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ВІДГУК 

 

офіційного опонента  

на дисертацію Гончаренко Олени Віталіївни 

«Мелоареологічна вертикаль Полісся-Наддніпрянщина (за весільними 

мелотипами Сумщини)», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства  

за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво 

 

Тема дисертації, обрана Гончаренко Оленою Віталіївною, привертає 

увагу своєю актуальністю у багатьох аспектах. З одного боку, 

загальносвітовий процес глобалізації гостро ставить питання визнання 

проявів суб’єктності нації, її питомих інтелектуальних та творчих резервів, 

один з яких – поглиблене вивчення національної культурної спадщини. 

Зокрема це видатний пісенний спадок українського народу, визнаний у світі 

як невичерпна сила її духовності. Другий аспект – методичний прорив у 

формулюванні й науково-дослідницькому утіленні такого передового 

напряму у вітчизняній етномузикології, рівно і у слов’янознавстві, як 

мелогеографія. Закладений видатними вченими, корифеями української 

етномузикознавчої думки Кліментом Квіткою, Філаретом Колесою, 

Володимиром Гошовським ще у 1 половині 20 ст., напрям мелогеографії нині 

набуває рис самостійного впорядкованого наукового знання, з унікальним 

методичним апаратом дослідження. Особливе значення має поєднання 

аналітичних (класифікаційних, типологічних) та картографічних методів, що 

дозволяє висновкам мелогеографічного дослідження слугувати  

переконливим фактажем для доказу положень музичної фольклористики і 

суміжних галузей гуманітарного знання, зокрема археології, етнолінгвістики, 

діалектології, крос-етнологічних досліджень. 

І нарешті, обрана тема є актуальною у світлі завдань музичної 

регіоналістики, а саме вивчення специфіки фольклорних традицій північного 
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сходу української етнічної території. Обраний О. Гончаренко регіон 

досліджень не тільки являє собою гіпотетичне пограниччя української 

етнічної території, але й території історико-географічного типу утворення, 

уточнює та конкретизує наукове завдання, інтерес та потребу збереження 

етнонаціонального культурного надбання.  

Запропонована праця спрямована на вивчення української 

народнопісенної традиції північно-східної частини України, сприяє 

формуванню уявлень про своєрідність і регіональну специфіку української 

народної культури, виразно представленої у пісенному фольклорі.  

Формулювання й аргументування концепту «мелоареологічна 

вертикаль» на аналітичному розгляді її мелотипологічних, композиційних 

особливостей як предмету мелогеографічного дослідження зумовлює 

новизну та безперечний інтерес представленої дисертації. Розв’язання 

поставлених завдань потребувало систематизації значного (5000 зразків) 

меломасиву весільних наспівів, зафіксованих у різних ареалах північного 

сходу України та використання актуальних методів та підходів до аналізу 

специфічного і складного за своєю морфологією матеріалу.  

Зазначена проблематика розробляється О. В. Гончаренко протягом 

значного часу на поєднанні польової практики досліджень обрядової та 

фольклорної традиції Сумщини та публікації фольклорних матеріалів, 

апробації результатів дослідження на наукових та практичних конференціях, 

презентацією у фахових збірках наукових статей, зокрема у профільному 

збірнику «Проблеми етномузикології», співробітництво з Проблемною 

лабораторією музичної етнології НМАУ ім. П. І. Чайковського. Велике 

значення для проведення поглибленого жанрово-стильового аналізу 

музичного фольклору регіону має педагогічна й власна виконавська практика 

дисертантки, участь у дослідницько-репродуктивних фольклорних 

ансамблях, керівництво студентським гуртом «Серпанок» Сумського 

державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка. 
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Зміст роботи дозволяє характеризувати її як таку, що акцентує увагу 

на малодослідженому явищі музичної культури України. Дисертантка 

пропонує науково плідний алгоритм аналізу весільних мелотипів, 

виокремлює їх місце серед інших проявів музичного фольклору української 

етнічної території. 

Структура роботи відповідає визначеним об’єкту та предмету 

дослідження. У першому розділі охарактеризовано джерельну базу роботи та 

окреслено методичні підходи, докладно висвітлено історію вивчення 

фольклору північного сходу української етнічної території, відзначено 

поступове зростання інтересу до його музичної складової, приділено увагу 

формуванню когорти науковців, чия збирацька, наукова та 

популяризаторська діяльність заклала основу для подальших досліджень 

народнопісенної традиції. Дисертанткою залучено широкий спектр 

дослідницької літератури – як такої, що присвячена безпосередньо жанровій 

системі регіонально означеного фольклору, так і працям 

загальнотеоретичного плану, що спричинили вплив на формування 

аналітичного інструментарію, використаного дослідницею.  

