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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Науковий доробок Г. Нудьги має особливе 

значення для філологічних досліджень загалом та фольклористичних зокрема, є 

унікальним за своєю сутністю, за обсягом предмета вивчення та вагомою 

джерельною базою, яку згромадив учений упродовж тривалого часу копіткої праці. 

Дослідження фольклориста, прикметні широким діапазоном наукових інтересів у 

сфері усної словесності, літератури, історії культури, філософії, етномузикології та 

генології, скрупульозністю, точністю та об’єктивністю наукових спостережень із 

проекцією на діахронний і синхронний зрізи, потребують комплексної аналітики із 

залученням новітнього методологічного інструментарію, випробуваного сучасною 

гуманітаристикою.  

Попри численні праці, присвячені Г. Нудьзі – власне його життєвому шляху та 

науковому доробку, актуальними залишаються питання фольклористичного 

аналізу записаних текстів у результаті експедицій у різні регіони України. Обрана 

нами методологія, що ґрунтується на зіставленні фольклорних зразків текстів із 

генологічною концепцією Г. Нудьги, передбачає комплексний та системний аналіз 

внеску вченого в розвиток науки про українську народну словесність. Незважаючи 

на багаторічні гоніння вченого радянською владою, штучно створену неможливість 

для Г. Нудьги працювати на повну силу, варто відзначити системність фахового 

інтересу, виявленого водночас до постаті самого вченого та його наукового 

доробку: починаючи з 1957 р., постійно виходять рецензії, відгуки, наукові статті, 

монографічні видання тощо, присвячені вивченню діяльності Г. Нудьги. Проте, як 

не парадоксально, більшості досліджень притаманний спорадичний характер, адже 

праці, як правило, стосуються окремих студій Г. Нудьги. Отже, існує нагальна 

потреба в комплексному систематизованому дослідженні доробку вченого, що 

передбачає врахування автобіографічних фактів, не опублікованих досі, а відтак, і 

не врахованих науковцями раніше студій Г. Нудьги. 

Оприлюднення результатів більш ніж півстолітнього (1935 – 1993 рр.) 

наукового студіювання над українським фольклором Г. Нудьги, його досі не 

досліджених польових матеріалів, які не отримали широкого розголосу та будуть 

уведені до наукового обігу сучасної науки про народну творчість, проллє світло на 

маловідомі та зовсім не знані факти вітчизняної фольклористики, дійсний стан 

процесів фольклоризації, а також фальсифікації фольклорних зразків, сприятиме 

об’єктивації біографії вченого-сподвижника національної ідеї.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Проблематика 

дисертації відповідає науковим програмам і навчальним планам кафедри 

фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, зокрема темі «Мови та літератури народів світу: взаємодія і 

самобутність» (державний реєстраційний номер 06 БФ 044-01; науковий керівник – 

доктор філологічних наук, професор Г. Семенюк). 

Метою дослідження є заповнення інформаційної лакуни з історії вітчизняної 

фольклористики через уведення до наукового обігу не оприлюдненого досі 

фактологічного матеріалу щодо біографічних даних Г. Нудьги, його фольклорних 

записів та фольклористичних праць.  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


2 

Поставлена мета потребує вирішення таких завдань: 

– здійснити науковий аналіз доробку Г. Нудьги, з’ясувати ступінь та характер 

вивченості фольклористичної спадщини дослідника у вітчизняній та зарубіжній 

гуманітаристиці; 

– проаналізувати динаміку й еволюцію методологічних уподобань Г. Нудьги;  

– схарактеризувати результати експедиційної роботи фольклориста-практика у 

царині регіональної фольклористики; 

– з’ясувати науково-методологічні принципи збору та фіксації фольклорного 

тексту; 

– визначити тематичну та жанрову парадигми фольклорного дискурсу 20-30-х 

рр. ХХ ст., дослідити текстові модифікації, фіксовані Г. Нудьгою, у зразках-

фальсифікатах; 

– визначити науково-методологічні інновації, започатковані Г. Нудьгою в 

українській фольклористиці. 

Об’єктом дослідження стали опубліковані фольклористичні праці Г. Нудьги 

та архівні матеріали експедицій фольклориста 20-30-х рр. ХХ ст.  

Предмет дослідження – еволюція фольклористичної думки ученого-

фольклориста; науково-теоретична концепція дослідження фольклору Г. Нудьги.  

Методи дослідження обрано відповідно до специфіки теми, яка передбачає 

певний методологічний плюралізм. Для вирішення поставлених завдань у 

дисертації використовувалися текстуальний, біографічний, реконструктивний 

(декодування архаїчних смислів), індуктивний, порівняльно-історичний методи. 

Застосовано системний підхід, зокрема поєднання історико-генетичного, 

порівняльно-типологічного методів сучасної фольклористики, а також описовий, 

структуральний та аналітичний підходи. 

Теоретико-методологічною основою дослідження є історико-

фольклористичні та теоретичні праці українських та іноземних учених: 

О. Білецького, В. Бойка, Я. Гарасима, Й. Гердера, М. Грушевського, В. Давидюка, 

О. Дея, І. Денисюка, Л. Дунаєвської, М. Дмитренка, М. Драгоманова, 

О. Івановської, В. Івашківа, Р. Кирчіва, Л. Копаниці, Р. Марківа, С. Мишанича, 

В. Погребенника О. Потебні, С. Росовецького, В. Сокола, М. Чорнопиского, 

Н. Шумади та ін. 

Врахований досвід студій над доробком Г. Нудьги, зокрема вітчизняних 

(І. Березовського, І. Білодіда, М. Богуцького, М. Борисенка, Р. Братуня, 

В. Брюховецького, А. Бурдейного, М. Вальо, М.Возняка, Т. Володимирського, 

Л. Гарасим, М. Дмитренка, О. Дніпровського, П. Загребельного, Ю. Івакіна, 

В. Іванишина, М. Ільницького, Р. Качурівського, Б. Кирдана, Є. Кирилюка, 

Ф. Кириченка, Р. Кирчіва, О. Кізлика, С. Крижанівського, Р. Маркова, 

М. Матвійчука, Л. Махновця, Л. Новиченка, Д. Павличка, В. Панченка, 

М. Петренка, Є. Прісовського, Ф. Погребенника, М. Радецької, М. Рильського, 

М. Родька, П. Ротача, В. Скуратівського, С. Тельнюка, М. Трофимука, 

М. Хаєцького, П. Хропка, В. Черкаського, О. Чехівського, М. Чорнопиского, 

Є. Шабліовського та ін.) й іноземних учених (Вл. Блажева, Є. Гіппіуса, 
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М. Євстахевич, О. Зілинського, М. Інгльота, С. Козака, М. Мольнара, 

П. Кремінського, Г. Романської та ін.). 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:  

– уперше в українській фольклористиці комплексно проаналізовано 

методологію наукового пошуку Г. Нудьги не лише в контексті українського 

поступу, а й загальносвітової науки про народну творчість;  

– з’ясовано значення наукового внеску Г. Нудьги в українську та світову 

фольклористику;  

– визначено чинники, які сприяли формуванню фольклористичних пріоритетів 

Г. Нудьги, науково-методологічні принципи збору та каталогізації фольклорного 

тексту, апробовані Г. Нудьгою; 

– досліджено науковий інструментарій фольклористичної аналітики 

фольклорного тексту, застосованого Г. Нудьгою;  

– проаналізовано не оприлюднений досі фактологічний матеріал щодо 

біографічних даних Г. Нудьги, матеріали експедицій фольклориста 20-30-х рр. 

