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Вітаю, шановні колеги. 

 Ті з вас, хто належить до мого покоління або старші – безумовно, знають 

про Ніну Керімову, яка наприкінці 1980-х та у першій половині 90-х активно 

працювала на ниві документування музичного фольклору Кіровоградщини, 

записуючи його в селах від місцевих жителів. 

 Але одна справа просто знати про цю діяльність збирачки, а інша – 

збагнути той велетенський обсяг роботи, який було виконано Ніною за 10 років.  

А також – усвідомити наукову й культурну цінність і вагу здобутих нею 

матеріалів, які в контексті об'єктивних процесів згасання чи то суттєвого 

осучаснення народномузичної традиції набувають, заризикую сказати, 

загальнонаціонального значення – оскільки національне складається 

сукупністю регіональних культур, а системне досідження нашого регіону 

починалося зокрема зусиллями Н. Керімової.  

 До неї така робота на наших теренах майже не велася (за виключенням 

кількох коротких  експедицій ІМФЕ у 50-ті й 60-ті та записів Григорія Шевчука 

початку 1980-х, що лишилися тільки в нотаціях, натомість жодна з 20-ти його 

аудіокасет не збереглася і почути, як то звучало тоді – вже не вдасться.  
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 Тим-то аудіоархів Ніни Керімової, який налічує загалом близько 6000 (!) 

пісень, награвань та розповідей, записаних від старожилів, є, без 

перебільшення, скарбом.   

 ЇЇ збирацький доробок складає майже третину з 20-тисячного 

регіонального фонду, згромадженого в останні 30 років зусиллями всіх 

фольклористів, хто займалися польовим дослідженням нашого Передстепового 

Правобережжя. 

 Наведу деякі біографічні відомості про збирачку. 

 Народилася 1962 у Красноярську, в Сибіру, куди її батьки, самі родом з 

України, поїхали працювати за розподілом. До речі, бабуся Ніни – Ганна 

Андріївна Живага – родом з Кіровоградської обл., з хутора Оброшного поблизу 

Великої Виски. А в Олено-Косогорівці Кіровоградського р-ну жив Семен 

Живага, «брат діда Левка Живаги, з родиною». Тож, як бачимо, Ніна займалася 

дослідженням фольклору саме тих теренів, звідки походить корінням.  

1975 року, через погану екологію й постійні хвороби дочки́, Керімови 

повернулися до України – до м. Жовті Води, біля Кривого Рогу. Сумніваюся, 

правда, що там екологія ліпша.  

Закінчила Дніпропетровське музичне училище як теоретик та  1987-го –   

Київську консерваторію як музикознавець, захистивши диплом про інтонаційні 

кризи на прикладі симфоній Густава Малера,  ще й отримавши додаткову 

спеціалізацію органістки.  

Упродовж навчання в консерваторії щороку – з 1983-го – брала участь у 

фольклорних експедиціях, де засвоїла на практиці методи польової роботи та 

сформувала відповідні збирацькі преференції.   

З 1987 почала працювати на музично-педагогічному факультеті  

Кіровоградського державного педагогічного інституту. Тоді ж починається її 

експедиційна робота в області. 

 Їздила вона головно зі студентами КДПІ, найбільше – з учасниками 

створеного нею гурту «Гілка», а також (у перші роки) із кількома викладачами 
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музичного училища, зацікавленими у фольклорі (Оленою Панічевою, 

Світланою Концедаловою, Олександром Полячком). 

Я особисто мав із Ніною лиш одну спільну триденну експедицію (1992). 

Ми швидко збагнули, що це нерозумний і неекономний формат, коли два 

«дорослі» збирачі на одному сеансі, –  більше користі для справи буде, якщо 

кожен матиме свої базові терени, які відпрацьовуватиме якнайглибше. Так і 

робили, обмінювалися інформацією, разом складаючи той загальний пазл. 

 Щодо фінансування, то перші експедиції підтримувала грошима 

Кіровоградська музична спілка, очолювана Володимиром Вороною. За ці гроші 

навіть був куплений бобінний магнітофон «Нота» (він і зараз є робочий). Але в 

подальшому подорожувала своїм коштом.   

 Протягом 1992-1996 рр. Ніна навчалася в аспірантурі ІМФЕ, керівником 

була Софія Йосипівна Грица.    

 І невідомо, як би далі складався сюжет, але у 1996 Ніна була змушена 

припинити поїздки селами, бо перенесла хворобу, наслідком якої стала 

необхідність дотримуватися жорсткої дієти. А це, зрозуміло, є неможливим у 

селі, бо возити спеціальну їжу з собою та кожного разу пояснювати ситуацію 

вкрай некомфортно. 

