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ВстУП

Славістика, становлячи єдиний комплекс дисциплін, водно-
час проходила різні етапи свого розвою в різних країнах на різ-
них теренах. Природно, найбільші еволюційні можливості вона 
отримала в слов’янських державах, де зосереджувалися основні 
її центри, періодичні видання, гуртувалися дослідники. 

Між тим зацікавлення даною проблематикою здавна спо-
стерігається і в неслов’янських країнах й обумовлюється низ-
кою найрізноманітніших чинників. Однією з таких є Угорщи-
на, де слов’янознавство мало свої особливості. 

Своєрідність становища Угорщини «поміж Сходом і Захо-
дом» неодноразово відмічали угорські суспільні діячі та вче-
ні. Угорці, які належать до нечисленної фінно-угорської групи 
народів, примандрували до Європи зі Сходу і більше тисячі 
років тому оселилися на нинішній території. Вони принесли 
із собою східні елементи культури, та загалом не вони, а три-
вале перебування в Європі стало вирішальним у формуванні 
їхнього становища. 

У  процесі історичного розвитку угорці мали численні 
зв’язки зі слов’янськими народами, які й нині є їхніми сусі-
дами. В угорській мові існує багато слов’янських запозичень, 
зокрема з царини землеробства, господарювання, побуту, що 
свідчить про те, що угорці, як кочовий народ, свого часу бага-
то чого перейняли у слов’ян-землеробів. Окремі слов’янські 
спільноти, і  навіть етноси упродовж тривалих історичних 
періодів входили до складу історичної Угорщини, це зокрема 
словаки, хорвати, українці-русини та ін. Спільне перебування 
в одній державі, спільні історичні події та війни, побут і зви-
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чаї, не могли не відбитися в культурі, як угорців, так і слов’ян, 
що чи не найяскравіше виявилося у сфері народної – матері-
альної та духовної – культури.

Сусідство зі слов’янами, спільне проживання спонукало 
угорських дослідників звернутися передусім до своїх безпо-
середніх сусідів, аби краще пізнати їх мову та культуру, розу-
міючи, що тим самим вони збагатять і краще осмислять свої 
власні духовні набутки. Таким чином, особлива увага спрямо-
вувалася на мову, культуру та історію тих слов’янських наро-
дів, які розвивалися в тісній взаємодії з угорцями. 

Відомості про слов’ян здавна вміщують у різноманітних іс-
торичних та статистичних працях, щоденниках, мандрівних 
записках, що виходили в тогочасній Австро-Угорщині. У кін-
ці ХІХ ст., час активного формування науки, тут розвиваєть-
ся і славістика, репрезентована передусім народознавством, 
вивченням слов’янських народів та нацменшин, що значним 
числом проживали на території угорської частини двоєдиної 
монархії. Отже, слов’янознавчий напрям сформувався в над-
рах угорської науки і є її органічною частиною.

Розвій угорської славістики в різні періоди був неодно-
рідним, що обумовлено низкою причин: окрім суспільно-по-
літичного, економічного життя країни це становище її куль-
тури та науки в цілому; своєрідність міжетнічних процесів, 
національної політики в питаннях освіти та культури; рівень 
та проблематика угорської науки і ступінь наукової розроб-
ки питань мови, літератури, історії, етнографії; еволюція сла-
вістики в інших країнах. Не можна оминати і роль видатних 
особистостей, а також угорських учених слов’янського похо-
дження у цьому процесі тощо.

У  наш час славістика значною мірою інституалізується, 
зосереджується навколо центрів та осередків, академічних, 
навчальних закладів, музеїв тощо. На сучасному рівні про-
водиться підготовка спеціалістів, викладачів, перекладачів. 

http://www.etnolog.org.ua
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Зростають контакти із спеціалістами зі слов’янських країн. 
Збільшилося число періодичних славістичних видань. У  по-
пуляризації, публікації, вивченні слов’янознавства значною 
є роль національних федерацій, регіональних центрів та осе-
редків, до прикладу створення Інституту досліджень словаків 
Угорщини. 

Здавна в Угорщині розвивалась україністика, так, сприят-
ливими були часи зламу ХІХ–ХХ ст. У другій половині ХХ ст. 
українознавство перебуває в тіні русистики і лише в 90-х ро-
ках ХХ  ст., після отриманням Україною незалежності отри-
мує нові можливості розвою. Основні угорсько-українські 
культурні, наукові та ін. контакти йшли через Закарпаття, де в 
наш час мешкає значна угорська нацменшина, цим питанням 
приділяється немало уваги. Плідним є наукове співробітни-
цтво двох країн, до прикладу, у підготовці великих двомовних 
словників, фундаментальних наукових праць, зокрема з істо-
рії Закарпаття, проведенні спільних конференцій, реалізації 
проектів тощо. 

http://www.etnolog.org.ua
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РоздіЛ  пеРший
З ІСТОРІЇ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ  

ФОЛЬКЛОРИСТИКИ В УГОРЩИНІ

Слов’янське народознавство в Угорщині  
в ХІХ – на початку ХХ ст.

Поліетнічність Угорщини зумовила специфічний характер 
її слов’янознавства. Питання дослідження народної культури 
слов’ян, як і інших етнічних спільнот, що входили до складу 
держави, виникло у сув’язі з осмисленням власних духовних 
набутків. Пал Гунфалві ще в кінці ХІХ ст. у праці «Етнографія 
Угорщини» писав: «Етнографія Угорщини за своєю природою 
розглядає стільки народів, скільки мешкає на її території». 
Таким чином, визначальне місце у славістичних студіях угор-
ських вчених посів місцевий матеріал, і лише згодом по Другій 
світовій війні їхня увага спрямовується за межі країни. Сфор-
мовані історично, ці погляди є властивими і для сучасних до-
слідників, що дозволяє говорити про славістичну традицію 
угорської фольклористики.

Отже, слов’янознавчий напрям сформувався в надрах са-
мої угорської науки про фольклор і є її органічною частиною. 
Поштовхом до його появи став значний емпіричний матеріал, 
нагромаджений до середини XIX  ст. Об’єктом зацікавлення 
угорських вчених виявилися найчисленніші слов’янські ет-
нічні спільноти – балканослов’яни (серби, хорвати, словенці, 
македонці), словаки та українці, інші нацменшини, які дис-
персно чи компактно мешкали й мешкають на території Угор-
щини. Розвій славістичної фольклористики у різні періоди 
залежав від особливостей суспільно-історичного та культур-
ного життя країни; своєрідності міжетнічних процесів, на-
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ціональної політики в питаннях освіти та культури; рівня та 
проблематики угорської науки про етнологію та фольклор у 
цілому і ступеня наукової розробки питань історії, етнографії, 
мови, культури слов’янських етнічних спільнот; еволюції сла-
вістики в інших країнах. Наукову діяльність угорських фоль-
клористів можна розділити на декілька етапів: збирання усної 
народної творчості, її систематизація, публікація та вивчення. 
Ці етапи тісно переплітаються, становлячи собою ланки єди-
ного фольклористичного процесу.