ХХ ст. та фольклористичні праці Г. Нудьги; 

– представлено комплексне дослідження життєвого шляху, фольклористичної 

діяльності та науково-теоретичного доробку Г. Нудьги в контексті історії 

української науки про народну творчість; 

– уведено в науковий обіг фактологічний матеріал польових досліджень 

Г. Нудьги. 

Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що матеріали дисертаційної 

роботи сприятимуть вирішенню важливих наукових проблем – об’єктивації історії 

фольклористики ХХ ст. через представлення творчого надбання Г. Нудьги; 

уведення в науковий обіг архівного першоджерельного матеріалу, зібраного 

Г. Нудьгою в різних регіонах України ХХ ст.; здійснення аналітики різножанрових 

фольклорних записів із застосуванням сучасного методологічного інструментарію. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що зроблені 

автором висновки можуть бути використані для розробки курсів з історії та теорії 

фольклористики, з української усної народної творчості, при написанні 

дисертаційних, магістерських та бакалаврських робіт, при написанні навчальних 

посібників, підручників, програм з української фольклористики та укладанні 

фольклорних збірників і хрестоматій.  

Апробація результатів дисертації. Дисертація є самостійним дослідженням, 

наукову концепцію якого апробовано у формі доповідей та статей на 

всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях: «Павло Чубинський і 

сучасність. Проблеми інтерпретації творчої спадщини» (Бориспіль, 29 січня 

2004 р.); «Філологія в Київському університеті: історія та сучасність» (К., 

12 жовтня 2004 р.); «Фольклор і література в історичному розвитку та 

державотворенні України» (Бориспіль, 28 січня 2005 р.); «Київські філологічні 

школи: історико-теоретичний спадок і сучасність» (К., 11 жовтня 2005 р.); 

«Наукова та літературна спадщина Павла Чубинського у державотворчих процесах 

України» (К., 28 лютого 2006 р.); «Фольклор і література в історичному розвитку 
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та державотворенні України», (Бориспіль, 22 лютого 2008 р.); фольклористичні 

читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській (К., 2012, 2013). 

Публікації. Основні теоретичні положення та висновки дисертації викладено 

у п’яти статтях, чотири з яких уміщені в наукових фахових виданнях України та 

одна – в іноземному. 

Структура дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (287 позицій) та додатків (71 сторінка). 

Загальний обсяг дисертації – 289 сторінок, із яких 189 – основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність, мету і завдання дослідження, його 

зв’язок із науковими програмами та навчальними планами, визначено наукову 

новизну одержаних результатів та їх практичне застосування, подано інформацію 

про апробацію результатів дисертації.  

Перший розділ «Фольклористична спадщина Г. Нудьги в науковій візії 

вчених-гуманітаріїв» присвячено аналізу ступеня вивчення фольклористичної 

діяльності та наукового надбання вченого, окреслено основні етапи й напрями його 

фольклористичної діяльності згідно з життєвим і творчим шляхом. 

У підрозділі 1.1. «Становлення науковця-фольклориста в культурно-

історичному контексті ХХ ст.» дисертантом досліджено біографічні та 

автобіографічні відомості Г. Нудьги, простежено шляхи формування наукового 

світогляду вченого та здійснено спробу виявити фактори впливу на становлення 

його наукових уподобань. Аналіз опрацьованого матеріалу свідчить про те, що 

умовно у становленні світоглядних парадигм Г. Нудьги етапними є 5 періодів: 

перший (початковий) період пов’язаний зі становленням світоглядної парадигми 

вченого. Народився Г. Нудьга в с. Артюхівка поблизу Ромен на Сумщині 21 січня 

1913 р. Вибір фахової освіти, яку Г. Нудьга почав здобувати в Гадяцькому 

педагогічному технікумі, зумовлений ставленням самого вченого до педагогічної 

діяльності. Учителювати почав у своєму рідному краї у час голодомору (спогади 

Г. Нудьги «Цар-голод», 1993).  

Посутнім є також другий період у становленні науковця: йдеться про 

університетський період у житті Г. Нудьги, а відтак, і про два культурні центри 

тогочасної України – Харків та Київ. У середовищі харківської інтелігенції 

формуються наукові ідеї дослідника Г. Нудьги, аргументовані в подальших 

студіях. Так, дослідник не погоджувався з тим, що «народна пісня – примітив, 

застаріла селянська культура». Поза сумнівом, така одновимірність, схоластичність 

так званих наукових поглядів зумовили критичність, доказовість і безапеляційність 

майбутніх розвідок Г. Нудьги. Вартими уваги залишаються спогади Г. Нудьги про 

своїх «учителів» на літературному факультеті, оцінка вченим їх наукової 

діяльності: В. Коряка, Л. Булаховського, з яким «стали добрими знайомими», 

М. Наконечного, Є. Тимченка та ін. Однак у зв’язку з перенесенням столиці до 

Києва у 1938 р. закінчив Київський університет. Київський науковий осередок, 

зокрема С. Савченко, С. Маслов, П. Попов, А. Кримський, А. Хвиля, М. Грунський 
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та ін., допоміг зрозуміти вченому найважливішу істину, якою останній 

послуговувався все життя, що наука починається з факту.  

Третій важливий етап у житті Г. Нудьги – воєнний. У період Другої світової 

війни Г. Нудьга був командиром взводу, кілька разів виходив з оточення, полону, 

німецької тюрми, з табору військовополонених у Харкові, переховувався на 

окупованій Полтавщині. Факт перебування в полоні спричинив подальші 

звинувачення радянської влади щодо націоналістичних ухилів Г. Нудьги.  

У 1944 р. Г. Нудьга – співробітник Львівського відділення Інституту 

літератури Академії наук України. В 1945 р. напередодні захисту дисертації 

вченого звинуватили в антирадянській агітації, в «извращении украинского языка в 

националистическом духе» (стаття 54). Одним із пунктів звинувачення було те, що 

Г. Нудьга надавав перевагу Скрипниківському правопису, а у творчості 

Т. Шевченка вбачав більше національних мотивів, ніж соціальних. Як результат, 

вченого засудили на десять років позбавлення волі з подальшим відправленням на 

Колиму в концтабори «Дальстроя».  

Четвертим періодом життєвого шляху Г. Нудьги є табірне життя. В архівних 

документах неодноразово зазначається про численні вилучення записок у 

підсудного. У подальших спогадах Г. Нудьга неодноразово висловлював своє 

занепокоєння тим, як багато фольклорного матеріалу, записаного ним на Колимі 

впродовж шести років каторжних робіт, було відібрано, вилучено. А відновити 

його вповні так і не вдалося. Про звільнення Г. Нудьги неодноразово клопотали 

М. Рильський, В. Щурат, П. Попов.  

