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Наразі Україна -  палаючий кордон між європейською демократією і 

східною автократією. Злочинна війна, розв'язана 24 лютого 2022 року 

агресивним російським режимом проти суверенної України стала поворотним 

пунктом сучасної історії людства. В екстремальних умовах війни 

народжується нове осмислення сенсу життя, нове розуміння принципів і 

перспектив розвитку земної цивілізації, взаємодії різних народів і культур.

Нові реалії нашої дійсності зобов’язують вітчизняних гуманітаріїв до 

фахового осмислення традиційних сфер життєдіяльності поліетнічного і 

полікультурного населення України. Важлива роль при цьому належить 

концепту «свято» і сфері святково-ритуальних традицій як індикаторам 

збереження національно-культурної ідентичності.

Регіональні студії в галузі культурології та мистецтвознавства -  один з 

провідних напрямів сучасного наукового дискурсу. Виходячи з цього слід 

визнати актуальною дисертацію Миколи Івановича Козека, присвячену 

вивченню історичної динаміки системи календарних свят етнографічної групи 

українців -  гуцулів Буковини впродовж другої половини XX -  початку XXI 

століть.

Підготовлений до захисту текст дисертації дає підстави виділити такі 

його позитивні характеристики. Автор продемонстрував професійну зрілість, 

чітко обґрунтувавши у вступі правомірність теми дослідження, визначивши 

його предмет і об'єкт, цілі, завдання, методологічні критерії і підходи. Для 

реалізації поставлених завдань була обрана оптимальна структура роботи, яка 

дозволила об'єктивно розкрити її вузлові сюжети і проблеми.
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У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

у хронологічній послідовності охарактеризовано стан фіксації та вивчення 

календарної звичаєвості гуцулів Буковини. Своєрідна культура і побут горян 

цього краю привертала до себе увагу багатьох вітчизняних і зарубіжних 

дослідників. Серед них: В. Поль, О. Кольберг, П. Шафарик, Ю. Федькович, 

Р. Кайндль, І. Франко, В. Гнатюк, Ф. Колесса та інші. Оцінюючи їх доробок, 

дисертант слушно констатує, що буковинська частина Гуцульщини (на 

відміну від закарпатської та галицької) залишилась менш дослідженою.

Важливо відзначити, що М. Козек добре знає і вміло користується 

працями своїх попередників у вивченні календарних свят і обрядів українців 

як радянської так і новітньої доби. Методологічним орієнтиром і джерелом 

корисної інформації для нього послужили культурологічні й етнографічні 

студії А. Гоцалюк, В. Клапчука, Г. Кожолянко, О. Кожолянко, А. Мойсея, 

автора цих рядків та інших.

Можна пошкодувати, що в поле зору пошукана не потрапили праці 

етнолога Н. Ковальчук, які характеризують традиційні свята та обряди 

Рівненського Полісся із застосуванням методів картографування. Важливим 

досягненням дисертанта є введення до наукового обігу оригінальних польових 

матеріалів, зібраних у 42-х населених пунктах Чернівецької області. Цей край 

добре відомий Миколі Козеку, оскільки він сам народився і виріс на 

буковинській Гуцульщині. Одержані в ході експедицій фольклорно- 

етнографічні дані широко використовуються для підтвердження інформації 

попередніх дослідників і як надійний критерій у вивченні еволюції 

традиційної культури. Джерелознавчий потенціал роботи посилюють 

матеріали, опрацьовані дисертантом у фондах Чернівецького обласного 

художнього музею, Державного архіву Чернівецької області й архіву 

рукописів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. 

М.Т. Рильського НАН України.

Вагомий за своїм фактичним і теоретичним багажем другий розділ 

дисертації «Господарсько-виробнича основа календаря гуцулів».
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Характеризуючи матеріальну і духовну культуру обстеженої території, 

М. Козек правомірно наголошує її специфіку, обумовлену гірським рельєфом, 

переважанням у господарській діяльності населення не землеробства, а 

відгінного тваринництва, а також особливу схильність гуцулів до 

різноманітних народних промислів.

Традиційна святково-обрядова культура горян Буковини 

характеризується в дисертації як складний синкретичний організм, в якому 

перепліталися і взаємодіяли дохристиянські та християнські звичаї, пов'язані 

з культом природи, предків, вірою в можливість за допомогою магічних дій і 

замовлянь забезпечити врожайність рослин і плідність худоби. Представлені 

матеріали підтверджують стійкість деяких міфологічних і демонологічних 

концепцій. Носіями цих пережиткових уявлень сьогодні залишаються 

переважно інформатори старшого віку.

