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Дослiдники українського фольклору: невiдоме та
маловiдоме.– К.: Видавець Микола Дмитренко,
2008.– 384 с.

У свiт вийшла колективна монографiя, яка
складається iз окремих розвiдок про невiдомi та
маловiдомi факти з життя та дiяльностi видатних дослiдникiв українського фольклору ХIХ –
поч. ХХ ст. Праця має всi структурнi елементи
дослiдження – вступ, два роздiли та висновки.

Роздiл I. “Фольклористика першої половини
– середини ХIХ столiття”. Тут залученi статтi Алли Ясенчук “Фольклор слов’ян у рукописнiй спадщинi Осипа Бодянського” та “Роль
О.Бодянського у висвiтленнi iсторiї української
культури на сторiнках наукової перiодики”. Дослiдниця О.Шалак подала статтi про Миколу Бiлозерського та його участь у виданнi “Народных
южнорусских песен” (1854 р.), а також розкрила
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постать Андрiя Димiнського в iсторiї української
фольклористики.
Дослiдникам другої пол. ХIХ – поч. ХХ ст.
присвячений другий роздiл. Сюди увiйшла стаття
Миколи Дмитренка “Роль О.О.Потебнi в становленнi М.Г.Халанського як ученого”. Науковець опублiкував також цiкавi архiвнi матерiали О.Потебнi “О сочинении М.Халанского “Великорусские былины Киевского цикла” та подав
критичнi замiтки П.О.Бессонова на фольклористичнi працi М.Г.Халанського.
Iз постаттю Г.А.Залюбовського як фольклориста ознайомила Людмила Iванникова. Вона ж
проаналiзувала дiяльнiсть Якова Новицького та
академiка Д.Яворницького. Лiдiя Козар у статтi “Жив Україною i для України...” розкрила внесок Василя Горленка в iсторiю української фольклористики. Iрина Грищенко присвятила
статтю фольклористичнiй дiяльностi Петра Iванова. Фольклористичне життя родини Грiнченкiв, а
також мiсце Митрофана Дикарєва в iсторiї української фольклористики представила Лiдiя Козар.
Ця ж дослiдниця висвiтлила фольклористичноетнографiчну роботу Трохима Зiнкiвського в контекстi українського нацiонального вiдродження
кiнця ХIХ ст. та громадську дiяльнiсть збирача фольклору Василя Степаненка. Iрина КовальФучило репрезентувала Софiю Рокосовську як
збирача фольклорних скарбiв Звягельщини. Засади збирацької практики та едицiї фольклорних текстiв Порфирiя Мартиновича простудiювала Олеся Брiцина. Архiвнi матерiали Володимира Данилова подала Тетяна Шевчук, Валентина
Новiйчук представила постать Iвана Федоровича
Єрофiїва (Єрофеєва).
Сподiваємось, що уважне прочитання цiєї
книжки допоможе сучасному читачевi розкрити
маловiдоме та невiдоме iз життя та дiяльностi
українських фольклористiв минулих столiть.
Галина КОВАЛЬ

