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Слiд

складовоi в

словесностi,

ними концептами та орiентацiями в понадпiвстолiтнiй пiдрадянський перiод.

Тому запропонована тема i дисертацiйне ii дослiдницъке розпрацювання е,

без cyMHiBy, науково потрiбними й акгуальними.

Так, духовна пiсня вiддавна займала i до сьогоднi займае icToTHe мiсце

в уснiй традицii украiнського народу. ii тексти (словеснi i музичнi) за своею

iсторiею, генезою, морфологiею, цоетикою, територiальними й часовими

рамками, характером гlобугувzlннlt i функцiонуваннrl та iншими шрикметними

якостями дiйоно скпадають цiкавий багатоаспектний i вдячний rrредмет для

наукових студiЙ. Наголосивши це положення у вступi; дисертантка розвивае i

конкретизуе його змiстовi аспекти у виклацi наступних чотирьох роздiлiв

свого доолiдження. Робить це з добрим знанням i осмисленнrIм джерельноi

бази та дослiдницъкоi лiтератури теми, з наlтежною теоретичною i

практичною фаховою пiдготовкою.

Аналiтичне осмислення попереднього досвiду збираннд i вивчення

украiнських народних релrгrйних пlсень дало дисертzlнтц1 можJIивlсть

виявити багато цiкавих текстових зразкiв i посутнiх дослiДницьких

напраIцовань, водночас вкЕвати 1 на значн1 прогапини та потребу доповнень,

вiдразу зазначити, що дослiдження сакральноi, релiгiйноi

украiнськiй народнiй традицiйнiй культурi, в тому числi й уснiй

е на сьогодвi дуже недоýтатне в нашiй етнографii i

фолъклористицi, особливо занедбане й обтяжеЕе тенденцiйними iдеологiч-

уточненъ i нових пiзнавальних освiтлень.
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Очевидно, е певнi пiдстави бачити початок наукового зацiкавленнlI цим

цредметом у першiй половинi XIX ст. Ще початковий етап формування

украiнськоi фолькllористики як науковоТ дисциплiни. Але дJIя нъого

хар€жтерними були ром€lнтиtlнi прiоритети Teopii i практики фольклористики.

Щуховна пiсня була присутньою в цiй практицi головно як скJIадова

кобзарського i лiрницького репертуару, фiксувагrася своiми змiстовими,

поетиtIними та мелодшними зближенrrями особливо з народною лiро-

епiчною пiсеннiстю, iнодi надiлялася назвами ((псzlrьма), (кант>>, <<набожний

спiв>>, якi радше вiддiляли ii вiд власне фольклорноi традицii на користь

вiдкнижного походження. Цим пояснюеться й порiвняно слабка, епiзодична

увага романтиtlноi фолъкJIористики до народноi духовноi пiснi.

Заслугою дисертантки е те, що вона видобула на cBiT Божий цiлу низку

таких затiнених дослiдницькою неувагою (i не тiльки романтичноi, а й наба-

гато пiзнiшоi фолькJIористики) TeKcTiB та iнтерпретацiй i показала iхню не-

ординарну наукову сугнiсть. Як-от: проникJIивих зауваг про народнi духовнi

пiснi в магiотерськiй дисертацii М.Костомарова <Об историческом значений

русской народной поэзииD (1843), його записiв народнопiсенних зразкiв

цього типу в захiднiй частинi Волинi 1844 р.; публiкацiй записiв украiнських

народних релiгiйних пiсень i дослiдницьких суджень стосовно цiеi теми

священика з Бiлоi Щеркви Еразма Iзополъського в 1840-х роках та iH.

Схильнiсть до дослiдницъкого виrIвлення таких невiдомих i

маловiдомих фалсгiв з украiнсъкоI фольклористики першоi половиIIи XIX ст.