Переселення та міграції слов’ян на угорську землю трива-
ли упродовж віків. До кінця не з’ясовано питання, які саме 
слов’янські народи проживали на території, завойованій пле-
менами у ІХ ст., проте добре відомо, що угорці мали на той час 
численні культурно-історичні зв’язки зі слов’янами. У XIV ст. 
відбуваються перші міграції сербів, хорватів та словенців на 
території Угорщини. Початок масового переселення півден-
них слов’ян датується 1426 роком, коли король Угорщини Си-
гізмунд І та деспот Сербії Стефан Лазаревич уклали угоду про 
угорський протекторат над Сербією. Починаючи з ХV–ХVІ ст. 
з дозволу угорських королів і великих землевласників чима-
лі групи південних слов’ян розселяються по всій території, 
головно вздовж південного кордону. Перед кожним великим 
турецьким походом на Балкани (1456, 1459, 1526, 1529, 1532) в 
Угорщину тікають численні загони сербів та хорватів. Остан-
нє велике переселення відбулося 1690  року, коли визвольні 
війни балканослов’ян закінчилися перемогою, а повсталі під 
керівництвом свого патріарха серби й частина хорватів, зазна-
вши поразки, змушені були переселитися в Угорщину. Одні з 
них невдовзі мігрували в Росію, інші лишились у районах Бач-
ки і Барані, в селах уздовж Дунаю, утворили тут торговельні 
колонії – Пешт, Комаром, Сентендре, Токай та ін.

З кінця XVII ст. на території Угорщини почали з’являтися 
словаки, рятуючись від турок. У ХVІІІ ст. їх прибування на-
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було більш масового характеру. У результаті в комітатах (об-
ластях) Бекеш та Ніредьгазі утворилися компактні групи сло-
ваків, котрі взяли участь і в освоєнні східних областей, роз-
орених турецькою навалою. Причиною міграцій у XIX ст. було 
також перенаселення деяких територій.

Міграції українців-русинів в Угорщину не мали масового 
характеру. Своєрідність їх полягала в тому, що невеликі групи 
українців вклинювались у компактні поселення словаків та 
угорців. Внаслідок цього їх етнічні, мовні риси часто асимілю-
валися. Дослідженням цих питань у другій половині ХХ ст. за-
ймався угорський академік А. Паладі-Ковач [504, р. 327–361]. 

Паладі-Ковач розглянув історію українських поселень у 
XVIII–XIX ст. на території північно-східної Угорщини, а саме 
сучасних областей Боршод – Абауй – Земплен і Саболч-Сат-
мар. Він пише, що в XV–XVI ст. на території Угорщини не було 
постійних поселень українців-русинів. Їх міграції почалися в 
XVII ст., однак більших масштабів вони набули в другій по-
ловині XVIII ст. Вчений з різних статистичних, історичних та 
краєзнавчих джерел подає відомості про зафіксовані поселен-
ня українців у різних місцевостях країни. Це зокрема дані ав-
стрійського етнолога та історика Германа Ігнатія Бідерманна, 
Самуеля Боровського, Елека Фенєша, які наводять дані по чи-
сельності народонаселення, перераховують села з українським 
населенням. Водночас українці доволі швидко асимілювалися 
з угорцями й особливо зі словаками. Паладі, підсумовуючи 
всі ці дані, робить висновок, що на середину ХІХ ст. більшість 
українського населення перебувало у стані двомовності. Усьо-
го на той час існувало приблизно 40  поселень, де українці 
складали значні групи. Вже тоді спостерігалася тенденція до 
стагнації. У другій полонині ХІХ ст. асиміляція пришвидши-
лася, однак, на думку академіка, до сьогодні не завершилося 
мовне та культурне уподібнення українців-русинів до числен-
ніших етнічних спільнот.
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У 1867 році на основі угоди, укладеної між австрійським ім-
ператорським двором і угорською стороною, абсолютистська 
Австро-Угорська імперія перетворилася на двоцентрову, дуа-
лістичну конституційну монархію. Наприкінці XIX – на почат-
ку XX ст. половину населення Австро-Угорщини (25 млн. чол.) 
становили слов’яни. До складу Угорщини ввійшли Трансіль-
ванія, історична область Банат, Словенія, Хорватія, тобто вли-
лися нові слов’янські народи  [171]. Більшість слов’янського 
населення тогочасної Угорщині складало селянство.

Ця угода надала Угорщині формальну державну рівність з 
Австрією і розширила її права у внутрішній і зовнішній по-
літиці. У цілій низці нових законів був прийнятий і закон про 
рівноправність народів і збереження мови, школи, адміністра-
тивно-управлінського апарату нацменшин. Та закон насправ-
ді не виконувався, навпаки, спершу була денаціоналізована 
школа, далі – національна адміністрація, а потому церква. Не-
покора суворо каралася. За законом 1879 року угорська мова 
стала обов’язковою в усіх неугорських школах, за вживання 
рідної мови поза уроками вчителі карали дітей. Угорською мо-
вою почала послуговуватися й греко-католицька церква. Ру-
синська інтелігенція швидко перейшла до мадяронства. 

Політика мадяризації, яку проводив уряд, викликала ши-
рокий протест неугорських національностей. Національне 
питання вимагало негайного вирішення. У  таких умовах на 
зламі двох століть слов’янські народи, їх історія, етнографія 
і фольклор, спільні з угорським народом історичні традиції 
стають об’єктом зацікавлення культурно-літературних і на-
укових кіл Угорщини. Хоча з різних причин чимало прогре-
сивних починань не були завершені. 

За даних обставин на зламі ХІХ і ХХ ст. набуло актуальнос-
ті т. зв. рутенське питання. З метою його вирішення постала 
потреба вивчення і самих рутенів – українців-русинів. У сфе-
рі економіки питання мала розв’язати «акція Егана» або «вер-
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ховинська акція», а в духовній ставилися завдання, вивчивши 
об’єктивну дійсність, взяти в свої руки керування духовним 
життям українців-русинів, а також ізолювати від закордонних 
впливів їх національні та церковні відносини [527, p. 18–19]. 
У  таких умовах дослідження народної культури українців 
отримало певні можливості розвитку, охопило різноманітні 
сфери духовного життя країни. 