П’ятий період життя Г. Нудьги нами досить умовно названо 

реабілітаційним, оскільки весь подальший і творчий, і життєвий шлях дослідник 

присвятив відновленню власного права писати, досліджувати, зрештою, 

публікуватися, висловлювати свої думки, ідеї, більше того – визнання себе, свого 

імені в суспільстві не лише як науковця, а й власне людини. Після звільнення, яке 

для дослідника було тільки формальним, не мав права займатися улюбленою 

справою – писати наукові праці за фахом. Також учений не міг проживати в містах, 

а тому був змушений оселитися у Винниках, де влаштувався обліковцем на 

швейній фабриці. Навіть зустріч із рідними (сином та дружиною) вимагала 

спеціального дозволу. Психологічний тиск НКВС продовжувався, не могла 

«совєтська машина» залишити поза увагою науковця, який досліджував фольклор, 

до того ж керуючись у своїх працях об’єктивністю як головним принципом 

наукових пошуків.  

Вкрай важливою для науковця в цей час була підтримка академіка М. Возняка, 

який допоміг Г. Нудьзі вистояти, завершити «вистраждану» кандидатську 

дисертацію «Пісні українських поетів першої половини ХІХ ст. і народні 

переробки їх», яку фольклорист захистив лише у 1956 р. (зазначимо, про 

ґрунтовність і визнання дослідження свідчать три томи збірника «Пісні та романси 

українських поетів від ХVI до ХХ ст.», видані у 1956 р.). У 1957 р. його було 

зараховано на посаду молодшого наукового співробітника Інституту суспільних 

наук Академії наук УРСР у Львові. Попри численні спроби Вченої ради надати 

Г. Нудьзі звання старшого наукового співробітника, вчений був звільнений з 
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Інституту. Тавро «українського націоналіста» на імені ученого унеможливлювало 

оприлюднення в наукових джерелах результатів його творчого пошуку, часто він 

друкується під псевдонімами, а подекуди «горе-учені», чиї імена називає Г. Нудьга 

у своєму щоденнику, листах, «привласнюють» не лише його ідеї, а й цілісні праці 

(наприклад, стаття Ф. Погребенника «Шалійте, шалійте, скажені кати», 1988 р. – 

переказ дослідження «Улюблена пісня В. І. Леніна», 1985р.). Невиправдано пізно 

науковий талант Г. Нудьги було визнано (завдяки сприянню Р. Кирчіва та 

М. Чорнопиского): вченого прийняли в Нaціональну спілку письменникiв України, 

у дійсні члени Наукового товариства ім. Шевченка та інші наукові органiзації.  

У підрозділі 1.2. «Вивчення наукової спадщини Г.Нудьги в дискурсі 

гуманітаристики ХХ ст.» здійснено огляд опублікованих робіт, присвячених 

питанню фольклористичної діяльності Г. Нудьги. Історіографічний корпус 

літератури з проблеми опрацьовано за проблемно-хронологічним принципом 

відповідно до тих аспектів діяльності ученого, в межах яких перебувала 

предметність його досліджень. Загалом історіографія Г. Нудьги репрезентована 

такими виданнями: рецензіями, науковими, науково-популярними та 

публіцистичними статтями, біографічними словниками. Більшість теоретичних 

праць має описовий характер, тож становить наукову значущість передусім як 

багата фактологічна база з вивчення наукової діяльності Г. Нудьги (рецензія 

В. Бойка «Перлина народної мудрості», 1957; розвідка М. Рильського «Розквіт 

народної творчості на Україні», 1957; статті І. Айзенштока «Українська «Бібліотека 

поета»», 1959 та І. Березовського «Із забутих сторінок», 1960; праця Б. Кирдана 

«Думы», 1972; посилання на Г. Нудьгу І. Білодіда у дослідженні «Києво-

Могилянська академія в історії східнослов’янських літературних мов», 1979; праця 

В. Брюховецького «Силове поле критика», 1984 тощо). У дослідженні 

І. Березовського «Українська радянська фольклористика: Етапи розвитку і 

проблематика», 1968 наголошується, що Г. Нудьга простежив спорідненість балади 

з романсом, легендою й поемою, фольклорну закоріненість літературної балади. 

Зупинився І. Березовський на вартості наукових студій фольклориста над народним 

гумором та сатирою, окремо відзначив міркування ученого про пародіювання у 

фольклорі окремих сюжетів і образів, зокрема «Листа запорожців турецькому 

султану» як зразка помежівної творчості (між народною і літературною пародією). 

Окреме місце автором відведено розумінню Г. Нудьгою проблеми співтворчості 

індивіда й колективу: індивідуальний стиль у масовому мистецтві та авторство у 

фольклорі. Посутнє місце в осмисленні наукового спадку та фольклористичної 

методології ученого-фольклориста належить Р. Кирчіву («Дума про красу, силу і 

славу української пісні», 1997), який у вступній статті до книги Г. Нудьги 

«Українська дума і пісня в світі» відзначив скрупульозність добору та перевірки 

фольклорного факту, що виявилася в невтомній роботі фольклориста у 

книгозбірнях та постійному контактуванні з кореспондентами з різних країн. На 

думку Р. Кирчіва, сам предмет і зміст праці містили великий національно-

патріотичний заряд – опозиційний і неприйнятний для ідеологічних доктрин і 

практичної національної політики комуністичного режиму. Високу оцінку 

фольклористичній діяльності ученого-дисидента надано в статтях 
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М. Чорнопиского «Цінне дослідження Григорія Нудьги», М. Дмитренка «Григорій 

Нудьга і стан української фольклористики останнього двадцятиліття», 2013 та 

спогадах М.Ільницького «Тихі розмови при ватрі», 2003. Висновки згаданих 

учених, їхні слушні методологічні зауваження та залучений до аналізу матеріал 

досить повно окреслюють проблематику функціонування спадщини Г. Нудьги. 

У другому розділі «Польові дослідження Г. Нудьги» дослідницьку увагу 

зосереджено на архівних фольклорних фондах Г. Нудьги, його записах 20-30-х рр. 

ХХ ст. У польовій роботі дослідник застосовував стаціонарний та гніздовий методи 

збору фактологічного матеріалу, використовував технічні засоби фіксації 

(фонограф, фотоапарат). Кожен зразок містить паспортизацію, однак не завжди 

подано дату фіксації тексту. 

Підрозділ 2.1. «Парадигма дослідницьких акцентів Г. Нудьги у фольклорних 

матеріалах, зібраних на Чернігівщині, Харківщині у 1929-1938 рр.» присвячений 

аналізові різножанрових фольклорних текстів, які мають досить широкий ареал 

фіксації: села Боцмани, Ріжки, Гришине, Юрківці, Сильченкове Талалаївського 

району Чернігівської області; село Артюхівка Глиновського р-ну нині Сумської 

обл.; село Черепівець Ульянівського р-ну Харківської обл.  

Застосування емпіричного методу транскрипції, який забезпечив максимальне 

відтворення локальної традиції, дало можливість фольклористу застенографувати 

реалістичний факт фольклорного процесу (учений слідує настановам В. Перетца: 

наука починається з факту). У дисертації здійснено жанрову ідентифікацію 

зібраного Г. Нудьгою матеріалу. Так, серед ліричних пісень збирачеві вдалося 

зафіксувати соціально-побутову лірику (бурлацька, солдатська, заробітчанська), 

народний романс (жорстокий романс), календарно-обрядову лірику (веснянка, 

купальська, петрівочна), історичну пісню (пісні «Кармалюга», про І. Мазепу, 

про К. Ворошилова, про А. Денікіна). 

