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Новi видання

Народнi пiснi з голосу Параски Павлюк / Зiбрав
та упоряд. Василь Сокiл.– Львiв, 2009.– 208 с.

Це справдi одне з небагатьох у сучаснiй українськiй фольклористицi зiбрання народних пiсень у виконаннi однiєї спiвачки – неординарної за своєю суттю. На неї звернув увагу ще в
1980-их рp. вiдомий фольклорист Степан Мишанич, яку вiн зарахував до числа яскравих носiїв
пiсенної епiки з високим громадянським авторитетом, природною мудрiстю, помноженою на багатий життєвий досвiд, глибоким iнтелектом, спостережливiстю, розважливiстю, iсторичним та художнiм чуттям, поетичною обдарованiстю, великим за обсягом матерiалом.

1-2’2009 Народознавчi Зошити
як про кохання та дошлюбнi взаємини, так i iсторичнi. З родинно-побутових пiсень є про кохання,
надто ж про родинне життя, деякi колисковi та
жартiвливi пiснi. Iз соцiально-побутового репертуару в активному вжитку спiвачки фiгурують в
основному жовнiрськi та солдатськi пiснi.
Окремо треба наголосити на пiснях про
нацiонально-визвольнi змагання – повстанських
та тюремних, якi почасти є добротною iндивiдуальною творчiстю П.Павлюк, укладеною за законами фольклорної поетики. Їй як особистостi
узагалi притаманна iмпровiзацiйнiсть. Прикметно, що записи вiд неї здiйснили Григорiй Дем’ян
(вiн же й “вiдкрив” цю неординарну особистiсть),
її син Лука Павлюк та упорядник збiрки.
Книга вiдкривається “Словом про Матусю”
доктора iсторичних наук, професора, академiка
Нацiональної академiї наук України, директора Iнституту народознавства Степана Павлюка.
Очевидно, треба дуже любити, поважати рiдну,
щоб писати “Матуся” з великої лiтери. А ще додати нiжнiсть почуттiв, довiру до неї, знання її
життя до “дрiбниць”, якими вона щедро дiлилася. С.Павлюк згадує, що пам’ять “Матусi” була надзвичайно потужною: вона запам’ятовувала
приказки, легенди, пiснi, була жвавою на забавах, зберегла геть усе з громадського i родинного
життя.
Вдячний Степан Петрович своєму колезi –
земляковi, доктору фiлологiчних наук, професоровi Василевi Соколу за укладання фольклорної
спадщини Матусi. “Уклiн Тобi, Друже, i свiтла пам’ять про прекрасну душею людину – мою
Матусю”, – так вiн завершив слово. Вiд себе додам: добре, що є такi фахiвцi, як В.Сокiл, що не
шкодують сил, енергiї на виявлення, збереження
та популяризацiю золотого фольклорного фонду
України.
Микола ДМИТРЕНКО

Книжка укладена за жанрово-тематичним
принципом. Найчисельнiшу групу представляють
лiро-епiчнi пiснi – iсторичнi та особливо балади