 За кілька років переїхала до Німеччини, де мешкає й досі. Основною 

формою її діяльності в усі ці роки є гра на органі та робота в сфері музичної 

освіти.  

 Від'їжджаючи до Німеччини, весь свій аудіофонд, щоденники, 

машинописи й рукописні супутні до записів документи Ніна передала мені і 

відтоді я ними опікуюся і, власне, за них відповідаю.  Отже, призбираний нею 

матеріал сам по собі є викінченою герметичною колекцією, яку легко 

описувати й осмислювати. 

 Наведу красномовну статистику. 

За 10 років (1987-1996) відбулося близько 400 збирацьких сеансів,  

інформація охоплює 80 сіл з 18 районів,  

це майже 250 годин запису на 130 касетах і 40 бобінах.   
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 Окрім польових записів для повноти картини слід згадати також і 

організовані збирачкою студійні сесії проекту «Кобза» з гуртами сіл Липняжка 

та Розумівка, видані пізніше у серії УЕЛФ  (1997) як альбом «Вітер Степовий – 

Пісні Вольниці Запорозької». А ще – цифрові записи 1992 року, здійснені в полі 

з бельгійським фахівцем Убером Бооне, видані невдовзі в Європі на CD.  

 А рівно й документальні телепередачі, зняті Кіровоградським 

телебаченням, зокрема про народного скрипаля Василя Кравченка з 

с. Кам'януватка Новомиргородського р-ну, про гурт с. Станіславівки з 

Новоархангельщини тощо. 

 Слід зауважити, що стан місцевої традиції вцілому у 1990-ті був гірший 

порівняно з автохтонними українськими теренами, зібрати повноцінний гурт 

старожилів вже тоді було непросто.  

 А збирачка по змозі віддавала перевагу саме таким гуртам – родинним чи 

сусідським, хоча записувала і клубні – але передусім ті, що культивували 

традиційний репертуар та манеру. (До слова, вельми цікаво порівнювати одні й 

ті твори, співані клубним ансамблем, орієнтованим на сценічні виступи – та 

незаангажованими системою виконавцями з того ж села. Але ж це зовсім 

окрема тема).  

 Серед сольних сеансів є чимало з інформантами дуже похилого віку, 

найстарші  з яких були 1896, 1895 та 1891 (!) р.н. А з виконавцями 1900-х  р.н. 

відбулися десятки зустрічей. 

Цілком зрозуміло, чому збирачі віддають перевагу старожилам. Бо ті 

репрезентують місцеву традицію у її «чистому», не викривленому радянськими 

соціокультурними реаліями вигляді. Нині вже цей стиль майже втрачено, його 

носії пішли з життя, а молодші співають інакше: простіше, лапідарніше. Тож 

розуміємо цінність  записів, де зафіксовано цю давню манеру й давніший шар 

репертуару. 

Здавалося б, у малодослідженому регіоні більшість експедицій мали би 

бути розвідкові – щоби охопити якнайбільше районів і бодай у першому 

наближенні прояснити загальну картину. Але Ніна дотримувалася переважно 
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іншого підходу, і надавала перевагу ретельнішому обстеженню певної 

локальної зони. Ясно, що мало місце і те й те, але означена тенденція таки 

доволі очевидна. Отже, Ніна не раз вдавалася до повторних експедицій, 

виявляючи нових і нових виконавців в уже ніби й обстеженому селі – або 

йдучи, так би мовити, «від села до села», поступово окреслюючи виявлений 

осередок. 

Таких осередків-кущів – більш-менш єдиних в етномузичному плані зон, 

прицільно обстежуваних збирачкою – є кілька.  

Це передовсім Надвисся (згрубшого «Новомиргородський р-н плюс те 

що навколо нього»), тут відвідано близько 20 сіл.   

Іще одна щільно і якісно обстежена компактна територія – найпівденніші 

околиці історичної Уманщини – захід Новоархангельського р-ну. Робота в цій 

місцевості стала ніби продовженням теми, що почалася експедиціями Київської 

консерваторії середини 1980-х на західну (подільську) Черкащину. Приміром, з 

одного лиш с. Нерубайки є понад півтисячі записів. 

Схожою в плані «спадковості» є й ситуація з Олександрівським р-ном, що 

входить до етнографічного й історичного Надтясминня. Записи 1987-88 рр. 

здійснені там у спільних експедиціях з Оленою Іванівною Мурзиною. Далі вже 

Ніна продовжувала тут роботу сама. Тут обстежена менша кількість сіл, 

головна увага була до відомої, вже згадуваної Розумівки. Відзначимо й 

розкішні у всіх відношеннях записи з с. Стара Осота.  