Відомості про слов’янський фольклор, як і угорський, здав-
на вміщують у різноманітних історичних та статистичних пра-
цях, щоденниках, мандрівних записках, що виходили в того-
часній Австро-Угорщині. Найвизначніші з них «Commentatio 
de moribus ac ritibus Ruthenorum» (Про мораль і звичаї ру-
синів, в рукописі) Кароя Фейерварі, поміщика із с.  Комлоші 
Бардіївського округу; праця «Notitia Hungariae novae historico-
geographica» (Історико-географічні нотатки з нової Угорщини) 
у п’яти томах (Відень, 1735, 1736, 1737, 1742, 1749) словацького 
вченого Матея (Матяша) Бела, який аргументовано доводив не 
тільки автохтонність русинів Закарпаття, а й поширення серед 
них назви «Україна», «українці», що свідчило про розуміння 
ними етнічної спільності з усім українським народом. За його 
свідченнями, русинські поселення були в дев’яти комітатах, у 
чотирьох з них русинське населення становило більшість (Ма-
рамороському, Березькому, Угочанському і Ужанському).

Три монографії з цінними етнографічними характеристи-
ками українського населення Земплинського, Угочансько-
го і Сатмарського комітатів («Notitia topographica politica i. 
comitatus Zempléniensis» (Топографічні нотатки про Земплин-
ський комітат  – Буда, 1804) та  ін. подав пряшівський угор-
ський граф Антал Сірмаї. 

З  1825 року відома окрема монографія «Ethnographia 
Ruthenorum» (Етнографія русинів) словацького етногра-
фа Яна Чапловича (1780–1847) з детальним описом побуту, 
страв, одягу, ремесел, торгівлі, моралі, календарних, а також 
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сімейно-побутових обрядів. Праця написана на основі книги 
закарпатського філолога та етнографа Івана Фогарашія (Бе-
режанин) (1786–1834) «Историко-топографическое карпа-
то- или угро-росиян описание», рукопис якої досі невідомий. 
І. Фогарашій умістив у своїй «Русько-угорській ілі мадярській 
граматиці» (Відень, 1833) кілька народнопісенних текстів. Він 
одним з перших почав вивчати угорські запозичення в укра-
їнських говірках Закарпаття, так писав про місцевих жителів: 
«…  карпато или угро-росіяне исходом своїм мало-росіяне 
суть…» [186, с. 48]. 

Певні дані про народну культуру закарпатських україн-
ців-русинів подав Іоаникій Базилович (1742–1821) у тритом-
ній праці «Brevis notatia fundationis Th. Koriatowits… in monte 
Csernek ad Munkacs» (Короткі відомості фундації Коріятови-
ча… монастиря на Чернечій горі біля Мукачева, Кошиці, 1799–
1805), Іван Орлай (1770–1829) у праці «История о карпаторус-
сах» (С.Пб., 1804) та творець панславістичної ідеї, болгарист 
Юрій Іванович Венелін-Гуца (1802–1839) у праці «Древние и 
нынишние славяне» (М., 1841). Венеліну належать і розвід-
ки «О песнолюбии славян закарпатских» та «Карпаторусские 
пословицы», які збереглися в рукописі і були опубліковані 
лише 1906  року  [186]. Праці Венеліна присвячені питанням 
етногенезу українського населення Карпат, їхньої традиційної 
культури (звичаєвість, народний одяг, усна словесність). Ав-
тором ґрунтовної роботи «Topographica descriptio Ruthenorum 
in Comitatibus Marmaros et Beregh habitantium» (Топографіч-
ний опис рутенів, що мешкають в Марамарошському і Бе-
резькому комітатах, 1851) був Стефан Мустіянович. У моно-
графії польського дослідника Євгена Яноти про Бардіїв (1862) 
є окремий розділ про фольклор і етнографію українських сіл 
цього регіону.

Культура Закарпаття цікавила й австрійських дослідників. 
Відомому вченому Германну Ігнацу Бідерманну (1831–1892) 
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належить перше комплексне дослідження історії, статисти-
ки, етнографії та виробничої діяльності закарпатських укра-
їнців середини ХІХ ст. під назвою «Die ungarischen Ruthenen, 
ihr Wohngebiet, ihr Erwerb und ihre Geschichte» (Закарпатські 
українці, територія їхнього проживання, їхні промисли та 
їхня історія, Інсбрук, 1862–1867). Цю працю вивчив і частково 
переклав українською мовою Андрій Вовчак [22, с. 394–420]. 
Бідерманн поділив закарпатців на верховинців, долинян та 
пословачених українців і серед іншого описав їхні обряди та 
звичаї, а також вірування, зазначаючи, що завдяки живій фан-
тазії мешканців краю тут збереглося чимало забобонів. На 
основі скрупульозного аналізу Бідерманн спростував багато 
усталених офіційних стереотипів про закарпатців, про яких, 
зрештою, тоді було відомо небагато. Так, він вважав їх части-
ною «українського (малоросійського народу), який замешкує 
всю Східну Галичину, Буковину та частину Російської імперії» 
[22, с. 409]. Заперечив він і думку про їхню відсталість, мало-
освіченість, вважаючи другу рису наслідком недосконалості 
освітньої політики Угорщини. У  своєму описі Бідерманн за-
стосовував і порівняльний метод, зіставляючи закарпатців з 
іншими народами. Так, він вбачав разючу відмінність поміж 
українцями та росіянами у расовому, історичному та культур-
ному планах. Книга Бідерманна значною мірою сприяла по-
жвавленню інтересу до мешканців краю. Її настійливо реко-
мендував колегам Іван Франко з метою детального вивчення 
і популяризації.

Цікавою була постать Івана Югасевича-Склярського 
(1741–1814), невицького дяка (півчоучителя), іконописця і по-
ета, який поряд з 370 народними пареміями «Общая присловія 
по Товаристві неуких. Время, и час єст, молчати, и глаголати» 
за 1809 р., що були опубліковані І. Панькевичем («Покрайні за-
писи на закарпатських українських церковних книгах», Прага, 
1947), зібрав 10 пісень (тексти і частково музика) народного 
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походження. Йому належить кілька календарів, десяток ірмо-
логіонів, низка рукописних пісенників кінця XVII – початку 
ХІХ ст., у яких поряд з духовними піснями подано і світські. 
Югасевич вважається укладачем першого рукописного збір-
ника закарпатських прислів’їв та приказок [225, с. 63–76]. 

Певні історико-етнографічні відомості зустрічаємо в опи-
сах мандрівок по тогочасній Угорщині «першовідкривачів» 
угорських нацменшин першої половини ХІХ ст. Ці матеріали 
в наш час (значна їх частина опублікована вперше) віднайшов 
і опублікував угорський академік А. Паладі-Ковач [503].

Йому належить і вступна стаття до даної книги, що має на-
зву «Етнографія національних спільнот в добу Реформ», а та-
кож підготовка біографій цих учених. Матеріал розміщений за 
рубриками: південні слов’яни, словаки, німці, карпатоукраїн-
ці, румуни, менші спільноти, діаспора. Українцям присвячено 
етнографічні огляди Мігая (Михайла) Дулішковича, Яноша 
Бенцура, Габора Бартока. До прикладу, останньому належить 
праця «Русини Берегівської області». Слід зауважити, що су-
часні дослідники фольклору та етнографії нацменшин часто 
йдуть «по слідах» збирачів минулого, що працювали у тій са-
мій місцевості і мають змогу порівнювати давній і теперішній 
стан певних явищ. 