привела О.Сироiд i до записiв украiнських духовних пiсень у семитомнiй

працi одного з виховчшцiв харкiвського народознавчого осередку Олександра

Терещенка <<Быт русекого народa>), що була видана 1848 р. в Петербурзi. Щя



Взагалi дисертацiя насичена багатою i цiкавою фактологiею стосовно

дослiджуваноi теми, зiбраною з рiзних джерел. Систематика цього матерiалу

прозоро пiдпорядкована сформульованiй у вступi MeTi: <<дослiдити

багатогранний процес функцiонування й iнтерпретацii духовних пiсень

украiнськоI усноi традицii> (с. 26). Вважаючи видимим початком цього

процесу перiод кiнця ХVШ * середини XIX ст. з продовженнrIм у наступнi

перiоди до сьогоденшI вкiIючно (це все-таки не тривання (початку}), а

продовженнrI, розгортання процесу), дисертантка групуе факти за низкою

TeKcTiB народних духовних пiсенъ книжно-авторського i фольклорного

походженнlI, якi за своею функцiонапъною задйнiстю в народному

середовищi, розповсюдженiстю в украТнському етнокульт)фному просторi,

тривалiстю в часi, iдейно-змiстовими й естетичними якостями виrIвилися до

певно1 мlри кJIючовими- в заг:Lльному репертуар1 традицlино1 народно1

релlгlино1 пlсенЕост1.

З можливiстю встановити чи умовно констатувати початкову фазу тоТ

чи тоi духовноi пiснi, дослiдниця на матерiалi наявних BapiaHTiB, редакцi*,

версiй конкретно простежуе ii синхронну i дiахронну динамiку, поширення в

просторi. На ocHoBi предметного аналiзу з порiвнялъними i типологiчними

зiставленнями, заглибленнями в смислову й художню фаоуру цього руху

встановJIюеться якiсний характер змiнностi тексту -, його полiпшення,

удосконапеннrI чи навпаки - псуваншI. Так представлено побутування в уснiй

традицii пiсень Григорiя Сковороди, низки TeKcTiB вiдомоi антологiТ

релiгiйноi пiснi кБогогласникD, зокрема його першого видання в Почаевi в

1790 р.та наступних перевидань, а також релiгiйних пiсень, що створювzlпися

в народному середовищi, тобто мали не тiльки фолькгrоризований, а

генетиrlно фолъклорний характер.

Щослiдницька аналiтика О.Сироiд набула тим бiлъшоi ваги i тому, що,

маючи вищу музичну ocBiTy, вона змогла придiлrтги потрiбну увагу поряд з

вербшlьним текстом i другому icToTHoMy компонентовi духовноi народноi

пlсн1- мелод11.
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Простежуючи життя, рух TeKcTiB народних духовних пiсень гliсля

першоi половини XIX ст., дисертаЕтка шцроко використову€ ixHi записи з

другоi половини XIX - початку ХХ ст., звертаеться i до так зв. <фольклору

чудесD, зокрема пов'язаного з <<Калинiвським Чудом>> на Вiнниччинi, в

умовах пiдрадянсъкоi Укра[ни 20-х poKiB минулого столiтгя, а також до

фiксачiй матерiалiв цiеi тематики з ocTaHHix десятилiть уже напrого часу. Тут,

зокрема, задiянi i власнi польовi спостереження та з€шиси духовних пiсень

дисертантки в рiзних мiсцевостях захiдноукраiнських областей.