Обґрунтованим є висновок рецензованої праці про те, що 

характерною рисою менталітету і способу життя гуцулів є естетизація 

святкового побуту і дозвілля. Ця риса яскраво виявляється в художньому 

оформленні релігійних церемоній, громадських і сімейних ритуалів, в 

народному одязі, музичному, драматичному і пісенному фольклорі.

Ключовим і найбільш важливим, на нашу думку, є третій розділ 

дисертації, у якому простежуються зміни культурної та ідеологічної 

парадигми календарної святковості гуцулів у контексті кардинальних 

соціально-політичних зрушень другої половини XX -  початку XXI століть. 

Залучаючи літературні і польові джерела, М. Козек відтворює конкретику 

процесу запровадження радянської обрядовості на Буковині, характеризує 

методи і прийоми ідеологічного диктату у цій сфері. Знаковою прикметою 

цього процесу було спорудження пам'ятників діячам комуністичного режиму, 

біля яких влаштовувалися різноманітні пропагандистські акції та ритуали. 

Слушна думка про те, що поширення радянської ритуалістики на 

досліджуваній території розпочалося пізніше і проходило не так інтенсивно як 

на теренах центральної України.
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Враховуючи усталену періодизацію радянської обрядовості, 

Микола Козек правомірно особливу увагу звертає на 60-80-ті роки XX ст., 

коли в атмосфері відносної лібералізації радянського режиму в СРСР 

намагалися побудувати «соціалізм з людським обличчям». Саме тоді на 

Буковині, як і в інших регіонах України, здобули розповсюдження адаптовані 

й перелицьовані до вимог часу календарні народні обряди і свята.

В умовах, коли відпали антирелігійні переслідування 

комуністичним режимом, населення Буковини, за спостереженням 

дисертанта, вільно відзначає комплекс різдвяних і великодніх свят, свята 

Юрія, Трійці, Петра і Павла тощо. Пожвавленню релігійного життя сприяло 

відновлення діяльності старих і новозбудованих храмів. Поступово в 

громадський побут гуцулів Буковини входять такі нові загальнодержавні 

традиції як відзначення свят: Незалежності, Соборності, Захисників Вітчизни, 

річниці революції гідності тощо.

Як позитивна тенденція останніх десятиліть в роботі 

охарактеризована практика фольклорно-етнографічних фестивалів, що 

популяризують Буковину як перспективну територію розвитку рекреаційної 

сфери і святкового туризму.

У контексті обраного Україною курсу на побудову 

демократичного суспільства європейського типу, М. Козек пропонує 

трактувати перебудову святкової системи в нашій державі як еволюційну 

форму перехідного процесу, що передбачає поступове звільнення від 

віджилих, збанкрутілих звичаїв і традицій й поступове утвердження нових 

стереотипів побутової і святкової життєдіяльності. На жаль, цей об'єктивний 

процес сьогодні відбувається в умовах тяжкої воєнної і економічної кризи.

Як і до кожної пошукової роботи, до дисертації М. І. Козека можна 

висловити ряд зауважень і побажань.

Простежуючи історичну трансформацію буковинського свята 

тваринників «Проводи на Полонину», слід було виразніше показати його 

модифікації у радянську добу і в часи незалежності.
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Про стійкість народних традицій переконливо свідчить 

новорічний буковинський карнавал «Маланка», який незважаючи на заборони, 

продовжував жити серед буковинців за радянського режиму і збагатився 

новими фарбами в роки незалежності. Вважаю, що дисертанту варто було 

приділити більше уваги сучасному стану функціонування цієї самобутньої 

традиції народного видовищного мистецтва. Цікаво пояснити, чому карнавал 

«Маланка» більш характерний для рівнинної частини Вижницької громади, 

ніж гірської.

Хоча проблема побутової релігійності не входила безпосередньо в 

рамки дослідження, було б бажано, хоча б коротко проаналізувати сучасний 

стан взаємостосунків на Буковині між прибічниками Української 

Православної церкви й прибічниками церкви Московського Патріархату. 

Відомо, що релігійний конфлікт в православних громадах загострився на фоні 

збройної агресії Російської Федерації.

Підводячи загальний підсумок, можна констатувати, що 

М.І. Козек виконав великий обсяг пошукової роботи й здійснив вагоме наукове 

дослідження, яке має не лише теоретичне, але й практичне значення. 

Представлені одноосібні публікації розкривають основний зміст дисертації. 

Усе це дає підстави вважати, що Микола Іванович Козек заслуговує 

присудження наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

034 Культурологія.
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