Наявність у рукописних фондах варіанту народної псальми «Сирітка» 

засвідчує об’єктивну увагу дослідника до всього масиву фольклорного репертуару 

обстежуваної території, невизнання офіціозного псевдонаукового підходу, який 

зводився до вибірковості, нехтуванні фіксацією текстів на релігійну, філософську 

тематику. Представлена у зібранні Г. Нудьги й жартівлива пісня до танцю. 

Парадигма епічних жанрів зібрання Г. Нудьги достатньо розлога: казка, 

переказ, бувальщина, народне оповідання. Зустрічаються в експедиційних зошитах 

дослідника і малі фольклорні форми: анекдот, загадка. Г. Нудьга звертав 

дослідницьку увагу на хронологію постання фольклорного факту: «жовтневого та 

пожовтневого» періодів. Методологія стаціонарного польового дослідження 

застосовувалася ученим при обстеженні рідного с. Артюхівка, а також с. Боцмани 

Талалаївського району, який двадцятьма роками раніше було вже описано 

експедицією на чолі з П. Гнідичем. Очевидно, експедиція Г. Нудьги, загальне 

керівництво якою здійснював О. Попов, мала на меті здійснити діахронний зріз 

фольклорного репертуару Талалаївського району (с. Боцмани, Гришине та ін.) та 

виявити текстові модифікації, що відбулися за двадцятирічний період, і 

простежити тенденції до зміни тематичної та жанрової парадигм, зумовлених і 

часом, і політичними обставинами. 
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У підрозділі 2.2. «Дискурс польових фольклористичних пошуків Г. Нудьги 

(Кіровоградщина, 1937 р.)» проаналізовано польові матеріали однієї з експедицій 

Г. Нудьги до села с. Лип’янки Златопільського р-ну Кіровоградської (колишньої 

Київської) обл. Представлений у польових записах фольклорний матеріал в 

архівних фондах рукописів і фонозаписів ІМФЕ НАН України містить прозові та 

ліричні жанри.  

У народних переказах, оповіданнях обстежуваного регіону Г. Нудьга виявив 

науковий інтерес до психології носія усної історії – уваги респондента, 

спрямованої на висвітлення реальних подій чи явища, і, водночас, пройнятої 

суб’єктивними конотаціями мовця, особистісною оцінкою наратора головних 

персонажів твору та його сюжету. У представлених фольклорних записах 

викликають інтерес меморати, пов’язані з історією села Лип’янки, способом життя 

селян-землеробів, а також оповіді про поміщиків, місцевих чиновників та багатіїв 

(Дод Б № 3); спогади про революцію 1917 р., яка «хоч і не бурно, а у великій 

боротьбі проходила»; наративи про «петлюрівську «Просвіту»; про вбивство 

«начальника міліції» та «першого секретаря комсомольської організації» (Дод. Б 

№ 3). Інформація про таку форму народного опору тоталітарній системі збереглася 

в поодиноких зразках. У дисертації висловлено припущення, що фольклорні 

фонди, які описувалися науковими працівниками ІМФЕ, було піддано 

скрупульозній «фільтрації», тому в зібранні Г. Нудьги превалюють тексти 

ідеологічно тенденційні, як-от: «А потім як узялися більшовики за цих бандитів і 

куркулів, так вони що – давай колгоспи творить» (Дод. Б № 3). Інший тематичний 

цикл меморатів із с. Лип’янка можна номінувати «часів життя за поміщиків». Так, 

фольклорист фіксує декілька текстів зі спільним сюжетом: визиски «управляющого 

пана Висоцького-Скоробагача» (Дод. Б № 9).  

У записах фольклорних матеріалів відображено буттєві реалії початку ХХ ст., 

зросійщення населення, більшовицька ідеологія та політика колективізації, 

«культурної революції» викликали до життя нові різновиди суспільно-побутової 

лірики – колгоспні, трудові пісні, комсомольські частівки («В нашім селі новина», 

«Смотрю на улице толпа», «Ой піду я у колбуд»). Кінець 20-х рр. – час 

інтенсивного нищення традиційної культури українців і примусового насадження 

штучної, так званої пролетарської, – цій меті було підпорядковано роботу «Комісії 

з радянських традицій, свят і обрядів» при Раді Міністрів УРСР. Реалізація таких 

ідеологічних настанов відбувалася зокрема і шляхом фальшування традиції через 

штучний «виплід» творів-симулякрів із домінантною тематикою: уславлення 

радянських партійних керманичів, електрифікація села, оспівування праці на благо 

радянської батьківщини. Серед пісенних жанрів особливої популярності у 

селянському середовищі набуває частівка, в якій розкриваються «переваги» нового 

колгоспного життя («Ми згадуєм, як у панів/ Було гірко жити./ Тепер і раді і 

школи/ Тільки веселитись; Як була колись я бідна,/Працювала в куркуля, /А тепер 

в колгоспі нашім/ Всі лани і вся земля») (Дод. Б).  

Водночас пісенна палітра села Лип’янки, номінована «дожовтневим» 

періодом, представлена різножанрово: ліричними, родинно-побутовими, 

трудовими та ін., які утверджують національну аксіологію українства. Також із 
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зібрання видно, що в активній фазі функціонування перебуває чарівна казка («Як 

бідний парубок висватав багату дівку», «Про дівчину і волшебницю», «Ванька-

дурачок»), легенда («Про татарські набіги») тощо. 

Підрозділ 2.3. «Контент-аналіз польового матеріалу, зібраного Г. Нудьгою у 

30-х рр. ХХ ст. (завод ім. Дзержинського, м. Київ)» Цінним є фольклорне 

зібрання Г. Нудьги з огляду на увагу дослідника до міського фольклору, зокрема до 

робітничого. Зіставлення творчого колективного феномену у диспозиції 

село / місто (землероб / робітник (пролетар)) увиразнює полярність аксіологічної 

картини світу суб’єкта творчості чи своєрідну її модифікацію (мутацію), коли 

традиційний землеробський текст прирощує пролетарські ідеологеми, робітничі 

смисли.  

У репертуарі робітничої фольклорної аудиторії (яку складають і селяни-

заробітчани) переважають прозові жанри: народні оповідання здебільшого на 

релігійну тематику («Слухайте, що Оврам мовить», «Погризіть, батюшка», 

«Трапився такий випадок яких рідко», «Зібралися п’ять попів на храм») і тему 

колективізації («Як дід Панас обдурив куркульку»); анекдоти («Любий врач», «Їде 

у поїзді німець», «Найняв циган хлопця до куркуля» та ін.). У збірці фольклорних 

текстів привертає увагу україномовний варіант популярних пісень «З кожним днем 

наша сила міцніє» та «Аж із Сходу до Урала» (Дод. В № 11). Представлені також 

частівки радянської тематики, де поруч із жартівливим висміюванням негативних 

явищ радянської дійсності, прославляються комуністичні керманичі. 

Підрозділ 2.4. «Трансформаційний характер фольклору в контексті 

ідеології доби» присвячений аналізу результатів фольклористичної експедиції 

Г. Нудьги на Чернігівщину з 20 грудня 1936 р. по 18 січня 1937 р., яка, окрім 

фольклорного фактажу, є цінною веденням щоденникових записів дослідника, які 

дають додаткову інформацію про методику його польової роботи. 