Засlryговуе позитивноi оцiнки пильна увага дослiдницi до паспортизацii

використовуваного текстового матерiалу - i не тiльки до cBoix записiв, а й

iнших збирачiв, подача здебiльшого в пiдтекстових посторiнкових примiтках

предметноi iнформацii про виконавцiв пiсень, мiсцевi особливостi словесноi i

мелодичноi фактури тощо. {оречною е й увага до рiзночасових

перейменувань населених пуяктiв, iдентифiкацiя паспортизацii давнiх

записiв стосовЕо iснуючого теперiшнього адмiнiстративного подiлу в

YKpaiHi. Ще потрiбна конкретика в Еауковому дослiдженнi. Добре

продуманими € i графiчнi засоби видiлення потрiбних текстових MoMeHTiB

висновках широка географiя розповсюдження багатьох духовних пiсень

усноi народноi традицii в рiзних регiонах Украiни, дослiдницькi

спостереженнrI про iдентичностi, паралелi й анiшоги в ixнix сюжетах,

мотивах, поетицi, xapaкTepi побутування, фолъшrорностi й фольшrоризацii,

трансформацiйнi змiни i варiювання посугнi не тiльки в науково-

Франкового положеннrI про (дивЕу

украiнського народу на всьому просторi

була доля Irоодиноких частин Русi-УкраiЪи> (див.: Франко I. Зiбр. TBopiB: У
його землi, (хоч i як неоднакова

50 т. К., 1981. Т. 29. С. 4l).



У цьому зв'язку i гrочаткова дослiдницька увага до украiнсъких духов-

них пiсень в народнiй традицii, ix записування i публiкацii в першiй половинi

XIX ст. у рiзних частинах полiтично розtlпенованоi пiлросiйськоi (Щентраль-

Hoi i Схiдноi) та пiдавстрiйсъкоi (ЗахiдноТ) Украiни мчlпи характер спiлъного

цроцесу, а не KicHyBaHHrI двох apea-lriB сприйняття духовних пiсенъ ycHoi тра-

дицii> (с. 100), як ввчDкае дисертантка. Те, що перший був (представлениЙ ро-

сiйськомовними друкованими джерелами>), а лругиЙ польськомовними - не-

сутт€ве. Головне, що з обох бокiв дiяло спiльне усвiдомлення етнокультурноi

сдностi украiнського народу, спiльностi його мови, глибини iсторичногО

буггя та високого цiннiсЕого статусу народноi традицiйноТ культlри.

Трактат попередника <Русъкоi трiйцi> в Га-гrичинi <<Вiдомiстъ о pycKiM

языцi> IBaHa Могилъницького, написаний у першiй половинi 1820-х poKiB,

своею високою фаховою аргументацiею самобугностi украiнськоi мови при-

вернув до себе увагу надднiпрянських дiячiв, Впливом його змiсту i HaBiTb

структури вир:}зно позначена вступна стаття Амвросiя Метлинського кЗамiт-

ки стосовно пiвденноруськоi мови> до його збiрки вiршiв <Дрrки, пiснi та rцЬ

дещоD (1839). А Пантелеймон Кулiш передрукував росiйський перекпад пра-

цi I.Могильницького у другому ToMi cBoix <<Записок о Южной Руси>> (1857).

Хочу цим

простудiюваншI

стосовно теми

звернути увагу дисертантки на потребу докладнiшого

вiдповiдних матерiалiв з Гаrrичини (та й Закарпатгя)

1l дослiдження, зокрема рукописноi фольклористичноi

спадщини KPycbKoi трiйцi>. Релiгiйнi пiснi i псальми, що, потрапили до

виданого в 1878 р. збiрника Я.Головацького, записув€LJIися ще в 30 - 40-х

роках XIX ст. З того часу походить i головний доробок ШашкевиtIевого

}труповання в сферi збирання народноi пiснi - записи коJuIдок, зокрема

неперехiдноi BapTocTi rспасичнi збiрки I.Вагилевиtlа та I.Бiрецького.

У непоодиноких мiсцях дисертацii мовиться про типовi обставини,

приtIини, чинники, дiею яких зумовJIюються творення, поширеЕшI i

жив}пriсть духовних гriсень у традицii Еародного середовища. Ще також

перспеюивний цредметний аспект для под€lльшого дослiдницького
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розпраLцовання. Скiльки матерiа-шу для цього дас хоча б сповнене драматизму

i вражшочоI трагедiйностi yKpaiHcbKe двадцяте столiття з двома свiтовими

вiйнами, що нищiвно црокоткIIися по нашiй землi, голодоморами, масовими

репресiями, гулагами, депортацiями, войовничим атеiзмом на державIIому

piBнi та iншими масштабними лихами з незлiченними оитуацiями, коли

JIюдина шукала виходу, психiчноi вiдпруги в релiгiйнiй духовностi, в тому

числi й духовнiй пiснi.

