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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗБІРКИ «НАРОДНІ ПІСНІ ВОЛИНІ»

Олена Яринчина

У межах відзначення 100-ліття Національ-
ної академії наук України 23 жовтня 2018 року 
в Інституті мистецтвознавства, фольклористи-
ки та етнології ім. М. Т. Рильського (далі – 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського) відбулась пре-
зентація збірки «Народні пісні Волині».

Видання підготувала доктор мистецтво-
знавства, провідний науковий співробітник від-
ділу музикознавства та етномузикології ІМФЕ  
ім. М. Т. Рильського Людмила Олександрів-
на Єфремова. «Народні пісні Волині» – шоста 
книга із серії «З колекцій збирачів фолькло-
ру», започаткованої дослідницею у 2012 році. 
У попередні роки вона підготувала та видала 
«Народні пісні Житомирщини» (2012), «На-
родні пісні Хмельниччини» (2014 р., у спів-
авторстві з М. Дмитренком), «Народні пісні 
Чернігівщини» (2015), «Народні пісні Пол-
тавщини» (2016), «Народні пісні Київщини» 
(2017). У цих збірках представлено нотні й 
текстові зразки народних пісень, подано пас-
портизацію, примітки й уточнення упорядни-
ці. У межах видань пісні розподілено на кілька 
груп, зокрема, ідеться про групи календарно-
обрядових і родинно-обрядових пісень, ліричні 
необрядові пісні, суспільно-побутові, балади, 
а також уміщено романси й пісні літературного 
походження. Більшість зразків публікують-
ся вперше, бо частина представлених пісень 
віднайдена упорядницею серед рукописів, 
а частина – власні записи або сучасні запи-
си інших дослідників. Багато пісень (і нот, 
і текстів) було розшифровано Л. Єфремовою. 
Кожна збірка містить допис «Від упорядни-
ка», вступну статтю, у якій авторка доклад-
ніше характеризує історико-культурні умови і 
пісенність конкретного регіону, побутування і 
особливості тих чи інших пісень на його тере-
нах, та невеличкі статті до кожного підрозділу, 
що стосуються представлених у ньому жанрів. 

Крім того, у збірках подано низку покажчиків, 
які, безсумнівно, полегшують роботу із систе-
матизації матеріалу: географічний, покажчик 
записувачів (зазначено дати та місця усіх за-
писів, уміщених у книзі), транскрипторів, ви-
конавців, іменний і покажчик інципітів пісень. 
Збірка «Народні пісні Волині» вміщує близь-
ко 1000 пісенних зразків, що є тенденційним 
для видань цієї серії. Окресливши загальну 
структуру, варто зауважити на особливостях 
презентованого видання. Так, збірка «На-
родні пісні Волині» стала першою у серії, що 
охоплює територію етнографічного регіону, 
а не області як адміністративно-територіальної 
одиниці.  

На презентації було чимало гостей, зо-
крема, її відвідали видатні науковці, які при-
вітали Л. Єфремову з виходом книги. Зі спо-
гадами про збирання фольклору на Волині та 
професійними заувагами виступив академік 
НАН України, директор Інституту літера-
тури ім. Т. Г. Шевченка М. Жулинський. 
У своїх доповідях кандидат філологічних наук, 
завіду вач відділу української та зарубіжної 
фольклористики Л. Вахніна, кандидат філо-
логічних наук, старший науковий співробітник 
відділу української та зарубіжної фолькло-
ристики Л. Іваннікова і доктор філологічних 
наук, провідний науковий співробітник відділу 
екранно-сценічних мистецтв та культурології 
Т. Руда проаналізували експедиційну діяль-
ність ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, окреслили 
особливості роботи «у полі» і наголосили на 
її значущості. При цьому дослідниці згадали 
багатьох співробітників Інституту, стараннями 
яких був зібраний значний фактичний матері-
ал, що частково вміщений у презентованому  
збірнику. Музикологічний аналіз окремих 
особ ливостей пісенності Волині представив  
аудиторії доктор мистецтвознавства, провідний 
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Хроніка

науковий співробітник відділу музико знавства 
та етномузикології ІМФЕ ім. М. Т. Рильсько-
го М. Хай. У своєму виступі доктор філоло-
гічних наук, провідний науковий співробітник 
відділу української та зарубіжної фольклорис-
тики М. Дмитренко коротко розглянув істо-
рію збирання та публікації фольклору Волині, 
зауважив на важливості роботи, проведеної 
Л. Єфремовою.

У багатьох виступах було відзначено, що 
підготовка подібних видань потребує опра-
цювання, систематизації, упорядкування, об-
ґрунтування, узагальнення та аналізу мате-
ріалу, а це – титанічна робота, яку виконала 
упорядниця. Її наукова діяльність примножує  
науковий потенціал колективу ІМФЕ 

ім. М. Т. Рильського. Крім професійних якос-
тей, учасники заходу зауважили, що знають 
Л. Єфремову як надзвичайно інтелігентну, 
скромну, мудру й толерантну людину.

Перлиною презентації був виступ народ-
ного колективу «Писанка», який прибув з 
м. Рожища Волинської області. Учасниці ан-
самблю у народній манері виконали кілька пі-
сень зі свого репертуару. Це унаочнило окремі 
зразки, представлені у виданні «Народні пісні 
Волині», оскільки до збірки також увійшли 
записи, зафіксовані від співачок «Писанки». 
Дирекція ІМФЕ ім. М. Т. Рильського щиро 
подякувала колективу «Писанка» за їхню  
багаторічну діяльність у справі підтримки та 
розвитку народної пісні в Україні.

Л. Єфремова 
та Н. Стішова під 
час презентації 
збірки «Народні 
пісні Волині». 

Фольклорний 
колектив  

«Писанка»  
з м. Рожища 

Волинської обл.  
та співробітники  

ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильсько‑
го Л. Єфремова,  

Л. Вахніна,  
М. Дмитренко, 
О. Яринчина, 
Л. Іваннікова. 

Київ, 2018 р. 
Світлини  

О. Головка
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