Мігай (Михайло) Дулішкович (1813–1873), греко-католиць-
кий священик, чия діяльність теж пов’язана з Марамарошем, 
у  часописі «Tudományos Gyűjtemény» за 1838  рік, Х  число та 
1841 р. ХІІ число опублікував праці про комітат Марамарош. 
У його книгах збереглися сліди епічних пісень.

Його брат, священик Янош (Іоанн) Дулішкович (1815–1883) 
1841 року у збірнику «Tudományos Gyűjtemény» (Науковий 
збірник) опублікував угорською мовою працю «Короткий 
огляд комітата Марамарош»  [283], що містить і фольклорні 
елементи. Між 1868 та 1871 роками він видав низку статей у 
журналі «Свѣт». Основний його твір «Исторические черты 
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Угро-Русских» у трьох томах побачив світ в Ужгороді в 1874, 
1875, 1877 роках, первісно планувався й четвертий. 

1830 року мовознавець та історик, публіцист, педагог, цер-
ковний діяч Михайло Михайлович Лучкай (1789–1843) опу-
блікував латинською мовою граматику «Grammаtika Slavo-
Ruthena», у якій подав опис живої народної мови, українських 
говорів Закарпаття, зокрема села Великі Лучки на Мукачів-
щині. До граматики додано зразки усної народної творчос-
ті – 7 байок, 105 прислів’їв і приказок, 9 пісень, 11 загадок з 
відгадками та  ін. Праця Лучкая мала великий вплив на на-
ступних діячів культури Закарпаття (О. Духновича, Є. Сабо-
ва, К. Сабова) та Галичини (М. Шашкевича, Й. Левицького). За 
словами професора Лизанця, важливість цієї праці в тому, що 
в ній уперше докладно описано фонетичну і граматичну сис-
тему українських говорів Закарпаття. Лучкай був також авто-
ром історії Закарпаття, написаної латинською мовою, в наш 
час її перекладено українською та опубліковано з коментаря-
ми [118] П. Лизанцем, переклад з латинської П. М. Лизанця, 
Ю. М. Сака. 

Ще в 20-і роки ХІХ ст. український філософ, мовознавець, 
поет, релігійний діяч, перший закарпатський русин, що став 
членом-кореспондентом Угорської академії наук у 1831 році, 
Василь Довгович (Довганич) (1783–1849), у  часописі 
«Tudományos Gyűjtemény» (Науковий збірник) опублікував 
статтю «Зауваги щодо поглядів на етнографію, як науку» [274, 
p. 3–12], де чи не вперше в етнології зробив спробу теоретично 
визначити її предмет і завдання, методи її дослідження, ви-
ступивши проти описовості, національної однобокості. Ним 
підготовлено й збірку прислів’їв та приказок латиною.

Збирання фольклору в різних регіонах історичної Угорщи-
ни – це перший етап розвитку угорської фольклористики. Її 
прикметною рисою в цей часовий відтинок було те, що зби-
рання складало невіддільну частину літературо знавчих та мо-
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вознавчих розвідок. Було здійснено цілий комплекс польових 
досліджень. Сприятливими для поступу науки про фольклор 
були організаційні заходи, зокрема створення 1802 року Ет-
нографічного музею, довкола якого об’єдналися перші збирачі 
фольклору, а 1826 року Угорського товариства вчених (пізні-
ше перейменованого в Угорську академію наук). 

Особливе місце в історії угорської культури та літератури 
займало засноване 1836 року літературне об’єднання під на-
звою «Kisfaludy-Тársaság» (Товариство ім. Кішфалуді). Покли-
кане пропагувати творчість поета-класика Кароя Кішфалуді, а 
також інших письменників, як вітчизняних, так і зарубіжних, 
воно стало популяризатором усної народної творчості угор-
ців та інших народів, які населяли країну. Матеріали Товари-
ства друкувалися в серії «Hazai Nem Magyar Ajkú Népköltészet 
Tára». Працювали члени Товариства і над розробкою науко-
вих принципів запису фольклору. Важливу роль зіграли допо-
віді відомого вченого Яноша Ердеї на його засіданнях («Про 
народну поезію», «Фрагменти народної поезії) та підготов-
лений ним збірник «Народні пісні і легенди» у трьох томах 
(1846–1848). З  1872  року починає виходити перша значна 
серія «Magyar Népköltészi Gyűjtémény» (Збірник угорського 
фольклору) за редакцією письменника Яноша Араня, пізніше 
Дюли Шебештєна – членів Товариства ім. Кішфалуді. У томах 
«Збірника», видання якого перервалося 1924 року на чотир-
надцятому томі, були представлені різноманітні фольклорні 
жанри з багатьох регіонів країни.

Здобутки угорської фольклористики кінця ХІХ ст., визна-
чення нею перспектив свого розвитку стали передумовою для 
створення 1908 року Угорського відділення Міжнародної фе-
дерації фольклористів (Folklore Fellows). Відділення розроби-
ло план польових досліджень фольклору, різних його жанрів. 
До роботи залучалися діячі культури та аматори. Частина зі-
браного матеріалу публікувалася в згадуваній серії «Збірник 
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угорського фольклору», решта зберігається в архівах. У  цей 
час угорська фольклористика зазнала впливу міграційної тео-
рії мандрівних сюжетів, що позитивно позначилося на розвої 
вітчизняного фінно-угрознавства, орієнталістики, славістич-
ного напряму. 

Багатосторонніми і систематичними дослідження стали 
з появою 1889 року Угорського етнографічного товариства. 
У його організації взяли активну участь відомі громадські 
діячі Герман Антал і Пал Гунфалві. Своє завдання Товари-
ство вбачало у «вивченні народів, які населяють сучасну та 
історичну Угорщину, а також у підтримці братерських від-
носин між народами шляхом їх взаємопізнання» [300, с. 33], 
у стимулюванні польових та наукових досліджень фолькло-
ру різних етнічних спільнот. Це відбилося в організаційній 
структурі Товариства. Так, для вивчення етносів були ство-
рені спеціальні відділи, очолювані, як правило, кваліфіко-
ваними фольклористами чи етнографами. У  привітальній 
промові на відкритті Товариства знаний письменник Мор 
Йокаї наголосив, що вивчення культури неугорських на-
родів виховує повагу до своїх власних скарбів, допомагає 
долати національні перепони, дає поштовх розвитку наук 
[372, p. 7]. 