Полістадіальність формування є показовою для побутування 

народнопісенної традиції, її опису передує стисла характеристика заселення 

регіону, що спирається на відомі наукові праці. Цей ґрунтовний  огляд 

археологічних та історичних джерел (підрозділ 1.1), а також аналіз 

відомостей щодо формування мовних діалектів регіону (підрозділ 1.2) 

утворює необхідний контекст для розуміння основних положень 

досліджуваної теми.  

Безперечно, цікавим епізодом першого розділу є ґрунтовний огляд 

пісенного фольклору північного сходу України за матеріалами архівних 

фондів, який вперше уводиться до наукового обігу. Дисертантка ретельно 

опрацювала документи і фонозаписи архіву подружжя дослідників В.Г. та 

В.В. Дубравіних, виявила та систематизувала дані про жанровий склад 

тогочасної пісенної традиції у районах Сумської області, інформацію 
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відображено в таблиці і на окремій карті. Коментуючи матеріали архіву, 

авторка дає загальну характеристику дослідженості регіону. 

У цілому розділ охоплює й характеристику матеріалів, представлених 

першими збирачами фольклору та кількома наступними генераціями 

фольклористів. Ці нотатки та матеріали самостійно проведених 

О. Гончаренко експедицій дали змогу скласти загальну картину жанрового 

складу та стану побутування пісенного фольклору. Авторкою окреслено 

основні фактори, що вплинули як на згасання традиції, так і на збереження її 

окремих елементів.     

У другому розділі викладено узагальнення ритмотипології 

регіональних весільних мелодій.  

У підрозділі 2.1 доведено, що на території північно-східного сектору 

українського етнічного заселення поширені типові мелодії на основі трьох 

базових модельних ритмоформул, а також їх модифікації, пов’язані з 

алгоритмічним і неалгоритмічним варіюванням. Їх впорядкування 

підкорюється алгоритму ритмосилабічного дроблення. Стимулами для 

подальшого розвитку модифікованих моделей виступає збільшення складів у 

поетичному рядку, «ямбізування, рубатизація базового або вторинного 

ритмічного малюнку» (с. 90). Ці процеси по-різному проявляються у 

строфічних та тирадних композиціях весільних наспівів, але рівно сприяють 

утворенню мелодичних версій локального побутування.  

У підрозділі 2.12 охарактеризовано межі побутування весільних 

наспівів за ознакою належності до одної з трьох базових ритмічних моделей. 

Виявлено, що ритмомоделі загальноукраїнського поширення весільних 

наспівів також побутують в широкій смузі північно-східної території і 

прив’язані до певних типів композиції в строфічній та тирадній структурах. 

Навпаки, регіональні й локальні діалектні версії композиції цих 

ритмомоделей стають суттєвою ознакою локального діалектного стилю. 

Побутують і локалізовані ритмічні форми, що свідчить про велику кількість 
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локальних і мікролокальних відмінностей у ритмокомпозиційній будові 

весільних мелотипів. 

У процесі розвитку весільних наспівів формується така ознака, як 

рубатизація ритмічної будови як стильовий фактор розвитку шестидольної 

моделі, а також коливання тривалості модельної лічильної долі. 

Утворюються ритмічні версії неалгоритмічного варіювання, а також 

модифікації класичних композицій за допомогою катена. Ритмоструктурну 

відмінність початкової строфи О. Гончаренко характеризує як перехідне 

явище, рівно як процес усічнення заспівного рядка у 2хстрофній композиції, і 

водночас «розширення однорядкової строфи за рахунок додаткової 

побудови-зачину» (с.111) 

У пункті 2.2.7 у характеристиці проявів (версій) весільної сім’ї 

шестискладників дисертантка визначає цю ритмомодель як гнучку. Це 

обумовлює появу великої кількості її композиційних утілень і ритмічного 

розвитку в тирадних і строфічних формах, значну долю у формуванні 

виконавської специфіки як використання при розспіві агогічних прийомів. 

Вони призводять до мелодичних, фактурних змін, ладового варіювання. 

