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Видавнича практика української фольклористики зорієнтована переважно 

на літературну модель тексту. Через це усна природа фольклору не отримує 
адекватного втілення. У статті розглянуто едиційні проблеми, що виникають 
під час роботи з матеріалами різного походження: рукописами та раніше 
опублікованими текстами. Їх рішення має враховувати відмінності типів ви-
дань. Таке спрямування забезпечить максимальне відображення у публікаціях 
рис усності творів фольклору.  
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Сучасна фольклористика все частіше поряд з літературоцентрич-

ною спрямованістю набуває й орієнтації на контекст та виконавство 
(контекстуально-орієнтований і виконавський підходи [5; 23]). Це має 
відбиватися не тільки на збирацтві та мірі адекватності записів, а й на 
едиційній практиці.  

Увага до виконавської природи фольклору (а писана фіксація є лише 
допоміжним засобом для архівування та дослідження [24]) вимагає 
подолання едиційних стереотипів і віднайдення способів відображен-
ня змістових акцентів, властивих усним текстам. На жаль, в україн-
ській фольклористиці публікації розглядалися переважно як засіб 
популяризації та пропаганди надбань народної традиції, як “виховний 
засіб”, що відсувало на марґінес власне наукові функції записів. 

Видання записаних з літературоцентричного погляду текстів має 
багато спільного з підготовкою до друку творів літератури, тому шля-
хи вирішення проблем більш чи менш второвані, принаймні, є досвід, 
на який можна спертися у прийнятті рішень. Найбільшу ж проблему 
становлять тексти, що належать збирачам, які цінували виконання і на-
магалися відтворити ті змістові нюанси, що виникають саме у процесі 
оповіді, співу тощо. Парадоксально, проте зазвичай з літературоцент-
ричної позиції такі записи сприймали як недосконалі, бо їх словесний 
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текст, синтаксис, а подекуди й композиція були аж надто пов’язаними з 
контекстом, і тому поза його розумінням видавалися принаймні не-
звичними. Тож тривалий час їх просто оминали і намагалися не репро-
дукувати у виданнях. Нерідко на редакційних нарадах другої половини 
ХХ століття навіть звучали закиди до упорядників, чому вони не ско-
ристалися “класичними антологічними текстами”, а вдалися до публі-
кування архівних джерел, художня якість яких сумнівна. Це стосується 
не лише рукописів Порфирія Мартиновича, чия постать викликала 
довготривалі дискусії, а й записів таких визначних майстрів слова, як 
Марко Вовчок і Опанас Маркович та інших. І знову парадокс: саме від-
творення розмовних, спонтанних, нерегулярних рис в їхніх записах 
при орієнтації на популярність видання створювали непорозуміння між 
упорядником і видавництвом, редактори сприймали це як недолік, а не 
надзвичайну чутливість збирачів до особливостей виконання. Таке, на-
приклад, виявилося у роботі над збірниками фольклорних текстів “Ка-
линова сопілка” (1989) [10] та “Соціально-побутова казка” (1987) [16]. 

У процесі підготовки записів до друку закономірно має постати 
питання про інформативність джерел різного типу – рукописів та 
публікацій. Через тривку тенденцію до “олітературення” фольклорних 
записів рукописні першоджерела (навіть у випадку, коли до першої 
публікації їх готували фахівці чи й самі збирачі) є інформативнішими, 
ніж публікації. 