Свої розвідки та фольклорно-етнографічний матеріал 
члени Товариства друкували на шпальтах часописів «Етно-
графія» (Ethnographia)  1 та «Етнографічний вісник Угорщи-

1 Перші чотири числа часопису «Еthnographia» вийшли 1890  року. 
У  різні періоди його головними редакторами були такі відомі вчені, як 
Лайош Катона, Герман Антал, Янош Янко, Дюла Шебештєн, Бела Гунда, 
Дюла Ортутаї, Іштван Балашша, Елек Барта та ін. У 1923–1925 роках жур-
нал видавався під назвою «Népélet» (Народне життя), у 1926–1948 роках 
«Еthnographia–Népélet» (Етнографія–Народне життя»). У наш час журнал 
є центральним органом угорської етнології, його очолює відомий етнолог, 
доктор історичних наук з Мішкольца Дюла Віга.
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ни» (Etnologishe Mitteilungen aus Ungarn) 2. У кінці ХІХ – на 
початку ХХ ст. на шпальтах журналу публікували й україн-
ські матеріали, це пісні, легенди, казки, зібрані М. Врабелем, 
М. Немешем, І. Семаном. У четвертому числі за 1893 рік Ми-
хайло (Мігай) Врабель вміщує казки закарпатських україн-
ців про угорського короля Матяша. Чимало матеріалів по-
дав Іштван Семан. У 22 числі за 1911 рік він друкує кілька 
текстів українських казок про угорського короля Матяша, 
зокрема повну версію казки про Матяша і Поган-дівча, каз-
ки з мандрівними сюжетами, куди долучилося ім’я Матяша – 
«Поділена нагорода», «Мудра дівчина і король» та  ін. Йому 
належить і стаття «Легенди про Христа в угорських рутенів» 
[533, p. 164–169], де він свідчить, що релігія є важливим еле-
ментом культури «рутенів» і наводить приклади 9  легенд з 
варіантами – «Христос і господар волів», «Христос і святий 
Павло», «Христос і три господарі» та ін. Семан свідчить про 
багату фантазію легенд, чистоту їхньої моралі, благородство 
почувань. Своєю чергою легенди про Христа вміщує в жур-
налі углянський вчитель Михайло (Мігай) Немеш, є тут і на-
родні оповіді на тему «І чортові треба свічку запалити!» [483, 
p.  315–317], які використовував у своїх співомовках С.  Ру-
данський. У часописі «Ethnographia» за 1900 р, № 11 Немеш 
вміщує тексти колядок з певного регіону з підрядним пере-
кладом угорською, порівнюючи їх з галицькими, творами із 
зібрань Жеготи Паулі та ін., є в нього і тексти про чарівни-
цтво і забобони, записані в Углі та Марамароші.

2 Перший угорський етнографічний журнал, що публікувався німець-
кою мовою (1887–1907) за редакцією Антала Германа і Лайоша Катони і 
приділяв значну увагу порівняльному дослідженню фольклору національ-
них меншин країни. У 1887–1989 роках з’явилися три додаткові числа під 
назвою «Етнографічні повідомлення». Це був перший етнологічний жур-
нал угорською мовою, який значною мірою сприяв утворенню Угорського 
етнографічного товариства. 
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У журналі за 1895 рік, число 6, народні вірування з околиць 
села Колочава на Марамарощині описує А. Журек. Це зокре-
ма уявлення про нечисті гроші, перше яйце, етіологічні пере-
кази про створення неба, гір, ворожіння та  ін. У числі 25 за 
1914 рік доволі розлогу статтю «Карачун» вміщує М. Бескид, 
де аналізує походження самої назви та її семантику. Так, він 
вважає, що слово і обряд мають давньослов’янське походжен-
ня і пов’язані з божеством «Краком».

Свідчення про українську пісню в Угорщині можна було 
знайти в роботах з народної хореографії. У журналі «Етногра-
фія» (1905, № 16) серед матеріалів про походження угорського 
гайдуцького танку вміщено статтю фольклориста й мовознав-
ця Маріана Ретеї Пріккеля (1871–1925) «Гайдуцький танець». 
Розповідаючи про походження танцю і пісень, що його супро-
воджували, він наводить приклади коломийок, твердячи, що 
під їх впливом формувалася слов’янська пісня пастухів, запо-
зичена з часом угорцями. Вчений малює такий шлях розви-
тку танцю: танець-коломийка  – угорський пастуший танок-
пісня («танець пастухів» та «пісня свинопасів») – гайдуцький 
танець. Цікавою є примітка Ретеї про те, що в дітей назва 
угорського пастушого танку звучить як «коломойко». Для під-
кріплення своїх висновків Ретеї зіставляє численні мелодичні 
типи пісень слов’ян, угорців та інших європейських народів, 
крім того здійснює їх фольклорно-етнографічний аналіз. Роз-
відки Ретеї дали поштовх дискусії про походження гайдуць-
кого танцю, що розгорнулася на шпальтах журналу. Пізніше зі 
своїми версіями в трактуванні цієї проблеми виступили відо-
мі угорські музикознавці Бела і Золтан Кодай (див. далі).

Публікували тут і відгуки на українські видання. Так, в 
одинадцятому числі за 1901  рік вийшла рецензія на збірник 
Михайла Врабеля «Угро-руські народні співанки». Рецензент, 
що підписався криптонімом, вказав на низку його недоліків, 
що стосувалися запису пісень, їх систематизації, на відсут-
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ність паспортизації, і виказав побажання перекласти збірник 
угорською мовою. Цінність видання, на його думку, в тому, що 
крім уже знаних до нього ввійшли невідомі пісні, зібрані на 
угорській території, наприклад, пісні бачванських русинів. 

Рецензію на 21-й том «Етнографічного збірника» (Львів, 
1906), де опубліковано мелодії українських народних пісень, 
записаних на фонограф Осипом Роздольським, розшифровані 
й відредаговані Станіславом Людкевичем, вмістив у цьому ж 
журналі (1908, № 19) Янош Шепрьоді. Рецензент звернув увагу 
на новий у музичній фольклористиці принцип систематизації 
пісень за типом мелодій. І. Семан у другому числі за 1909 рік 
подає рецензію на збірку Гнатюка «Весілля в Керестурі» і т. д. 