 У наспівах північного ареалу О. Гончаренко відмічає багатство 

ритмічних форм, варіантів композиції наспівів, а в традиції південних 

районів кількість ритмічних форм зменшується, але переважає більш 

активний ритмоінтонаційний, фактурний і ладовий розвиток. Наспіви базової 

ритмомоделі з віршем 5+3 схильні до ритмічної розробки із вторинною 

формою дроблення, активно розробляються ритмоформули другого 

покоління, зокрема шляхом утворення вторинних ритмічних періодів.  

У підрозділі 2.3.3.розглядається композиційний варіант тиради з 

передуючим основному тексту рядком-зверненням до молодої, яку 

дослідниця визначає як «ритуальну зачинну формулу» (с.122).  

Для наспівів ритмомоделі вісімка 557 притаманна мелоінтонаційна 

розвиненість, неалгоритмічні засоби модифікації.  
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Загалом в традиції середньої течії р. Сейм дослідниця виділяє з боку 

ритмічного розвитку темпо-агогічне варіювання, рубатність, спондеїчну 

ритмоорганізацію,  навпаки наспіви у басейні р. Ворскли, за 

характеристикою наближені до Слобожанщини – ямбізування. 

У третьому розділі дисертації узагальнені особливості звуковисотної 

будови весільних мелодій в залежності від структурних ознак, за системою 

ладових констант та синтаксичною формою, типами  мелодичного розвитку. 

Ґрунтовно проаналізовано фонологічні особливості весільних наспівів, 

виявлені тембральні характеристики.  

Новизна дисертаційної роботи полягає в методично обумовленому 

розподіленні накопиченого пісенного матеріалу, виявленні меж діалектного 

районування, для чого пристосовано метод мелічного картографування. 

Виявлено  взаємозалежність  між звукорядною будовою і системою ладових 

констант весільного наспіву та фактурною вертикаллю. Новизна 

дослідження також виразно проявилася у виявленні типу і характеру 

кадансування, за якими розрізнено музично-діалектні зони дослідженої 

території. Викликає особливий інтерес аналіз засобів кадансування як маркер 

локальних діалектних розгалужень весільних наспівів. Звукове оформлення 

кадансової зони пов’язано із реалізацією певних параметрів: вербальної 

складової, тривалості звучання, його діапазону, зміни регістру звучання, його 

висотна конфігурація (с.178). Окрему увагу приділено феномену «гукання» 

як специфічної ознаки стилістики Східного Полісся, характер якого 

розрізняється у різних локальних традиціях. Запропоновані дослідницею 

класифікаційні критерії дозволяють вирізнити фінальні звуки наспіву або 

оформлення пост іктової зони як: гукання протяжне з певною висотою 

звучання і з вербальною основою (вигук, крик, оклик і т. ін.)  та інші. 

За цими ознаками у 3 розділі дисертації розрізнено географію 

фонологічних типів кадансування. Систематизований матеріал мелотипології 

весільних мелодій дозволяє ставити питання про порівняння особливостей 
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стилю, межі побутування певних типів кадансування в межуючих та 

віддалених локальних традиціях. 

У 4 розділі О. Гончаренко синтезувала здобуті мелотипологічні 

показники і здійснила мелодіалектне районування північно-східного сектору 

української етнічної території, враховуючи характер координації ареалів і 

співставлення їх з сусідними територіями, провела діалектно-стильову 

вертикаль Східне Полісся – Середня Наддніпрянщина. 

Необхідно відмітити взагалі, що глибоке знання матеріалу за 

класифікаційними показниками, актуальне і дієве методологічне й методичне 

опертя дослідження дозволило О. Гончаренко під час вивчення пісенного 

матеріалу вільно орієнтуватися і давати переконливе власне трактування 

структурним і стильовим характеристикам музичних діалектів. 

У висновках підсумовано основні досягнення дисертантки у галузі 

дослідження ареальної структури та музично-діалектних особливостей 

північно-східного регіону України, доведено регіональну специфіку 

весільних наспівів. На дослідженій території взаємодіють кілька локальних 

народнопісенних традицій, мають місце міжетнічні зв’язки. 

Важливим елементом роботи стали впорядковані транскрипції 

весільних та господарських обрядових наспівів дослідженого регіону, а також 

історичні, археологічні та розроблені й виготовлені авторкою мелогеографічні 

(документальні та інтегративно-узагальнюючі) карти за основними 

показниками пісенного матеріалу, які близько 100 сторінок Додатків.  