Рукописи збирачів, хронологічний діапазон яких сягає майже двох 
сторіч, надзвичайно строкаті за своїми характеристиками. Більшість із 
них створювали зі слуху та від руки, без застосування технічних прист-
роїв, тому їхня точність відносна. Усвідомлення ж істотності врахуван-
ня виконавської природи текстів прийшло вже в ХІХ столітті. Але 
воно не втілилося в цілісній концепції, залишилося на рівні здогадок 
та експериментів і тому властиве лише окремим записам. Через це ру-
кописи відображають різну міру розуміння збирачами проблем автен-
тичності. Відмінними були й можливості досягти її. Однак суб’єктив-
не прагнення максимально наблизитися до усного оригіналу властиве 
багатьом записам. Безумовно, воно було обмежене станом розвитку 
текстологічних ідей (та й відсутністю технічних можливостей), проте 
рукописи є надзвичайно інформативним джерелом. Уважний їх аналіз 
у деяких випадках дає можливість встановити не тільки паспортні 
дані, а й зрозуміти, як і за яких умов постав запис – під час виконання, 
з диктування, у процесі пригадування тощо. Саме такі записи, що не-
суть відбиток ситуації, зазвичай видаються неприйнятними для публі-
кування. Зокрема П. Мартиновича звинувачували навіть у тому, що він 
сам складав частину з текстів (див. дискусії з цього питання [1, с. 24–
29; 2; 4; 8; 12; 14; 21]). Висловлювали й сумніви в тому, чи справді 
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існували його респондентки Мотрона Бондаренко та Оксана Харченко 
(Кобиланка), а записи від них вважали невартими дослідницької уваги 
[8]. Натомість детальний і неупереджений аналіз рукописів засвідчує, 
що записи від них збирач робив не зі співу, а в процесі пригадування й 
диктування. Тож вони рясніють ремарками виконавиць про те, які варі-
ативні зміни припустимі у виконанні, про почуття, які викликають у 
них події думи, та іншими коментарями. Водночас у них відсутні особ-
ливості, характерні для співаних текстів. Проте ці записи лишаються 
важливим джерелом вивчення епічної традиції в різних її виявах, 
оскільки, наприклад, засвідчують існування носіїв, які були зберігача-
ми традиційного знання, проте не були епічними співцями.  

У тому ж випадку, коли рукописи містять чернетки, польові записи 
(як-от у П. Мартиновича), вони тим більше є надзвичайно цінним дже-
релом, оскільки дають можливість краще зрозуміти процес створення 
запису і навіть особливості функціонування твору в традиції, зокрема 
в тому разі, коли збирач неодноразово фіксував твір у виконанні того 
самого носія. За наявності декількох власноручних копій того ж запису 
можна, наприклад, простежити, як відносно точно зафіксований текст 
поступово видозмінюється, як його редагують у процесі підготовки до 
друку [4, с. 332–335]. Цікаво, що навіть така робота, спрямована на 
часткове нівелювання тих автентичних рис тексту, які могли видатися 
“недоліками” запису, іноді не давала бажаних редакторові результатів, 
а їх публікація не отримувала схвалення саме через збереження рис ав-
тентичності. Фактом історії фольклористики стала дискусія Максима 
Рильського та Леоніда Новиченка навколо видання “Українські народ-
ні казки, легенди, анекдоти” (1957) [20]. Показово, що видання 1930–
1980-х років дуже часто були кроком назад порівняно з багатьма 
працями ХІХ століття. Хрестоматійний приклад – “Записки о Южной 
Руси” Пантелеймона Куліша. Інформація про виконавців та виконання, 
яка міститься там, здебільшого була вилущена при подальших пере-
друках фольклорних текстів. І зовсім не тому, що деяка інформація 
П. Куліша, очевидно, була містифікована.  

Важливим інтерпретативним чинником у процесі “прочитання” ру-
кописів для читача чи едитора є сам спосіб, яким збирач отримав ін-
формацію при створенні запису. Матеріали, отримані “на замовлення” 
або ж у відповідь на питальники, та ті, що “підслухані” в спонтанному 
побутуванні чи у довірливому спілкуванні носіїв зі збирачем, є однако-
во достовірними джерелами, водночас їх реальна інформативність для 
читачів знижується в тому разі, коли у процесі едиції свідчення про 
спосіб і обставини фіксації текстів відсутні. Адже саме ця інформація 
є істотним інтерпретативним чинником, що служить формуванню нау-
кових уявлень і суджень.  
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Отримані через питальники свідчення можуть бути систематичні-
шими від живої “безпрограмової” (Іван Франко) оповіді респондента, 
проте можуть містити й змістові “лакуни”, причиною яких часто є 
відсутність у питальнику відповідного аспекту. 

Залежно від того, як сформульовано питання, відповіді на запиталь-
ники можуть бути вкрай стислими (аж до “так” чи “ні”) або ж містити 
лаконічну інформацію. Проте в деяких випадках, коли респондент во-
лодіє величезним обсягом інформації та інтенцією до епічності, він 
виходить далеко за межі поставленого питання. Це яскраво видно, на-
приклад, у відповідях баби-бранки Прузини Вознюк на програму Ва-
силя Кравченка “Родинний побут” [13, с. 256–285]. Саме тому під час 
відтворення відповідей важливо зафіксувати не тільки “голу” інформа-
цію, а й риси живої оповіді. 