Територіально експедиція охоплювала Прилуцький, Ічнянський, Іваницький, 

Талалаївський, Бахмацький, Конотопський р-ни Чернігівської обл. Попри 

різдвяний період записів, жодного зразка календарно-обрядового тексту архіви не 

містять. Натомість за сучасною жанровою ідентифікацією ми бачимо таку картину: 

серед записаних текстів аналізованого періоду частівка становить 20 %, байка – 

3 %, пісня-новотвір – 58 %, історична пісня – 2 %, балада – 2 %, казка соціально-

побутова – 3 %, оповідь-бувальщина – 5 %, дума – 3 %, прислів’я – 4 %. 

Фактологічні дані зібрання засвідчують ідеологічну заангажованість того часу та 

тематичну спрямованість творів різних жанрів, серед яких переважають ліричні, 

що акумулювали в собі стереотипізовані клішовані образи «нової» радянської 

дійсності, однак фольклорист свідомий того, що ці твори або не відповідають 

критеріям фольклорного тексту (здебільшого отримані у вигляді рукописних 

зошитів авторських текстів), або ж є зумисною стилізацію на потребу 

«совєтського» укладу (колгоспні / комсомольські збори, новопосталі свята тощо) і 

не є свідченням декларованого владою «розквіту творчості нового часу», про що 

сам Г. Нудьга скрушно пише у щоденнику: «Але і тут нового немає, а старого хоч 

одбавляй!». 
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У підрозділі 2.5. «Інтенційність жанрів і мотивів фольклорних текстів, 

записаних Г. Нудьгою на Чернігівщині у серпні 1937 р.» закцентовано увагу на 

архівних матеріалах експедиції 1937 р., здійсненої в Талалаївський р-н 

Чернігівської обл. Ареал дослідження охоплював такі села: Боцмани, Гришине, 

Сильченкове, Великі Бубни і частково с. Артюхівку Глинського р-ну (нині – 

Роменського р-ну Сумської обл.).  

Експедиція тривала упродовж серпня. У результаті проведеної роботи зібрано 

лірику різних жанрів, зокрема, чимала добірка частівок, родинно-побутова, 

соціально-побутова лірика, балада, жорстокий романс, народне оповідання, 

анекдоти. Посутнім поступом експедиції стали записи на фонограф.  

Прикметно, що з-посеред збережених текстів, зібраних у результаті цієї 

експедиції, превалюють пісенні зразки, у яких головними героями є історичні діячі 

(Скоропадський, Троцький, Петлюра, Гітлер та ін.), що зображуються у 

притаманних народнопісенним творам сатирично-іронічних негативних 

конотаціях. Водночас у досліджуваних матеріалах значна частина представлених 

зразків належить до питомо народної творчості, серед яких переважає суспільна та 

родино-побутова тематика.  

Отже, повторна фіксація народнопоетичного матеріалу на Чернігівщині дає 

можливість констатувати: у фольклорному репертуарі зазначеного регіону 

зберігають стабільне функціонування традиційні жанри (чарівна казка, родинно-

побутова лірика, лірична пісня, балада), водночас з’являються текстові утвори 

«пожовтневого періоду» – результат процесів контамінації, фольклоризації 

(«Українські кислиці» «Сміло, товариші, в ногу»), смислової модифікації («Через 

сад, через гай», «Комсомолка Галя по саду гуляла»). З’являються тексти-

фальсифікати («Як любо, як гарно», «Наша люба, наша мила Конституція нова»), 

які функціонально зорієнтовані на утвердження більшовицької ідеології. Разом із 

тим в аналізованому зібранні абсолютно відсутні зразки календарно-обрядової 

лірики, псальмів.  

У третьому розділі «Фольклористична концепція Г. Нудьги» здійснено 

спробу з’ясувати методологічні преференції ученого-теоретика та дослідити 

методологію експедиційної роботи. На основі ґрунтовного аналізу аналітичних 

студій фольклориста в контексті українського фольклористичного та 

літературознавчого дискурсу сформулювати авторську наукову концепцію 

Г. Нудьги. 

Підрозділ 3.1. «Методика і методологія дослідницької діяльності 

фольклориста» дослідницьку увагу зосереджено на вивченні методологічних 

концептів Г. Нудьги. Наріжним каменем наукової філософії вченого є принцип 

наукової об’єктивності, що ґрунтується на доборі та перевірці факту.  

Методологічна база теоретичних досліджень Г. Нудьги є вагомим внеском в 

українську науку з погляду контамінації наукових методів та підходів до предмета 

наукового аналізу як у фольклористиці, так і літературознавстві. Учений 

застосовував такі методи дослідження: порівняльно-історичний, культурно-

історичний, типологічний, генетичний, естетичний та ін. Ця поліфонія методів 

витворила особливий концептуальний синкретизм наукового мислення вченого, 
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вплинула на формування його наукового стилю, прикметними рисами якого є 

чіткість лаконічність, ясність і точність вислову.  

Г. Нудьга переконаний у тому, що роботу над інонаціональним контекстом 

української пісні слід починати з вивчення фактів її наявності у побуті інших 

націй, прикладів використання її мелодій у галузі професійного музикування, а 

також з перекладів та об’єктивних оцінок. Належну увагу вчений зосередив на 

вивченні взаємовпливів культур, виділивши, за спостереженнями Р. Кирчіва, ряд 

чинників, що відіграли вагому роль у становленні таких зв’язків, а саме: 

1) подібність у виборі пріоритетів історичного розвитку; 2) суміжність 

територіальних кордонів; 3) популяризація народної пісенності шляхом видань 

низки фольклорних збірників; 4) критичний матеріал. 

Підрозділ 3.2. «Теоретичні засади дослідження пісенного фольклору» 
присвячено аналізу наукових праць: «Українська дума і пісня в світі», «Народний 

поетичний епос України», «Козак, філософ, поет», «Українська балада». 

Окремі зауваги і тези до теми української пісні вчений-фольклорист подав ще 

в ранніх своїх працях, де звертався до маловідомих фактів поширення народної 

пісні українців за кордоном. У 1958 р. з’явилася перша ґрунтовна публікація 

Г. Нудьги в цій царині – стаття «Українська пісня за кордоном», у якій йдеться про 

поширення й оцінку українських народних пісень і дум у країнах Європи від 

ХVІ до XX ст. Це дослідження, доповнене значною кількістю фактів і матеріалів, 

побачило світ окремою брошурою у 1960 р.: у виданні чітко простежується 

загальна структура майбутньої величної праці «Українська пісня в світі», поданої 

до друку 1972 р., а виданої лише у 1989 р. (у скороченому вигляді).  

Серед жанрів, які становлять об’єкт наукового зацікавлення Г. Нудьги, посутнє 

місце належить думовому героїчному епосу. Дослідник, апелюючи до імен 

І. Запорожченка, О. Вересая, Ф. Кушнерика, аналізує феномен кобзарства в 

українській культурі. Г. Нудьга вивчає питання апперцепції української думи усною 

традицією інших народів. Своєрідним логічним підсумком проведеної роботи стала 

антологія з передмовою фольклориста про еволюцію жанру думи, витворення 

специфічних епічних засобів відображення дійсності, стилістичних особливостей 

тощо. Вартим уваги є методологічний підхід Г. Нудьги до визначення жанрових 

особливостей дум: аналізуючи характерні ознаки тексту (евфонія, рима, символіка, 

побудова фрази, тематика, мелодика), його функціональну спрямованість, 

фольклорист наголошує на унікальності студійованого українського жанрового 

утворення у світовій культурі. Усе це дало підстави науковцю з’ясувати загальні 

механізми творення генологічної системи українського фольклору, виявити основні 

чинники національної ментальності, репрезентовані у фольклорному тексті навіть 

у найкритичніші моменти історії народу. 