монографiчного дослrдженнll духовноi пicHi в украiнськiй фольклористицi

(с.28), але й продуктивний науковий результат, що iнсгliруе цродовженнrI

студiй над цiею темою, визначае перспективу й головнi наuрямщи цiсi роботи.

Передусiм, для застосування, продовженшI й поглиблення досвiду стулiй у

цiй предметнiй сферi caMoi дисертантки.

Щослiдницька рецепцUI

чiткостi аргументацii положень

стиlriстицi тексту.

Змiст, HayKoBi результати

огlублiкованих за ii темою наукових статтях авторки та апробованi у

виступах на наукових конференцiях рiзних piBHiB. Все ж, з огляду на

посутню наукову результативнiсть цiеi працi, ii варто видати окремою

книжкою з угочненням формулюваннj{ заголовка - так, щоб воно повнiше

охошлюва.шо обояг доолiджуваних предметпих аспекгiв: адже йдетъся про

yKpaiHcbKy духовну пiсшо не тiльки <<першоi половини XIX столiття>>.

украiнських народних духовних пlсень - завданнrI, для вирlшення якого

дисертантка мае достатню пiдготовку.

Звертаю увагу на помiченi деякi TeKcToBi

перiодичних видань треба подавати в оригiналi, а

перекладi: кКиевская старина) (с. 16, 20, '72;

Назрiлою е тzжож потреба наукового опраIsованнrI збiрника

неточностi. Назви

не в ,украiнському

намlчених

дисертацr1 в основному представлен1 в

автореферат: с. 2),



7

кЭтнографическое обозрение> (с. 20). Мае бу." не <<рiзних етнiчних гругI

украiнцiв> (с. l41), а етнографiчних. Ще рiзнозначенневi поняття.

В основному дисертацiя Олени СироТд справJIяе враження ф).нтовного

оригiналъного i сумлiнно виконаного наукового дослiдження, що цредметно

предст€lвJIяс yKpaiHcbKy народну духовну пiсню як своерiдну iсторично

скпадеЕу синкретичну формацiю книжного i фолькгlорного начаJI)

специфiчне явище традицiйноi народноi духовностi. Прац, пропонуе

переконливо арrументоване окреслення rrредметного поJIя проблеми i

продукгивнi пiдходи до ii дослiдницького освiтлення.

Азтореферат дисертацiI адекватно представJuIе ocHoBHi на).кОВО-

пiзнавалънi, теоретичнi i практичнi здобутки цроведеного дослiдження.

Сказане дае пiдставу констатувати, що дисертацiя кЩуховна пiсня в

украiнськiй уснiй традицii першоi половини XIX столiтгя: проблеми

функцiонування та iнтерпретацii> виконана на нr}лежному науково-

пошуковому piBHi, вiдповiдае вимогам, визначеним ,Щегlартаментом атестацiТ

кадрiв MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни та <Порядком присудженнiт

наукових ступенiв>>, затверджеЕим постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни

вiд24.07.2013 р. JФ 567, зi змiнами, вЕесеними згйно з пост.lновою Кабiнету

MiHicTpiB Ns 656 вiд 19.08.2015 р., а iТ авторка Сироiд Олена Iгорiвна

засJýтовуе присвоеннlI наукового ступеня кандидата "фiлологiчних наук

(докгора фiлософii) за спецiальнiстю 10.01.07 - фолькllористика.

Офiцiйний опонент:
доктор фiлологiчних Ha)rK,

професор, провiдний науковий спiвробiтник

,, Р.Ф.Кирчiв
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