Спостереження над джерелами, отриманими в різний спосіб, засвід-
чують, що здобуті у процесі невимушеного спілкування тексти, дещо 
втрачаючи в цілеспрямованості відповіді, зазвичай значно “об’ємніші” 
й живіші. За визначенням Василя Беха, одного з респондентів В. Крав-
ченка, його самозаписи спостережень над традиційною культурою села 
Бехи на Коростенщині є картинами народного побуту [13, с. 581–589]. 
Обдаровані оповідачі самі відчувають важливість не тільки інформації 
про явище, а й про його побутування в усній традиції. Тому, наприклад, 
Євдокія Компанець намагалася зазначити, за яких нагод використову-
вали те чи інше пригадане для запису прислів’я [5, с. 151]. 

Усе це свідчить про те, що наявні у розпорядженні дослідників ру-
кописні джерела та інформація, яку вони містять, неодмінно має збага-
чувати тексти у виданнях і відтворюватися також і в коментарях. При-
клади з едиційної практики засвідчують, наскільки складні едиційні 
питання стоять перед упорядниками, і демонструють важливість отри-
мання відповідей про реальний текстологічний статус тих чи інших 
текстів. 

Друковані джерела (першопублікації та подальші передруки) вима-
гають текстологічного аналізу – критики текстів, яку роблять на під-
ставі вивчення історії текстів. Зазвичай збирацькі першодруки є най-
достовірнішими, оскільки збирачі ретельно їх перевіряють у процесі 
підготовки до друку. Водночас редакційна політика видавництв і часо-
писів (зокрема добір для публікації лише естетично довершених текстів, 
вимоги щодо відсутності чи наявності паспортів та коментарів тощо), 
а також і політичні та суспільні чинники часом диктували едиційну 
тактику (наприклад, заборони публікації текстів українською мовою, 
через що записи поставали в метаграфії російською). Усі ці складові 
могли впливати на автентичність опублікованих текстів. 
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Що ж до практики фіксації та видання ХХ століття (з початку 
1930-х років), то вона, як ми вже зазначали, певною мірою може бути 
визнана кроком назад, оскільки літературні аналогії часом нівелювали 
специфіку виконавства, відбиту усними текстами. Цим зумовлений 
сучасний стан української едиційної ситуації.  

Дослідники завжди мали у своєму розпорядженні різноманітні дже-
рела, а на практиці лише розпочинається формування системи видань 
різного типу й призначення, яка, попри теоретичне усвідомлення, не 
була остаточно сформована у попередні десятиліття. Тому парадоксаль-
но окремі тексти, наприклад, записи Дмитра Яворницького (згадаємо 
лише видання його праці “Запорожье в остатках старины и преданиях 
народа”), поставали завдяки наполегливості упорядників у значно ав-
тентичнішому вигляді в популярних виданнях, аніж в академічних [22] 
(див. докладніше: [5, с. 141]).  

В едиційній практиці переважали науково-популярні видання. Тексти 
в них редагували, що наближало фольклорні записи до літературних 
взірців. Академічні видання також були орієнтовані на широкого чита-
ча, а не на фахівців. І лише окремі публікації засвідчували інтерес до 
виконавства та до контекстуальних особливостей. Більшість же обме-
жувалася відтворенням редагованого вербального тексту.  

Редагування тексту не спрямоване на збереження його автентичної 
форми, а має іншу мету, тож зупинимося передусім на виданнях науко-
вого типу, завданням яких є відтворення максимальної автентики запи-
су. Це досягається не тільки завдяки точному репродукуванню тексту 
запису, а й шляхом доповнення його коментарями, інформацією про 
збирача, виконавця, обставини виконання та фіксації тощо. Численні 
передруки запису часто досить істотно змінюють його текст, і таким 
способом відбувається множення “варіантів” не в процесі функціону-
вання явищ фольклору, а в процесі едиції. Це, безумовно, суперечить 
принципу дотримання точності, проте є реальністю видавничої прак-
тики і часто вводить читачів в оману. Тому для видань наукового типу 
важливо віднайти найдостовірніший текст запису, звертатися до руко-
писних джерел чи першодруків, а не до передруків, навіть коли вони 
подані в найавторитетніших виданнях. 