Інтерес до усної народної творчості слов’янських етніч-
них груп на території Угорщини підтримувався публікація-
ми слов’янознавчої тематики у місцевій угорській періодиці. 
Окрім статей тут з’являлися й численні переклади фольклор-
них текстів. Так, газета «Kelet» (Схід) (1888–1901) широко 
висвітлила питання культури українського населення. Редак-
тор газети Юрій Дрогобецький високо цінував усну народну 
творчість, тому на її шпальтах друкувався фольклор різних 
жанрів, зібраний місцевими кореспондентами Михайлом Не-
мешем, Іштваном Баллогом та ін. На її сторінках Немеш пер-
шим закликав до вивчення закарпатських народних колядок, 
навів 7 колядних текстів з текстами і нотами, два з них подав 
як на діалекті, так і в перекладі угорською. Дрогобецький тісно 
співпрацював з Михайлом (Мігаєм) Фінцицьким, який буду-
чи бургомістром м. Ужгорода, редагував іншу газету – «Ung». 
З  газетою «Kelet» значною мірою в сув’язі фольклористична 
діяльність відомого закарпатського літератора та дослідника 
Теодозія (Феодосія) Злоцького (1846–1926)  – члена Угор-
ського етнографічного товариства. За ініціативою вченого в 
Ужгороді був заснований перший філіал Товариства, розро-
блений план запису «рутенського» фольклору. Газета продо-
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вжила публікацію статті Злоцького в газеті «Свѣт», деталь-
ніше про це див. статтю О. Рудловчак [285, с. 355–356]. Інша 
розлога публікація Злоцького має назву «Забобони, вірування 
і деякі звичаї з середовища підкарпатського руського народу 
в Угоцькому комітаті у Власові (нині с.  Підгірне) і Марама-
рошському комітаті в Копашневі» («Kelet», 1888–1889). Зло-
цький публікує й інші статті («Русалія»), рецензії, фольклорні 
твори в газеті, він виступає із закликом вступати в Угорське 
етнографічне товариство, пояснює його значення і завдання, 
важливість вивчення народної культури взагалі, української 
зокрема. Його заклик не лишився без уваги.

З інших фольклорних матеріалів на сторінках газети друку-
валися народні вірування, ігри, різдвяні, великодні звичаї, пе-
рекази, легенди, анекдоти тощо. Сюди подають тексти М. Не-
меш (перекази, легенди, звичаї), С. Марина, І. Балог та ін. Ре-
дактором газети здійснено переклад колядок угорською, йому 
належить низка статей про пісенний та прозовий фольклор. 
1990  року тут було надруковано (під псевдонімом Рускоці) 
дуже ґрунтовний план етнографічно-фольклорного вивчен-
ня Закарпаття члена Наукового товариства ім.  Шевченка у 
Львові, члена Румунської академії наук Гіадора Михайлови-
ча Стрипського (1875–1946) «Дещо про нашу етнографію» 
(Valami a mi néprajzunkról). Стрипський  – бібліограф, етно-
граф, перекладач, мовознавець і літературознавець. Син гре-
ко-католицького священика родом із Шелестова на Мукачів-
щині. Вчився на гуманітарному факультеті Будапештського 
університету, а далі – в Клужському університеті ім. Ференца 
Йосифа та у Вищій школі Львова. Там слухав лекції В. Гнатюка 
та Ф. Колесси, познайомився з Іваном Франком. До 1909 року 
Г. Стрипський працює у Трансільванському музеї в Клужі, а 
далі – шкільним інспектором у Мараморош-Сігеті. Відтоді по-
чинає збирати етнографічні матеріали у селах жупи Унг для 
Етнографічного музею в Будапешті. Із 1910 року аж до смер-
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ті працює в етнографічному відділі музею. За публікацію про 
найдавніший румунський друк латинкою (Євангеліє ХVІ ст.) 
Стрипського обрано членом Румунської академії наук, а за на-
укову роботу в царині давніх закарпатських рукописів і ста-
родруків 1914 року його приймають дійсним членом істори-
ко-філологічної секції НТШ, яке виконувало тоді роль Україн-
ської академії наук.

У 1916 році Гіадор Стрипський видавав у Будапешті жур-
нал «Ukránia. Ukrán-magyar kulturális és gazdasági kapcsolatok 
szemléje» (Україна. Огляд українсько-угорських культурних та 
економічних зв’язків). Детальніше про це див. статтю В. Лебо-
вич [109, с. 243–268]. Це було перше угорськомовне друковане 
видання, повністю присвячене Україні. Із 1918 року пропагу-
вав ідею «самостійної України» і видав згодом на цю тему бро-
шуру угорською мовою «Малоросія або хто такі українці?». 
1907  року в Унгварі окремою книжечкою під псевдонімом 
опубліковано нарис Стрипського «Записки із Верховини». 
Це  – художньо опрацьовані подорожні нотатки і враження 
автора нарису від першого знайомства із Ужанською Верхо-
виною.

Стрипський був членом Угорського етнографічного това-
риства. Завдяки місцевому походженню і знанню рідної мови 
він успішно займався дослідженнями угорсько-українських 
зв’язків і водночас був популяризатором української культу-
ри. Так, у журналі «Етнографія» за 1908 рік (№ 19) він надруку-
вав невеликий огляд про життя та діяльності М. Фінцицького, 
охарактеризував збірник його перекладів.

Займався переважно матеріальною культурою, деякими 
звичаями та обрядами, музеєзнавством, релігієзнавством, 
давньою літературою, див. про це статтю Удварі [201, с.  99–
103]. Відомо про фонозаписи закарпатських народних пісень 
Г. Стрипського з 1908 року. У згаданій статті автор пропонує 
розгорнути широке, комплексне дослідження матеріальної і 
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духовної культури, побуту закарпатських українців-русинів, 
він наголошує на комплексному характері фольклористичних 
досліджень: «Фольклор як наука тісно пов’язаний з історією 
літератури, бо важко встановити межу між словесною і писа-
ною літературою, з етнопсихологією, соціологією, з історією 
культури» («Kelet», 1900, № 18, р. 2). Автор знайомить читача 
з різними методами дослідження етнографії та фольклору, зо-
крема порівняльно-історичним, пропонує точний, науковий 
метод фіксації матеріалів, їх паспортизації. У  праці подано 
план і коло питань, за якими повинен здійснюватися запис, 
назви діалектів, вказано на необхідності паспортизації кож-
ного запису, що було дуже важливо для наукового осмислення 
матеріалу. У статті детально розроблено методику записів ка-
зок і висунуто вимогу подавати інформацію про казкаря (ім’я, 
прізвище, вік, місце проживання) та зазначати дату запису. 
Крім того, тут зроблена цікава спроба жанрової системати-
зації фольклорного матеріалу: «1) міфологічні твори; 2) думи; 
3)  легенди; анекдоти; оповіді про людей; 6)  оповіді про тва-
рин; 7) фольклорні мотиви; 8) релігійні співи старців та лір-
ників; 9) ліричні пісні; 10) святкові пісні; 11) пісні на хрести-
нах, колискові; 12) весільні пісні; 13) поховальні пісні і плачі; 
14) пісні при дитячих і дорослих іграх; 15) колядки, щедрівки; 
16) рекрутські, воєнні пісні; 17) пісні, що співаються в корчмі; 
18) сатиричні та гумористичні пісні; 19) жартівливі пісні, не-
билиці; 20) загадки, прислів’я» [518, р. 2]. Сам він 1905 року 
в комітатах Берег, Угоча та Марамарош зібрав 50  казок та 
100 народних пісень. Стрипському та І. Білаку належить етно-
графічний нарис про одне село – «Етнографія Довгого та його 
околиць», опублікований у віснику Угорського національного 
музею [542]. Стрипський здійснив і змістовний запис різдвя-
ної драми із с. Верхня Апша в Марамароші. Цей запис повніс-
тю залучив до своєї розвідки «Нові матеріали до історії укра-
їнського вертепу» (ЗНТШ, т. 22) Іван Франко.
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Заклики до збирання фольклору публікують на шпаль-
тах газети «Görög-Katholikusok Szemle» (Греко-католицький 
огляд, 1889–1901), що друкувалась угорською мовою на Закар-
патті й висвітлювала життя й культуру місцевого населення. 
Цікавою є стаття «Рутенські скарби» (Ruthén kincsek, 1900, 
№ 12), де автор під псевдонімом закликає сільську інтеліген-
цію, як безпосередньо пов’язану з народом, взятися за справу 
фіксації фольклорних скарбів. У числі 12 за 1900 рік важли-
вою є думка про видання текстів українських пісень з нотами, 
а також збірки казок з перекладом угорською мовою.

