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Текст поховального обряду, зокрема і його 
вербальної складової – народних голосінь, 
належить не лише до числа найдавніших, він 
розкриває базові для народного світогляду 
уявлення про буття. Тому рідко хто з фолькло-
ристів і збирачів фольклору оминув його своєю 
увагою, хоча значення цього сегмента тради-
ційної народної культури було усвідомлене не 
одразу. Як відомо, підготовлений свого часу 
том голосінь, що мав вийти в серії «Українська 
народна творчість» (упорядник С. Мишанич), 
не було надруковано. Тому настільки важли-
вою є здійснена робота І. Коваль-Фучило 
щодо залучення текстів, часто надзвичайно 
раритетних, як із друкованих джерел, так і з 
архівних записів голосінь.

Історія фіксації голосінь обіймає понад сто 
п’ятдесят років, і її уважно намагається про-

стежити впорядниця. Загалом представлено 
561 раніше друкований текст і 658 текстів, від-
найдених у рукописних архівах і нових запи-
сів, у тому числі і власних. При подачі тексту 
І. Коваль-Фучило зберегла правопис видання, 
у якому вперше було надруковано текст, а та-
кож текст рукопису, якщо такий удалося від-
шукати. Представлено записи семи архівних 
фондів, також нотні транскрипції голосінь із 
друкованих і рукописних джерел. При подачі 
матеріалу дослідниця дотримується фонетич-
ного принципу, який притаманний для сучас-
ного наукового дискурсу, чим засвідчує свій 
високий фаховий рівень фіксації польового 
етнографічного і фольклорного матеріалу, зо-
крема поховальних голосінь.

У передмові «Українські голосіння: історія 
фіксації і локальні особливості побутування» 
І. Коваль-Фучило наголосила на аспектах, 
які обрано для представлення матеріалу. Зо-
крема, в історії фіксації вирізняються декіль-
ка етапів, серед них, перший, – від середини 
ХІХ ст. і до 1912 року, яким позначено вихід 
у світ збірки голосінь та похоронних обрядів 
І. Свєнцицького і В. Гнатюка. Другий етап за-
писування голосінь – від 1913 року до початку 
1960-х років, коли межею стала поява техніч-
них засобів запису. Цей період представлений 
цікавими малознаними матеріалами, переваж-
но архівними рукописними записами, здійсне-
ними корифеями українського народознавства 
й етномузикознавства Ф. Колессою, М. Гай-
даєм, К. Квіткою та ін. Водночас виокремлено 
період 1966–1976 років – час, коли робила 
самозаписи голосінь Н. Присяжнюк. Третій 
етап у збирацькій діяльності – від 1960-х 
років і до нашого часу, який позначений наяв-
ністю технічних засобів. Упорядниця згадала і 

ВИДАННЯ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ГОЛОСІНЬ

Оксана Микитенко

Голосіння / упоряд. І. Коваль-Фучило ; [наук. ред. Л. Іваннікова] ; НАН 
України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2012. – 792 с. + компакт-диск.

http://www.etnolog.org.ua



106

ISSN 01306936 * НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІЯ* 3/2013

власний досвід запису голосінь, які вона впер-
ше почула від своєї бабусі, що дуже вразило її і 
зумовило подальше наукове зацікавлення цим 
жанром у студентські роки, а також вибір теми 
кандидатської дисертації.

Загалом робота вирізняється особистим 
поглядом дослідника, зануреного в живу тра-
дицію побутування голосінь. Відчувається, що 
І. Коваль-Фучило є постійним свідком вико-
нання цього фольклорного жанру, на підставі 
чого доходить висновків щодо комунікативної 
спрямованості тексту, який виводить на розу-
міння прагматики жанру. Науковець послуго-
вується терміном контексту фіксування голо-
сіння і відповідно вирізняє дві групи текстів: 
записані на замовлення слухача, які у свою 
чергу поділяються на три групи, і зафіксова-
ні в живому побутуванні. Будучи прекрасним 
знавцем традиції живого побутування, дослід-
ниця водночас зазначає, що «живі голосіння 
часто не вписуються в жодну класифікацію» 
із запропонованих попередниками – упоряд-
никами збірників голосінь, проте сама інколи 
необґрунтовано об’єднує в одній групі оказіо-
нальні й побутові тексти.

Іншим, поряд із хронологічним, принципом 
подачі матеріалу, який дає змогу простежи-
ти динаміку тексту, є географічний принцип. 
І. Коваль-Фучило зауважила, що «дослідже-
ний матеріал дає підстави поділити українську 
традицію оплакування на чотири основні типи: 
наддніпрянський, поліський, бойківсько-опіль-
ський, гуцульсько-подільський». Водночас 
підстава, обрана для такого поділу, не враховує 
зазначеного на попередній сторінці принципу 
типології східнослов’янського тексту, запро-
понованого, зокрема, В. Харитоновою. Окрім 
того, при типологічному розгляді фольк лорного 
обрядового тексту на перший план виходить 
саме ареальний метод, пов’язаний з картогра-
фуванням явищ традиційної духовної культу-

ри, який, як відомо, може запропонувати най-
більш ґрунтовні результати. Постає питання: 
«Наскільки зазначений поділ української го-
лосильної традиції, підставою для якого є на-
самперед наявність певних мотивів та їхня вер-
балізація в певному регіоні, має відповідність 
щодо інших фольклорних жанрів?»

Упорядниця справедливо зазначила, що 
«пошук кращих і найбільш цінних текстів», 
що було завданням на перших етапах фіксації 
голосінь, не відображав справжньої традиції. 
Це, безперечно, так, проте це і не було першо-
черговим завданням збирачів минулого, коли 
йшлося переважно про кодифікацію народної 
мови. Це було першочерговим завданням та-
кож і Вука Караджича, який уперше подав 
тексти плачів у своїй збірці 1841 року. Нато-
мість і дослідниця не уникнула оцінювання 
голосінь («найбільш оригінальною є наддніп-
рянська голосильна традиція», «найбільш по-
етично довершені тексти, записані на Полтав-
щині і півночі Чернігівщини»), що часто- густо 
пов’язано із втручанням записувача і стосуєть-
ся актуальної проблеми автентичності фольк-
лорного тексту, зокрема імпровізаційних за 
своєю природою голосінь.

Значний обсяг роботи вимагав від до-
слідниці надзвичайної уваги щодо уніфікації 
тексту, а також аналітичного осмислення зі-
браного матеріалу. Корисним для читача стане 
науковий апарат видання: коментарі, якими 
оснащено кожен текст у збірнику, географіч-
ний покажчик, облікова таблиця записів голо-
сінь, перелік основних джерел видання.

Оцінюючи опублікований І. Коваль-Фу-
чило збірник «Голосіння» в цілому, зазначимо, 
що це ґрунтовна і довершена праця, яка запов-
нює певну лакуну не лише в українській, а й у 
слов’янській фольклористиці, є гідним внеском 
у збереження та вивчення народної традицій-
ної культури.
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