Актуальність проблематики дослідження, складність його матеріалу 

зумовлюють як безперечну новизну та цінність поданої до захисту праці, так 

і наявність дискусійних аспектів, що викликають деякі питання та 

зауваження. Залишимо поза обговоренням нечасті й несуттєві помилки, що 

легко усуваються при професійному редагуванні. Відзначимо лише 

дискусійні, на наш погляд, моменти: 
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1. Зауваження стосовно визначення територіальних меж дослідження як 

адміністративного поділу, а саме Сумської області. На с. 8 і далі 

дисертантка стверджує, що « З 1939 року ці терени адміністративно 

об’єднано в межах Сумської області.», чим сама визнає наукову 

дискусійність цього фактору в обмеженні матеріалу дослідження. За 

логікою викладу подальших наукових положень в тексті дисертації 

визначене обмеження дещо пояснюється тим, що для вирішення 

мелоареологічних завдань необхідно використовувати фольклорний 

матеріал, здобутий виключно методом фронтального обстеження 

територій. Але з цього приводу бракує достатнього критичного аналізу 

розглянутих джерел. 

2.  У роботі мають місце певні методологічні й термінологічні 

невідповідності. У переліку методів дослідження деякі ґрунтовні 

загальнонаукові методи й підходи, такі як компаративний, 

статистичний перелічені у розділі додаткових. Метод жанрово-

стильового аналізу слід віднести до музикознавчих. 

3. Дисертантка іноді використовує подвійні термінологічні визначення 

для подібного явища там, де діють закони усної традиції. Наприклад, 

на с. 85 вона визначає зміну основної ладової опори на додаткову в 

кадансі модуляцією. Точніше цей ладовий зворот при кадансуванні, на 

нашу думку, визначений на цій же сторінці як «ладова опозиція тонів». 

4. Поясніть, будь ласка, значення термінів «культурно-художнє 

мислення» (с. 9), «виконавсько-стильові способи кадансування» (с. 24) 

5. Авторка формулює, що поняття мелоареалогічна вертикаль 

характеризує не тільки морфологічні особливості обрядового, 

переважно весільного фольклору, але й містить в собі риси 

виконавського стилю, і ознаки функціональної належності. Разом з 

цим, у роботі висвітлений і обрядовий контекст його побутування, чим 

заявлена характеристика в цілому фольклорної традиції. Питання: Які 

характеристики традиції побутування вплинули на конфігурацію та 
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територіальну поширеність мелотипів весільного фольклору? Чи є 

підстави на матеріалі даного дослідження довести цілісність 

фольклорної традиції Сумщини? 

6. Питання Дія яких виявлених мелоареологічних чинників обмежується 

північно-східною територією, а які можна використати для 

дослідження суміжних фольклорних традицій? 

7. У дисертаційному дослідженні узагальнений пісенний матеріал 

весільних і господарських обрядових наспівів різного часу запису і 

міри збереження традиції побутування. Питання: чи містить 

систематизований пісенний масив потенціал для поліхронних 

досліджень?  

8. Привертає увагу залучення до термінологічного апарату дослідження 

визначень «народної термінології», що із незвичного боку характеризує 

структурні й діалектні, музично-стильові чинники, які зберігаються в 

пам’яті носіїв традиції у вигляді «вербальних моделей». При цьому 

характеристики музичної стилістики обмежуються визначенням типу 

фактури і функцій голосів. Питання: які додаткові параметри, зокрема 

осмислення засобів музичної стилістики як елементів фольклорного 

мислення самих носіїв традиції істотно поглиблюють різницю між 

опозиціями пісенних масивів півночі й півдня Сумщини? 

Зауваження та запитання не зменшують глибоко позитивного враження та 

аналітичного рівня дисертаційного дослідження. Підсумовуючи загальні 

враження від роботи, відзначимо особливу значущість для етномузикології 

формування положення про культурну неоднорідність дослідженого регіону, 

доведено наявність кардинальної стильової опозиції між північними 

теренами з комплексом типологічних ознак Східного Полісся та південними 

з ознакою Наддніпрянської традиції. Характеристика покордонних 

фольклорних традицій української етнічної території давно стала предметом 

наукового розгляду та поглиблена у опонованій нами роботі.
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