Публікації українських фольклорних творів у перекладі 
угорською зустрічалися і на сторінках часопису «Felvidék» 
(Верховинa, 1863–1866). Тут друкували свої статті про фоль-
клор Т. Легоцький, М. Фінцицький, І. Семан. Легоцький вмі-
щував також свої обробки фольклорних матеріалів, нотатки 
про набутий досвід при записуванні фольклору, зауваги про 
оповідачів. На сторінках газети про збірку пісень Легоцького 
(див. далі) схвально відгукнулися Янош Ердеї та Андор Тома, 
останній видрукував слушні зауваження до добору пісень, 
висловив міркування про специфіку українського фолькло-
ру, публікував також власні переклади пісень. Певні відомос-
ті вміщали і в центральних угорських газетах, так, у газеті 
«Vasárnapi Ujság» на початку 60-х років друкували етнографіч-
ні та фольклорні статті Ілька Романця з Марамароша (стат-
тя «Про назви угорських русинів» та ін.). У часописі «Magyar 
Állam» за 1908 вміщено працю «A  magyarországi ruthén nép 
dalai» (Пісні рутенського народу Угорщини).

При збиранні та виданні слов’янського фольклору часто 
перевага надавалася текстам, спорідненим з угорською народ-
ною творчістю, наприклад, зразкам народної прози про коро-
ля Матяша, Лайоша Кошута та ін.

Автори, що публікувалися в угорській періодиці, одночасно 
вміщали свої розвідки на шпальтах тогочасних слов’янських 
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видань, зокрема на історичному Закарпатті виходили «Лис-
ток», «Свѣт», «Карпат» та  ін. О.  Духновичем були засновані 
церковні календарі (місяцеслови), що виходили на Закарпатті 
аж до 40-х років ХХ ст. Окрім свого специфічного призначен-
ня вони виконували і функцію своєрідного наукового, літе-
ратурного, публіцистичного часопису в другій своїй частині. 
Були тут і фольклорні матеріали. У цих та інших виданнях по-
чинають з’являтися й перші фольклористичні праці. Напри-
клад, І. Франка та М. Драгоманова, які залучають до своїх до-
сліджень уснопоетичну творчість Закарпаття.

Газета «Свѣт» (1867–1871) була першим періодичним ви-
данням закарпатських українців, органом товариства св. Ва-
силія Великого, відігравала велику роль у національного-
культурному пробудженні краю, популяризації та ширенні 
народної культури. Газета публікувала заклики до збирання, 
публікування і вивчення рідного фольклору та етнографії. 
Тут вміщувалися програми до збирання етнографічних мате-
ріалів, статті про звичаї, обряди, вірування, мовні та локаль-
ні відмінності українців-русинів (гуцулів, бойків, лемаків, 
гайналів та  ін.). На її сторінках друкувалися А. Кралицький, 
О. Митрак, Т. Злоцький, І. Сільвай, О. Павлович, І. Романець, 
І.  Дулішкович та  ін. Так, це стаття письменника Є.  Фенцика 
«О  мифах, сказках, песнях или о народной поэзии русского 
народа», вміщена в чотирьох номерах газети «Свѣт» (1868, 
№ 13–16), де він виступив проти тверджень, що в закарпатців 
немає народних пісень і тому потрібно вивчати лише угор-
ські пісні, угорську мову. На його думку, ці пісні та ін. просто 
невідомі читачам, тому автор ставить за мету познайомити 
«скептиків» і читачів з народною поезією, що йому частково 
вдалося хіба що в журналі «Листок». Т.  Злоцький подав се-
рію розвідок і матеріалів про забобони і звичаї закарпатських 
українців, насамперед в Угочанському комітаті «Из суеверий 
и обычаев, особенно комитата Угочанского» (1870, № 4–27), де 
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вмістив опис понад 200 звичаїв, обрядів і вірувань, опубліку-
вав народні перекази та легенди, деякі в літературній обробці. 
Газета друкувала уривки з праці Бідерманна. Цілу програму 
збирання та публікації етнографічних матеріалів подав у ній 
Є.  Бачинський. Газета також подавала біографічні дані про 
місцевих фольклористів.

У газеті «Новий Свѣт» (1871–1872), що була наступницею 
попередньої, народознавчі матеріали публікували Т.  Зло-
цький (про казки), О. Павлович, А. Сабад, О. Митрак. Немало 
даних з матеріальної та духовної культури українців Пряшів-
щини тут подав Ю. Ставровський-Попрадов, який радить, за 
зразком словаків, записувати і вивчати народні звичаї, побут, 
народну культуру українців-русинів.