Вагоме місце у виданнях мають займати коментарі, зокрема у публі-
каціях, метою яких є врахування виконавської специфіки традиційної 
творчості та усності її текстів. Коментарі мають містити якомога роз-
логішу інформацію про обставини виконання та методику створення 
записів, давати уявлення про збирачів і респондентів, відомості щодо 
варіантів та різночасових і повторних записів тощо. Отже, їхні функції 
розширюватимуться, вони відтворюватимуть і контекст виконання, і ста-
витимуть запис у науковий контекст, пояснюючи, які питання ставив 
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чи міг ставити збирач під час фіксування. Попри істотність перших кро-
ків подібні видання, на жаль, не стали практикою, а є радше винятком.  

Спробою удосконалення подання емпіричних матеріалів є публі-
кація другого тому архівної спадщини В. Кравченка – етнографічних і 
фольклорних матеріалів зі села Бехи Коростенської окрýги. Упорядники 
вважали за доречне опублікувати й дотичну інформацію – фрагменти з 
щоденників, листування з кореспондентами, мешканцями села Бехи, які 
працювали за настановами, а часом і програмами В. Кравченка. Саме ці 
матеріали створюють наукове та соціально-історичне тло, на якому 
поставали його записи. 

Кроком на шляху вдосконалення практики укладання видань нау-
кового типу є академічне видання дум [19] та інших збірників [17], 
оприлюднення рукописних колекцій видатних збирачів і раритетних 
видань їхніх записів [11], публікації польових записів [9]. 

Видання таких унікальних фольклорних пам’яток, як думи, перед-
бачає залучення усіх зафіксованих варіантів (виконань) певного сюже-
ту. Проте один реальний запис може існувати в кількох копіях, створе-
них з невідомою нам метою різними особами. Скажімо, дума “Смерть 
козака на долині Кодимі”, яку готують до видання у другому томі 
зібрання “Українські народні думи”, відома у двох публікаціях Миколи 
Костомарова. Її виявлено ще й у двох рукописах в архіві Російського 
географічного товариства: один з них, вірогідно, належить Миколі Бі-
лозерському, інший, можливо, – Амвросію Метлинському. Останній 
опублікував Володимир Перетц вже після виходу друком зібрання дум 
Катерини Грушевської. Є рукопис цієї думи й у фонді М. Білозерського 
в архіві ІМФЕ. Хоча джерелом для них усіх, як тепер зрозуміло, по-
служив один запис, проте через недостатню або й зовсім відсутню 
паспортизацію рукописів та відмінності, які з’явилися в процесі копію-
вання, спершу виникло враження, що це фіксації різних виконань. 
Натомість нині є підстави гадати, що це лише різночасові копії. 

З метою уникнення публікації “псевдоваріантів” важливо критично 
відчитувати тексти, що часом потребує заглиблення в усю архівну 
спадщину збирача. Така необхідність виникла, зокрема, під час підго-
товки видання “Українські народні думи” [19] у процесі пошуку й 
коментування текстів дум з архіву П. Мартиновича. Вище вже йшлося 
про неординарність його збирацького доробку, який налічує понад 500 
одиниць зберігання, а це тисячі аркушів. Особливості його роботи із 
записами, звичка до неодноразового копіювання цілих зшитків або до 
вибіркового копіювання, мета якого нам не зрозуміла, відсутність пас-
портів у копіях наражали упорядників на численні труднощі в іденти-
фікації текстів. Це вимагало пошуку “першозапису”, зіставлень, звер-
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нення до інформації про виконавців, до списків виконавців і дат фікса-
цій, розкиданих по фонду. 

Усі ці матеріали мають максимально міститися у коментарях, особ-
ливо, коли йдеться про видання наукового типу.  

Подібні підходи давно стали обов’язковими в літературознавстві, 
та для фольклористів і досі лишаються факультативними. 