Студії Г. Нудьги характеризуються введенням до наукового обігу маловідомих, 

а отже, недосліджених явищ фольклору. Так, посутньою у доробку вченого є 

проблема постання пісні «Їхав козак за Дунай», що визначила вектор наукових 

пошуків багатьох праць Г. Нудьги: монографічна студія про життя і творчість 

автора пісні, українського поета початку XVIII ст. С. Климовського, стаття «Пісні 

літературного походження в українському фольклорі» та ін. Вартими дослідницької 
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уваги є також менші за обсягом розвідки, які передували появі монографічних 

видань: «Хто автор першої української балади: Піснь козака Плахти», 1966; 

«Балада про отруєння Гриця і легенда про Марусю Чурай», 1967; «Українська 

народна балада», 1968. Аналізуючи баладу, Г. Нудьга виділяє три основні 

характеристики жанру: епічна основа, ліричне спрямування та драматична 

структура, що вступають у своєрідну «троїсту гру», внаслідок чого, залежно від 

домінуючої ознаки, балада набуває ліро-епічного, драматично-епічного чи епічно-

ліричного характеру. 

У підрозділі 3.3. «Фольклорно-літературні взаємовпливи у наукових 

студіях Г. Нудьги» проаналізовано праці «Пісні та романси українських поетів» та 

«Пісні та романси українських радянських поетів». 

Предметом наукового аналізу вченого на початку 1940-х рр. були літературні 

пісні переважно ХІХ і ХХ ст. Актуалізуючи посутні для філологічних студій 

питання фольклорно-літературних взаємин, Г. Нудьга перевів їх у дещо нову 

площину, змінивши вектор вивчення: від фольклоризму до фольклоризації. На 

думку вченого, кращі пісні літературного походження демонструють свої питомі 

народнопоетичні витоки, що в подальшому сприяє фольклоризації авторських 

текстів і надає їм популярності в народному середовищі. 

На основі вивчення пісень літературного походження Г. Нудьга підготував 

ґрунтовне теоретичне дисертаційне дослідження «Песни украинских поэтов первой 

половины ХІХ в. и народные переделки их», яке захистив уже в повоєнний час. У 

1956 р. побачило світ двотомне видання (з передмовою та примітками Г. Нудьги) 

корпусу українських пісень літературного походження XVI – ХХ ст. (третій том 

«Пісні та романси українських радянських поетів» вийшов друком 1958 року, 

перевиданий у 1960 р.). Значно розширивши предмет наукового вивчення, Г. Нудьга 

вдосконалив і теоретичні положення щодо механізмів творчої взаємодії усної та 

писемної словесності; здійснивши тонкий текстологічний аналіз, учений встановив 

авторство десятків фольклоризованих творів, зокрема тих, що виникали у XVI – 

XVII ст. 

Обґрунтовуючи тезу про витоки української літератури з усної словесної 

традиції, Г. Нудьга наголошував на перманентному взаємозв’язку двох художніх 

систем, відзначав першість фольклору в цій взаємодії: «Те, що перші вірші і пісні 

писалися поетами на «мотив народних пісень», те, що багато навіть духовних 

пісень співалося на голос народних – говорить за те, що першість завжди була за 

народною поезією, за народною музикою». На основі аналізу творів 

С. Климовського, Г. Сковороди, І. Котляревського, Л. Боровиковського, В. Забіли, 

Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки та менш відомих поетів дослідник 

сформував теоретичний дискурс трансформації ідейно-естетичних, символічних та 

мовностилістичних елементів фольклорних творів. За Г. Нудьгою, у творчій 

трансформації поетичних засобів літературних творів, які переходять у фольклор, 

існує своя закономірність: «фольклорними» стають лише ті твори, що відповідають 

світоглядній парадигмі народу. Закономірним чинником процесу трансформації 

художньої тканини творів літератури Г. Нудьга вважав їх неповну відповідність 

ідейним запитам народу (як приклад, учений навів факти обробки літературних 
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пісень Т. Падури, С. Карпенка, А. Любовича). Учений виявив тенденцію до 

компресії літературних текстів, які переходять в усне побутування. Процес 

фольклоризації пісень літературного походження, на його думку, супроводжується 

контамінацією з народними творами. Позначені народним співавторством пісні 

літературного походження, за висновком Г. Нудьги, проходять такі стадії 

колективного «редагування»: 1) стадію оцінки ідейних і художніх якостей 

авторського витвору; 2) стадію сприйняття, коли літературний твір стає часткою 

народного репертуару; 3) стадію асиміляції, в процесі якої здійснюється творча 

трансформація, «шліфування», пристосування тексту, його ідейного наповнення та 

форми до вимог колективу. 

Підрозділ 3.4. «Народний гумор у теоретичних розвідках Г. Нудьги» 

дисертантом проаналізовано такі праці: «Пародія в українській літературі», 

«Листування запорожців з турецьким султаном». 

Скрупульозність ученого і його прагнення вичерпно розкрити кожне 

досліджуване явище нерідко ставали причиною появи розвідок на, здавалося б, 

побічні, але не менш важливі теми. Так, суттєвим доповненням до вивчення 

пародійного жанру в українській літературі стала праця «Листування запорожців з 

турецьким султаном» (1963 р.), що містить аналітичну розвідку, в якій розкрито 

питання вивчення жанру, історію його виникнення, специфіку мистецьких засобів і 

прийомів, а також наведено багатий фактологічний матеріал. 

Розвідка «Листування...» присвячена всебічному аналізу походження, 

побутування і впливу на пізніший літературний процес документа ХVІІІ ст. 

Г. Нудьга досліджує історичні умови виникнення цього документа, робить спроби 

уточнити авторство. Солідаризуючись із І. Крип’якевичем, Г. Нудьга резюмує: цей 

твір – лише один, відомий нам з більшого масиву бурлескної творчості, яка 

культивувалася в колі високоосвічених канцеляристів козацького війська. У праці 

наведені всі відомі автору варіанти «Листування...» українською мовою, а також 

переклади польською і німецькою. 

У праці Г. Нудьги «Пародія в українській літературі» (1961 р.) подано 

докладну бібліографію з історії і теорії цього питання, узагальнено основні ідеї, 

систематизовано розрізнені факти. Автор зупиняється на складній еволюції 

пародійного жанру в різні епохи, полемізує з формалістичними визначеннями її 

меж і функцій. У монографії дослідник порушує питання класифікації пародій. 

Г. Нудьга аргументовано заперечує твердження П. Беркова про два типи пародій – 

наступальну і розважальну – і обстоює схему О. Морозова, який розрізняє пародії 

гумористичні, сатиричні та пародійні використання. Дослідник підкреслює, що 

пародія в народній творчості менше представлена, ніж у літературі, оскільки 

«власні твори народ пародіює зрідка, з повагою ставлячись до їх змісту і форми 

вислову». Одним із продуктивних напрямків дослідницької діяльності Нудьги-

фольклориста є вивчення сміхової культури українського народу, трансжанрових 

гумористичних та сатиричних мотивів. Результатом роботи дослідника у цій галузі 

стали видання антологій «Українська народна сатира і гумор» (1940, 1957, 1959), 

що супроводжуються аналітичними оглядами суміжних теоретико-методологічних 

питань. 
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ВИСНОВКИ 

 

У Висновках викладено основні науково-теоретичні положення і результати 

комплексного аналізу проблеми дослідження. 

