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5 грудня 2017 року відзначаємо 85-річний 
ювілей видатної дослідниці українського музич-
ного фольклору, доктора мистецтвознавства, 
члена-кореспондента Академії мистецтв Укра-
їни, професора, лауреата премій імені Миколи 
Лисенка, Бориса Асаф’єва, Філарета Колесси 
Софії Йосипівни Грици. Її ім’я добре відоме 
не лише науковцям України і держав, що входи-
ли до складу колишнього Радянського Союзу, 
а й етномузикологам, фольклористам Східної та 
Західної Європи, Канади і США – усім, хто 
вивчає і просто цікавиться східнослов’янським 
музичним фольклором. 

У науці, як і загалом в житті, велична, 
масштабна постать створює навколо себе пев-
не гравітаційне поле. Софія Йосипівна нале-
жить саме до таких «мегазірок». Її школа – це 
колишні аспіранти, пошукувачі, а нині визнач-
ні етномузикологи – кандидати й доктори 
мистецтвознавства А. Іваницький, М. Хай, 

П. Стоянов (Молдова), О. Смоляк, С. Чер-
нявська, О. Різник, О. Юзефчик, К. Чаплик, 
І. Романюк та ін. Вона й тепер керує канди-
датськими, магістерськими роботами молодих 
науковців. Сподіваємося, що невдовзі перелік 
її «випускників» поповниться новими іменами.

Cофію Йосипівну можна вважати взірцем 
людини і науковця. Вона володіє широкою 
ерудицією, оригінальним мисленням, щиріс-
тю і людяністю, відкрита й доступна тим, хто 
прагне знань. Її працездатність, незважаючи 
на життєві проблеми, вражає і надихає. 

Софія Йосипівна сповнена планів, тож, дай 
Боже їй здоров’я, сил і натхнення, щоб втілити 
в життя свої наукові задуми, генерувати нові 
ідеї, надихати молоде покоління майбутніх на-
уковців.
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