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In Memoriam

Галина ВИНОГРАДСЬКА
“ЙШЛИ КОРОВИ IЗ ДIБРОВИ...”
Halyna VYNOHRADSKA. “So Went Cows from
Oak Grove...”

– А ось цiєї пiснi ми ще з Вами, Галю, сьогоднi не спiвали, i Ганна Йосипiвна стиха почала
своїм чистим i впевненим сопрано: “Йшли корови
iз дiброви, а овечки з поля / Заплакала молода
дiвчина при мiсяцю стоя...”. Закiнчувалася символiчна святкова вечеря з нагоди п’ятої рiчницi
наших “чорнобильських” експедицiй – маленьке
свято серед експедицiйних буднiв пiд час Комп-

Г.Горинь. Опiшне, травень 2006 р.

Ганна Горинь i Галина Виноградська на виставцi керамiки пiд час конференцiї в Опiшному. Травень 2006 р.

Консультацiї молодому поколiнню... Опiшне, травень
2006 р.
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Пiд час Комплексної iсторико-етнографiчної експедицiї Iнституту народознавства та Мiнчорнобиля до переселенцiв з зони вiдчуження у Яготинський та Переяслав- Хмельницький р-ни Київської обл. Серпень, 1999 р.

лексної iсторико-етнографiчної експедицiї Iнституту народознавства та Мiнчорнобиля до переселенцiв iз зони вiдчуження у Яготинський
та Переяслав-Хмельницький р-ни Київської обл.
12-25.08.1999 р. Була вже пiзня година, адже
часом переїзди з дослiджуваних сiл до мiсця нашої дислокацiї були досить тривалими i втомливими, особливо пiсля напруженого робочого дня,
пiд час якого ми не тiльки намагалися максимально зiбрати iнформацiю до своїх iндивiдуальних
тем, а й виконували несподiвану для себе роль
своєрiдних психотерапевтiв у розмовах з полiщуками, яких жорстока Чорнобильська катастрофа
вирвала зi звичного для них природнього та культурного середовища, вiками сформованого соцiуму рiдної громади. Ганна Йосипiвна Горинь
здавна дослiджувала тематику громадського побуту українцiв, i в цiй експедицiї звертала увагу
саме на механiзми збереження традицiйних суспiльних устоїв у середовищi переселенцiв. Практично кожна розмова з постраждалими людьми починалася, або закiнчувалася дражливими темами
їх життя, якi неможливо було сприймати байдуже,

а добра i чутлива натура Ганни Йосипiвни (як
i бiльшостi членiв експедицiї) приймала все дуже близько до серця. А тому конче потрiбнi були
моменти психологiчного розпруження, щоб назавтра з новими силами сприймати чергову порцiю
iнформацiї. I саме таким порятунком була пiсня...
А спiвати з Ганною Йосипiвною завжди було легко i приємно. Iї вiдмiнний музичний слух,
добре поставлений голос приємного тембру, вiдчуття партнера по спiву з пiвслова чи пiв погляду
i багатюща палiтра репертуару...
Цю багатющу палiтру менi пощастило спостерегти не раз i пiд час iнших експедицiй, i пiд
час поїздок на рiзноманiтнi конференцiї, i пiд час
рiзних святкувань у рiдному iнститутi.
А чого ми тiльки не переспiвали пiд час поїздки у травнi 2006 р. до смт. Опiшного на Полтавщинi на Всеукраїнську науково-практичну конференцiю “Криза традицiйних осередкiв народного
мистецтва України: трансгресiя “мистецтва сутiнкiв” як виклик нацiональнiй iдентичностi”. I тут
хотiлося б вiдмiтити роль Г.Горинь як науковця,
з глибоким розумiнням тенденцiй i процесiв у су-
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Виступ Г.Горинь на пленарному засiданнi конференцiї у Опiшному. Травень 2006 р.

Г.Горинь головує на засiданнi секцiї етнологiї. Опiшне, травень, 2006 р.
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спiльствi i народнiй культурi. Iї виступ на пленарному засiданнi цього поважного зiбрання задав
науково виважений i патрiотично-оптимiстичний
тон усiм дням роботи конференцiї, на противагу песимiстично сформульованiй назвi. Захопленню присутнiх Ганною Йосипiвною не було
меж. I органiзатори, i наукова молодь, що з’їхалась туди з усiєї України, а особливо з схiдних
та пiвденних областей, всi хотiли щось спитати, порадитись з нею. I взагалi, наша львiвська делегацiя (Г.Горинь, О.Сапеляк, Н.Боренько,
Р.Мотиль, А.Колупаєва, Г.Виноградська та iншi)
гiдно репрезентувала Львiв i українську народознавчу науку загалом. А потiм – довга дорога
додому i Пiсня!...

Г.Горинь та О.Сапеляк з учасниками конференцiї.
Опiшне, травень, 2006 р.

Традицiйнi полтавськi страви – завершальний акорд
конференцiї. Опiшне, травень, 2006 р.

...I тепер, коли чую виконання пiснi, зазначеної
на початку, у її розкiшному гармонiйному мелосi,
менi вчувається шляхетний i чистий голос нашої
незабутньої Колеги – Ганни Йосипiвни Горинь...
Львiвська делегацiя та гостi з iнших країв на конференцiї в Опiшному. Травень, 2006 р.

Усi фото 2006 р. автора Г.Виноградської.