Наявні у вітчизняному літературознавстві та фольклористиці студії над 

працями Г. Нудьги мають фактологічну вагу. Глибинну аналітику окремих аспектів 

наукової діяльності вченого здійснили І. Березовський, Р. Кирчів, М. Дмитренко, 

В. Івашків, М. Ільницький М. Чорнопиский, Я. Гарасим. Водночас, у вітчизняній 

історії фольклористики відсутнє комплексне дослідження наукової спадщини 

фольклориста. 

Вивчення біографічної, епістолярної та щоденникової інформації дало 

можливість панорамно представити постать ученого-дисидента, з’ясувати роль 

університетських викладачів (С. Савченка, С. Маслова, О. Білецького, 

А. Кримського, А. Хвилі, М. Гунського та ін.) у становленні наукової долі вченого. 

Фольклористична школа Київського університету, започаткована 

М. Максимовичем, отримала в особі Г. Нудьги гідного продовжувача. 

Науковий доробок Г. Нудьги має особливе значення для філологічних та 

фольклористичних досліджень і є унікальною систематизацією зразків української 

словесної культури, зібраних та опрацьованих упродовж усього життєвого шляху 

дослідника. Характер наукових розвідок Г. Нудьги дозволив означити широкий 

спектр фахових пріоритетів у сфері усної словесності, літератури, історії культури, 

філософії, етномузикології та генології тощо.  

Встановлено, що для об’єктивної оцінки процесів становлення світоглядної 

парадигми Г. Нудьги-фольклориста важливим є врахування життєвих обставин, у 

яких здійснено фундаментальні дослідження вченого. У результаті проведеного 

дослідження нами умовно виділено п’ять основних періодів життєвого шляху 

Г. Нудьги, науковий світогляд якого формувався у винятково складних політичних, 

соціальних, культурно-історичних обставинах.  

Вивчення усної поетичної творчості Г. Нудьгою узгоджуються з основними 

періодами розвитку національної фольклористики ХХ ст. в її неперервному й 

поступальному зв’язку з фольклористичною думкою ХІХ ст., відтак, учений 

увиразнив етапи формування цілісного теоретичного підґрунтя сучасної 

фольклористичної науки. 

Обраний дослідником плюралізм та синергетизм наукового пошуку та 

дослідницького «прочитання» фактологічного матеріалу уможливив інтеграцію з 

фольклористикою літературознавчих проблем, присвячених питанням розвитку 

української літератури від найдавніших часів до сучасної йому епохи. Серед 

пріоритетних векторів наукових інтенцій ученого було вивчення історії української 

культури у її зв’язках з культурною спадщиною інших народів. 

Проаналізований історіографічний матеріал засвідчив: серед наукових 

пріоритетів Г. Нудьги завжди були питання теорії та поетики фольклорного жанру, 

проблеми фольклоризації пісень літературного походження, трансформації 

етнічного фольклорного матеріалу в іноетнічному середовищі (зокрема, пісенного 

та думового), питання виникнення, еволюції та поширення української пісні, думи, 
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а також інших жанрів в українському та світовому духовному континуумі, аналіз 

особливостей українського етносу, а відповідно, і впливу української мелодики на 

розвиток світової пісенної традиції. 

Різновекторність, дуалістичний характер праць з урахуванням взаємовпливів 

світової та української культури в інтелектуальному розвитку народної 

уснопоетичної творчості з її проекцією на надбання літератури уможливили 

пізнання української традиції світовим загалом. 

У своєму творчому пошуку Г. Нудьга не задовольнявся фактами, наведеними 

чи описаними іншими авторами, а в кожному конкретному випадку намагався 

дослідити першоджерело.  

Проведений аналіз експедиційних записів Г. Нудьги засвідчив: у польовій 

роботі дослідник застосовував стаціонарний та гніздовий методи збору 

фактологічного матеріалу; використовував технічні засоби фіксації (фонограф, 

фотоапарат). Кожен зразок містить паспортизацію, на жаль, не завжди подано дату 

фіксації тексту. Застосування емпіричного методу транскрибування уможливило 

об’єктивне відтворення локальної традиції, стенографування реалістичного факту 

фольклорного процесу. Г. Нудьга творчо добирав методику польової роботи: 

стаціонарний метод працює при з’ясуванні діахронних змін текстового 

простору (с. Боцмани, с. Сильченкове, с. Юрківка). Зіставлення фольклорного 

матеріалу 20-30-х рр. із варіантними відповідниками запису експедиції 

П. Гнідича (1916 р.) дав підстави для теоретичних висновків щодо стабільного 

функціонування традиційних жанрів «дожовтневого періоду» (чарівна казка, 

родинно-побутова лірика, лірична пісня, балада), процесу радше табуювання, аніж 

згасання народної псальми, думи, та абсолютного «незнання» календарно-

обрядової лірики. Натомість репертуар «жовтневого періоду» демонструє з’яву 

фольклорних модифікацій, текстів фольклоризованих російськомовних 

популярних пісень, відверто сфальшованих думових, ліричних творів.  

У записах фольклорних матеріалів відображено буттєві реалії початку ХХ ст.: 

зросійщення населення, більшовицька ідеологія, політика колективізації та 

«культурної революції» викликали до життя нові різновиди суспільно-побутової 

лірики – колгоспні, трудові пісні, комсомольські частівки. Саме кінець 20-х рр. – 

час інтенсивного нищення традиційної культури українців і примусового 

насадження штучної, «пролетарської культури», цій меті було підпорядковано 

роботу «Комісії з радянських традицій, свят і обрядів» при Раді Міністрів УРСР. 

Фальшування традиції, штучний «виплід» творів-симулякрів із домінантною 

тематикою: уславлення радянських партійних керманичів, електрифікація села, 

оспівування праці на благо радянської батьківщини.  

Аналіз зразків радянської творчості 20-30-х рр., зібраних під час експедицій 

Г. Нудьги до різних регіонів України, показав: ідеологічну заангажованість, 

перевагу пісенного репертуару з текстами, що акумулюють у собі стереотипізовані 

клішовані образи «нової» радянської дійсності. Попри кваліфікування таких 

зразків як квазі- чи псевдо-фольклору, в цих текстах відображено певні суспільно-

історичні ідеологеми, які є невід’ємною частиною загалом літературної творчості 
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радянського періоду, що дає змогу розглядати такі зразки як історико-

культурологічні джерела у вивченні усної народної творчості початку ХХ ст. 

Характерною ознакою псевдофольклору 20-30-х рр. є пісні, де головні герої – 

історичні діячі (Гітлер, Петлюра, Скоропадський, Сталін та ін.); таким зразкам 

притаманні оцінні судження, негативні конотації, що в дисертації розглядається як 

різновид радянської пропаганди. 

