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Новi видання

Людмила Iваннiкова. Фольклористика Пiвдня
України: сторiнки iсторiї.– Запорiжжя, 2008.–
292 с.

Українська фольклористика щораз частiше по-
повнюється виданнями, якi розкривають сторiн-
ки iсторiї науки того чи iншого регiону. Нареш-
тi появилася монографiя, приурочена фольклори-
стицi Пiвдня. Насправдi не так багато дослiдни-
кiв займалося її вивченням. Авторка скрупульоз-
но простудiювала iсторiографiю питання, враху-
вавши як дослiдникiв минулих столiть, так i су-
часникiв. Серед тих, хто долучився якоюсь мi-
рою до цього процесу, названо А.Кримського,
П.Єфремова, М.Комарова, В.Дорошенка, Д.До-
рошенка, М.Сумцова, В.Бiлого, О.Дея, М.Шуб-
равську, I.Березовського, С.Мишанича, Л.Каши-
рiну, В.Пiнчука, А.Бачинського та iнших.
Пропонована праця вiдомої київської дослiд-

ницi – актуальна i новаторська. Л.Iваннiкова не
лише вивчає окремi постатi, а й звертає увагу на
той культурно-iсторичний процес, який цi постатi
породив, i те середовище, в якому вони iснували.
Авторка ставить за мету розкрити причини “не-
рiвномiрностi розвитку фольклористики на Пiвд-
нi України” i висвiтлити проблеми, пов’язанi зi
збиранням та дослiдженням усної словесностi в
регiонi (с. 11). В основу перiодизацiї покладе-
но хронологiчний принцип. Л.Iваннiковiй удало-
ся оптимально визначити три перiоди: 1. Поча-
ток фольклористичних дослiджень Пiвдня Украї-
ни (30-40-вi рр. ХIХ ст.). 2. Початок наукового
вивчення регiону (50-70-тi рр. ХIХ ст.). 3. Пе-
рiод фундаментальних монографiчних дослiджень
(кiн. ХIХ – поч. ХХ ст.). Цей умовний подiл
зумовив чiтку структуру роботи: кожному з на-
званих аспектiв вiдповiдає окремий роздiл. Най-
об’ємнiший iз них третiй. Зважаючи на специ-
фiку збирання i вивчення фольклору дослiджува-
ного регiону, особливо його публiкування, доре-
чним є четвертий роздiл “Регiональнi перiодичнi
видання як джерело до вивчення фольклористики

Пiвдня”. Саме на шпальтах перiодики, як слуш-
но зауважила авторка, побачили свiт головнi сту-
дiї Я.Новицького, Д.Яворницького, Г.Сорокiна,
С.Чернявської, О.Маркевича та iнших. Регiона-
льнi перiодичнi видання й досi залишаються важ-
ливим джерелом до написання iсторiї цього краю.

Одним iз перших збирачiв запорозького фольк-
лору був I.Срезневський, а прiоритет теоретика
народнопоетичної творчостi належить А.Скаль-
ковському. У 50-70-тi рр. ХIХ ст. у фольк-
лористицi Пiвдня зроблено кроки вiд просто-
го накопичення до наукового осмислення, що
пов’язується з iменем Г.Залюбовського. I ли-
ше наприкiнцi ХIХ – поч. ХХ ст. розпочав-
ся перiод фундаментальних монографiчних дослi-
джень. Найбiльш активними в цей час виступа-
ють I.Манжура, Я.Новицький, Д.Яворницький,
В.Ястребов, О.Маркевич, П.Нiщинський та
iншi.
Багатство бiблiографiї (857 позицiй) свiдчить

про кропiтку та сумлiнну працю Л.Iваннiкової
у пiдготовцi пропонованого видання. Не маємо
сумнiвiв, що книжка потрiбна не лише для до-
слiдникiв пiвденного регiону, а й усiєї України,
i стане вагомим внеском в iсторiю української
фольклористики.
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