Проте істотно не оминути увагою реальні повторні фіксації. Як 
свого часу Філарет Колесса, так само Володимир Харків 1930 року по 
кілька разів записував від одного виконавця думу чи її фрагменти. 
Наприклад, від лірника Назара Боклага було зроблено кілька записів 
думи про трьох братів азовських. Ніщо – ані фіксації тексту в щоден-
нику (зі співу чи проказування) чи на фоноваликах, ані пізніші тран-
скрипції (у тому числі, можливо, й з фоноваликів, які не збереглися) не 
може бути проігнороване, бо все це важливий матеріал для подальших 
наукових студій – про роль пам’яті і “творення в процесі виконання” 
(А. Лорд), про механізми дії традиції і роль контексту виконання (обста-
вин) і виконавського контексту (способів виконання), варіативність та 
її межі, і, зрештою, про стан науки на тому етапі й індивідуальні інтен-
ції збирача. 

Досі ще не реалізованим повною мірою ресурсом для удосконален-
ня способів відтворення друком текстів записів є застосування практики 
кон’єктур, які бажано максимально розкривати у коментарях. Нагада-
ємо, що складний шлях, який пройшли тексти від рукопису до публі-
кації, часом фатально відбився на їх автентичності. Тому, аби не ство-
рювати текстів, “зведених” з декількох джерел, кожне з яких у свій 
спосіб видозмінювало автентичний запис, а також показати вимушені 
редакторські втручання, зроблені у попередніх виданнях і таке інше, 
практику кон’єктур доцільно застосовувати ширше. Кон’єктури не мо-
жуть бути випадковими правками, які видалися необхідними з погляду 
упорядника. Більше того, кон’єктури мають становити систему, яка 
відбиває різні рівні тексту і є результатом його глибокого вивчення ви-
давцем (описки, особливості правописної ситуації, фонетика, синтак-
сис, риси виконавства тощо). І було б ідеально, якби у найближчій пер-
спективі фольклористи випрацювали і послідовно застосовували таку 
систему в академічних виданнях фольклору. 

Поза нашим аналізом лишилася практика видання музичних текстів 
і фіксацій обрядів, що мають свою специфіку та потребують окремого 
розгляду. Підкреслимо лише вагомість здобутків у цьому напрямі 
етномузикологів. Згадаємо про такі видання, як “Музичний фольклор з 
Полісся у записах Ф. Колесси та К. Мошинського” [15] й “Українські 
народні думи”, що їх підготувала Софія Грица (в останньому найпов-
ніше представлено музичні тексти цього жанру фольклору) [18], пере-
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видання “Українських народних мелодій” Климента Квітки (1922), яке 
виконав Анатолій Іваницький [11], та його видання власних польових 
записів “Історична Хотинщина. Музично-етнографічне дослідження” 
[9]. 

Усвідомлення специфіки фольклорних текстів, спроби досягти макси-
мально можливої точності їх відтворення при едиції мають забезпе-
чити дослідників якомога достовірнішим матеріалом, який сприятиме 
удосконаленню наших знань про складний і своєрідний феномен усної 
традиції. 

 
___________________________ 
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MODERN INTERPRETATION OF NATURE OF FOLKLORE: 
EDITORIAL SOURCES AND STRATEGIES 

 
Halyna DOVZHENOK 

 
Edition of Ukrainian folklore is mainly literary-oriented. Oral-based materials 

are reduced to written form. Thus the oral nature of folklore does not receive an 
adequate embodiment. This article deals with edition of materials of various origin 
(manuscripts and previously published texts). Different solutions are suitable for 
the different editorial strategies (for instance: popular and scientific types). Using 
these strategies we make the published text more adequate to its oral form. 

Key words: Edition strategies, manuscripts, reprints, oral and written text. 
 
 
СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ ПРИРОДЫ ФОЛЬКЛОРА: 
ИСТОЧНИКИ И ТЕНДЕНЦИИ ЭДИЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Галына ДОВЖЕНОК 

 
Издательская практика украинской фольклористики преимущественно 

ориентируется на литературную модель текста. При этом устная природа 
фольклора не получает адекватного воплощения. В статье рассмотрены эди-
ционные проблемы, возникающие при работе с материалами различного про-
исхождения: рукописями и ранее опубликованными текстами. Их решение 
должно учитывать различие типов изданий. Движение в этом направлении 
приведет к максимальному отражению в публикациях черт устности фольк-
лорных произведений. 

Ключевые слова: эдиционные стратегии, рукопись, перепечатка, устный 
текст, письменный текст. 
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