 Але тут вже ми (тобто подружжя Терещенків) продовжили тему, так би 

мовити, підтримали прапор і займалися Надтясминням якнайретельніше: разом 

з нашими учнями (яких товариство знає як «Гуляйгород») тут обстежено понад 

50 сіл. І треба сказати, що місцева традиція – що стосується її збереженості – 

тоді виглядала на тлі сусідніх справжнім Клондайком. 

 До слова, коли ми з дружиною починали у 1992 польову роботу, то 

записи й досвід Ніни дозволили швидше зорієнтуватися в традиції і сприяли 

тому, шо це не було для нас «з чистого аркуша», а можна було повноцінно 
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готуватися до експедицій, будувати маршрути, складати путівники, питальники 

й таке інше. 

Не випадково, що, займаючись самоосвітою, зокрема вивчаючи історію 

регіону, Ніна спочатку обрала «фольклорною базою» північну Кіровоградщину: 

ця смуга ще має історичну назву Нова Сербія, тягнеться від Синюхи до Дніпра і 

заселялася дещо раніше порівняно з південнішими – степовими – районами.   

Однією з ідей записувачки було пройти всіма новосербськими 

поселеннями-сотнями і з’ясувати наскільки тамтешній фольклор має щось таке 

спільне, що би корелювало з часом і способом заселення.    

Зібрані матеріали очікувано свідчать, що Нова Сербія не утворює єдиної 

музично-етнографічної зони, але об’єднує в межах Передстепового 

Правобережжя цілком самобутні Надвисся й Надтясминня.    

Пізніше Ніна охопила також райони, що розташовані південніше 

означеної смуги: вже власне степовий Новоукраїнський та зону Приінгулля 

(уся центральна Кіровоградщина). 

Нечисленними, але вельми цінними є записи від мешканців навколишніх 

сіл міста Жовті Води. Ці матеріали доповнюють картину дослідженої нами 

надпотужної ліричної традиції, що виявлена на лівому березі р. Інгулець у 

Петрівському р-ні, яку колеги знають за диском «Довгі Пісні Дикого Поля».  

Найпівденніші райони, на жаль, не принесли яскравих відкриттів, і після 

кількох неврожайних спроб виїзди туди не проводилися.   

 Зазначу, що й наш досвід роботи на півдні області також не можна 

назвати вдалим, справа обмежилася розвідками, які, враховуючи обмеженість 

збирацького ресурсу,  не дали підстав для концентрації зусиль на цих теренах.  

Там потрібні геть інші методики, доволі затратні щодо часу й організації.  

Ніна Керімова практикувала записування фольклору й безпосередньо в 

обласному центрі – від людей, що переїхали з сіл. Тут слід назвати розкішне 

сімейне тріо – брата й двох сестер на прізвище Маяк з с. Сасівки 

Компаніївського р-ну та – окремо – Анастасію Костянтинівну Романюк, 1909 

р.н. з Інгуло-Кам’янки Новгородківського р-ну. До неї Ніна ходила з 
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магнітофоном кілька років. А то і з двома магнітофонами – для комбінованого 

запису багатоголосся.  

Пріоритетним у польовій роботі Н. Керімової був власне 

етномузикологічний підхід: вона прагнула  якнайповніше з’ясувати жанрове й 

музично-типологічне наповнення традицій і традиційний репертуар, хоча й 

етнографічний контекст завжди фіксувався у достатньому обсязі.  

 Відповідально підходила до вибору респондентів, застосовувала фахові 

методи опитування. Супровідна документація – рукописна, машинописна – 

завжди складалася одразу по приїзді додому. 

 Станом на сьогодні ВСІ польові магнітофонні записи ОЦИФРОВАНО 

– первеважна більішсть мною (частково й культурно-мистецькою агенцією 

«АртВелес», ≈10% від загальної кількості). До всіх записів є докладні 

електронні реєстри та посеансно складений путівник.  

Щодо публікацій, то, крім вже перелічених, зазначу, що вибрані 

аудіоматеріали з фонду Керімової включено «з нашої подачі» до 

наддніпрянського  й  подільського дисків проекту щойно згадуваної культурно-

мистецької агенції ArtVeles «Берви. Моя Україна». Десятки записаних Ніною 

пісень транскрибовані (нотовані) мною й уміщені у кількох етномузичних 

збірках.  

 І насамкінець. Я не любитель пафосу, але ж є таке слово 

«подвижництво». Людина цим жила десять років. І зараз, готуючи чергове 

видання, я завжди можу їй зателефонувати, уточнити, спитати щось, що 

лишилося за кадром, бо ясно, всього нема ані на касетах, ані в документах – і, 

як є можливість перепитати безпосередньо у збирачки – то є вельми цінний 

ресурс, яким гріх не користатися. Сподіваюся, далі буде.  

 Дякую за увагу. 
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