етнографів, 

фольклористів, істориків, дослідників народної музики, які працювали на 

теренах Сумщини, зокрема, напрацюваннями В. Ганцова (с. 43) П. Гнідича 

(с. 45). В. Горленко (с. 47) та інших, може вартувало би подавати бодай стислі 

дані про цих дослідників (роки життя, сфери діяльності).  



Автореферат загалом відображає основний зміст дисертації, ключові 

аспекти якої опубліковано у 13 статтях авторки, сім з яких вміщено у фахових 

українських збірниках і періодичних виданнях (і ще одна у співавторстві) та 

одна у зарубіжному науковому виданні. Висновки дослідження О. Гончаренко 

пройшли апробацію у різних формах, зокрема, були виголошені у доповідях 

на 25 всеукраїнських і міжнародних конференціях в Україні та закордоном. 

Напрацювання роботи використовуються при викладанні відповідних 

навчальних дисциплін у навчальних курсах різних освітніх закладів України.  

Тож дисертація “Мелоареалогічна вертикаль  Полісся – Наддніпрянщина 

(за весільними мелотипами Сумщини)” є самостійною, актуальною, 

інноваційною, завершеною науковою працею та відповідає чинним вимогам 

МОН України до кваліфікаційних робіт даного рівня. Відтак автор 

дослідження – Олена Гончаренко гідна присудження наукового ступеня 

кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.03 – музичне мистецтво. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