Фіксація Г. Нудьгою народнопоетичного матеріалу в різних регіонах дає 

можливість констатувати: у фольклорному репертуарі зберігають стабільне 

функціонування традиційні жанри «дожовтневого періоду» (чарівна казка, 

родинно-побутова лірика, лірична пісня, балада, псальма), водночас продукуються 

текстові утвори «жовтневого періоду» – результат процесів контамінації, 

фольклоризації («Українські кислиці» «Сміло товариші в ногу»), смислової 

модифікації («Через сад, через гай», «Комсомолка Галя по саду гуляла»). 

З’являються тексти-фальсифікати («Як любо, як гарно», «Наша люба, наша мила 

Конституція нова»), які функціонально зорієнтовані на утвердження більшовицької 

ідеології.  

Аргументовано виняткове значення Г. Нудьги у вивченні пародійного жанру в 

уснословесній традиції та українській літературі («Листування запорожців з 

турецьким султаном», 1963; «Пародія в українській літературі», 1961).  

З’ясовано, що до пріоритетних напрямів фольклористичних наукових 

зацікавлень ученого належать питання теорії та поетики фольклорного жанру (із 

тонким аналітичним підходом до вивчення символічних особливостей поетичної 

мови фольклорних творів, їх естетичної природи), взаємодії фольклору та 

літератури на різних рівнях художнього тексту (так, метою довготривалої роботи 

вченого було висвітлення проблеми фольклоризації пісень літературного 

походження), трансформації етнічного фольклорного матеріалу в іноетнічному 

середовищі (зокрема пісенного та думового), питання виникнення, еволюції та 

розповсюдження української пісні, думи й інших жанрів в українському та 

неукраїнському духовному континуумі, особливостей українського мелосу, впливу 

української етномелодики на розвиток світової пісенної традиції тощо. 
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АНОТАЦІЯ 

Коломицева М.О. Фольклористична спадщина Григорія Нудьги. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.07 – фольклористика. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2015. 

У дисертації здійснено комплексний аналіз фольклористичної діяльності 

Г. Нудьги з урахуванням сучасних методик проведення історіографічного 

дослідження. Проаналізовано основні етапи життєвого шляху, фольклористичної 

діяльності вченого. З’ясовано ступінь вивченості проблеми вітчизняною та 

світовою гуманітаристикою, простежено динаміку та еволюцію методологічних 

уподобань Г. Нудьги. Здійснено науковий аналіз доробку вченого та виявлено 

чинники, які сприяли формуванню його фольклористичних пріоритетів. 

Висвітлено науково-методологічні принципи збору та фіксації фольклорного 

тексту, схарактеризовано результати експедиційної роботи фольклориста-практика 

в царині регіональної фольклористики, виявлено тематичну та жанрову парадигму 

землеробського / міського фольклорних репертуарів 20-30-х рр. ХХ ст.; досліджено 

текстові модифікації, фіксовані Г. Нудьгою, у зразках-фальсифікатах; 

проаналізовано умови та механізми фольклоризації авторського тексту. 

Багатоаспектний науковий доробок фольклориста є невід’ємною складовою 

української фольклористики ХХ ст. 

Ключові слова: фольклор, фольклористика, фальсифікація, Григорій Нудьга, 

контамінація, фольклоризація, аналітичний метод, метод системного аналізу, 

комплексний метод. 

 

АННОТАЦИЯ 

Коломыцева М. А. Фольклористическое наследие Григория Нудьги. –

Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.01.07 – фольклористика. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2015. 

Работа посвящена анализу результатов более полусотлетней (1929 – 1993 гг.) 

научной работы Г. Нудьги, его полевых материалов, акцентируется внимание на 

малоизвестных фактах отечественной фольклористики. 

В диссертации осуществлен комплексный анализ фольклористической 

деятельности Г. Нудьги с учетом современных методик проведения 

историографического исследования. Изучены основне этапы жизненного пути 
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ученого, его фольклористической деятельности. Определена степень исследования 

проблемы в отечественной и мировой гуманитаристике, а также проанализированы 

динамика и эволюция методологических интенций Г. Нудьги. В диссертации 

сформулированы факторы, которые способствовали формированию 

фольклористических приоритетов ученого. Определены научно-методологические 

принципы сбора и фиксации фольклорного текста, исследованы результаты 

экспедиционной работы фольклориста-практика в области региональной 

фольклористики, изучены тематическая и жанровая парадигмы земледельческого / 

городского фольклорных репертуаров 20-30-х гг. ХХ века, определены текстовые 

модификации, зафиксированные Г. Нудьгой, в образцах-фальсификатах, 

проанализированы условия и механизмы фольклоризации авторского текста. 

В записях фольклорных материалов отражены реалии начала ХХ в.: 

руссификации населения, большевистская идеология, политика коллективизации и 

«культурной революции» способствовали появлению новых разновидностей 

общественно-бытовой лирики – колхозных, трудовых песен, комсомольских 

частушек («В нашім селі новина», «Смотрю на улице толпа», «Ой піду я у 

колбуд»). На основаними проведеного исследования доказано, что конец 20-х гг. 

ХХ в. был временем интенсивного уничтожения традиционной культуры 

украинцев и принудительного насаждения искусственной, так называемой 

пролетарской – эту цель преследовала «Комиссия по советским традициям, 

праздников и обрядов» при Совете Министров УССР. 

Среди приоритетных направлений фольклористических поисков ученого 

особое место принадлежит проблемам теории и поэтики фольклорного жанра, 

взаимодействия фольклора и литературы на разных уровнях художественного 

текста, трансформации этнического фольклорного материала в иноэтнической 

середе (в частности, песенного и думного), возникновения, эволюции и 

распространения украинской песни, думы и других жанров в украинском, 

зарубежном духовном континууме, особенностей украинского мелоса, влияния 

украинской этномелодики на развитие мировой песенной традиции и т. д.  

Многоаспектный научный потенциал фольклориста является неотъемлемой 

составляющей украинской фольклористики ХХ в. 

Ключевые слова: фольклор, фольклористика, фальсификация, Григорий 

Нудьга, контаминация, фольклоризация, аналитический метод, метод системного 

анализа, комплексный метод. 

 

SUMMARY 

Kolomitseva M.O. G. Nudga’ Folklore heritage. – Manuscript. 

Thesis for Candidate Degree in Phіlology. Specіality 10.01.07. – Folklore. – Kyiv 

Natіonal Taras Shevchenko Unіversity of Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2015. 

The thesis presents a comprehensive analysis of G. Nudga’Folklore heritage. The 

author uses current methodologies for historiographical research. The basic stages of life, 

folkloristic activities of G. Nudga are analyzed. Author researches the degree of scrutiny 

of problems in Ukrainian and world Humanity Sciences, traces the dynamics and 
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evolution of methodological preference of G. Nudga. Factors, that contributed the 

formation of G. Nudga’ folkloristic priorities are identified. The thesis highlights 

scientific and methodological principles of collecting and recording of folk text. Author 

determined forwarding the results of G. Nudga’ practical activities in regional 

Folkloristics; found the content and genre paradigm of agricultural / urban folk 

repertoires of 20-30 years of the XX
th

cent.; text modifications, fixed by G. Nudga in 

fake-samples, are explored. The conditions and mechanisms of folklorization of author's 

text are analyzed. 

Multifaceted scientific achievements of G. Nudga in folklore is an integral part of 

the Ukrainian Folkloristics of the XX
th

cent. 

Key words: folklore, Grygorіy Nudga, contamination, folklorization, analytical 

method, system analysis method, complex method. 
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