На сторінках газети «Карпат» (1873–1886), що видавалася 
язичієм і була часописом єпархіального управління і товари-
ства св. Василія Великого, друкувалися заклики М. Бачинсько-
го до збирання народних пісень, матеріали про звичаї, повір’я, 
матеріальну культуру краю. Велике значення для розвитку 
фольклористики Закарпаття мала стаття Михайла Петровича 
Драгоманова (1841–1895) «Изучение народной словесности в 
Великой и Малой России», написана ним спеціально для га-
зети «Карпат» (1876, № 18–21). Драгоманов двічі, в 1875 і 1876 
роках відвідав Закарпаття, він писав: «Угорська Русь – країна з 
усіх боків занедбана і задавлена мадярством – не тільки націо-
нальним, але й соціальним, шляхетством, котре живе навіть в 
головах тамтешніх руських патріотів, найпротивніших мадяр-
ству. Через те найперше потреба там ширити демократизм» 
[64/2, с.  281]. Спершу він подає широкий огляд російських 
фольклорних видань, відзначає їх високий рівень, а потому 
розважає над їх станом в Україні, де значна частина матеріа-
лів обробляється на приватні кошти, без допомоги держави. 
Він детально знайомить закарпатців з виданнями М.  Цер-
телєва, М. Максимовича, П. Куліша, І. Рудченка, М. Лисенка 
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та ін. А ще пише про теоретичні праці місцевого фольклорис-
та Гуци-Венеліна «О начале народной поэзии, в особенности 
южнорусской», О. Бодянського «О народных песнях славян-
ских», М.  Костомарова «Об историческом значении русской 
народной словесности», Л. Боровиковського «Женская доля в 
малорусских народных песнях». Вперше для закарпатців було 
подано такий докладний перелік з коментарями. Учений наго-
лошує не лише на науковому, а й суспільно-політичному зна-
ченні фольклору, адже кращі російські та українські письмен-
ники й поети використовують народну мову у своїй творчості. 

Говорячи про перші спроби збирання та публікації усно-
поетичних зразків Західної України, автор згадує польських 
авторів Вацлава з Олеська та Жеготу Паулі, представників 
«Руської трійці» та відому пісенну збірку Я. Головацького. 
Драгоманов шкодує, що вона не потрапила в широку мережу 
книготоргівлі саме на цих теренах. Водночас він згадує й пу-
блікації закарпатських матеріалів у граматиці Лучкая, статтях 
Срезневського, Дешка та ін. Драгоманов палко звертається до 
інтелігенції краю із закликом дбати про скарби уснопоетич-
ної творчості, збирати і публікувати їх чи надсилати йому для 
видання. І справді, Драгоманову та Франкові надсилали свої 
матеріали О. Павлович, А. Кралицький, Ю. Жаткович. Так, у 
перших номерах журналу «Житє і слово» за 1894 рік видру-
кувано народні легенди, записані Кралицьким. Ряд казок, за-
фіксованих на Закарпатті у 1892–1894 роках, він опублікував 
у львівських журналах. З  Закарпаттям пов’язана і розвідка 
Драгоманова «Нові пісні про громадські справи», у якій він 
рішуче відкидає намагання москвофілів довести відрубність 
розвою Угорської Русі, її відірваність від інших українських 
теренів: «Коли погльанути на пісні украjінські, записані в 
різних краjнах, од Мукачевскоjі j Прьашевськоjі в Угоршчи-
ні до Украjіни Задонськоjі j Кубанськоjі, то побачимо, шчо 
наjбільша частина тих пісень, – а власне пісні, котрі показуjуть 
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погльади украjінців на природу і віру » (весньанки, купальні, 
кольадки j др.), пісні, котрі мальуjуть житьтья домове, – ро-
динне (льубовні, весільні j др.), j господарське (косарські, 
жнивні, чумацькі, бурлацькі) однаковісінькі на всіj Украjіні, 
з першого разу, навіть не загльадаjучи в другі збірки, бачиш 
28 зразків jак раз таких, jакі співаjутьсьа j у придніпровськіj 
Украjіні, – тоді jак венгерська Украjіна ніколи не була в одніj 
державі з Подніпрьанчиноjу. Тим з учених льудей на Украjіні 
венгерськіj, котрі говорьать про однаковість русинів прикар-
патських з русскими в Московшчині, радимо порівньати пісні 
jіхньоjі сторони з тими, котрі зібрані напр. в московськіj сто-
роні Курськоjі губерніjі, в Шчигровськ. повіті (Русский Фило-
лог. Вестник, 1879, № 3, 4, 1880 г.), і вони побачать, скільки jе в 
курських «русскихъ» пісень одмінних од пісень jіх же сусідів, 
курських «русинів», украjінців, – і скільки «русскіе» курьани 
маjуть пісень, подібних до тих, шчо співаjуть далекі од них 
«русскіе» Архангельскоjі губерніjі) [63, с. 24].

Особливо багато фольклорно-етнографічних матеріалів 
побачило світ на сторінках ужгородського журналу «Лис-
ток» (1885–1903) з його «Додатками». Редактором видан-
ня був відомий письменник і громадський діяч, москвофіл 
Є.  Фенцик, який регулярно публікував власні народознав-
чі нариси та не підписував їх. Йому належать такі статті як 
«Следы древнеславянской мифологии у нас» (1886, № 11), в 
якій він описав вірування в Леля, Марота, Хорса та інші до-
християнські божества; розвідки про Великдень і приготу-
вання паски (1889), запис ігор при мерці в селах Дубовому та 
Тарасівці Тячівського району (1892), етнографічні публікації. 
Фольклорні записи, надто пісні, друкувалися майже в кож-
ному числі часопису. Авторами статей були А. Кралицький, 
М. Врабель, І. Сільвай, В. Гнатюк. Так, ігумен Мукачівського 
монастиря А.  Кралицький (під псевдонімом І.  Васильович) 
у статті «Народная этнография» (1888, №  15) звертається з 
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закликом передусім до молодих священнослужителів, при-
четників, учителів зайнятися збиранням уснопоетичної 
творчості, як це роблять інші народи, зокрема угорські до-
слідники краю, полюбити свій народ. 

Редакція, дбаючи про збереження для потомків усної про-
зи регіону, виступила із закликом до читачів: «У нас множе-
ство прекрасных народных сказок и они так много говорят о 
нашей народной жизни, а из них еще ни одна не явилася на 
свет. Можно опасаться, что эти драгоценные народные со-
кровища исчезнут у нас без следа; для того воззываем внима-
ние своих читателей на наши народные сказки и просим их, 
чтобы они списывали их, чтобы так эта отрасль нашей народ-
ной поэзии была увековечена для потомков» («Листок» 1889, 
№ 12). У червні 1892 року редакція оголосила конкурс на запис 
казок, однак суто закарпатських, не мандрівних сюжетів, при-
чому народною мовою: «Редакція “Листка” выписует конкурс 
для собранія угро-русских народных сказок. Сказки должны 
быти на устах нашего угро-русскаго народа; переведенныя из 
других языков сказки, или взятыя от других народов не прій-
дут во вниманіе. Сказки должны быти списаны тем простым 
языком, каким оне в простонародьи говорятся, и должны быти 
присланы в редакцію до конца сего года. Каждая сказка, кото-
рая окажется соответствующею выше помянутым условіям, и 
одобрится редакціей, будет награждена преміей от 2–5 гуль-
денов, смотря по объему и содержанію. Неодобренныя сказки 
возвратятся». Конкурс тривав до березня 1893 року, надійшло 
120 записів, які з якихось причин не були опубліковані. 

На сторінках «Листка» друкувалися описи народних ігор та 
колядок, зокрема в записах О. Митрака (1889, № 1), І. Сільвая 
(1902, № 15). Так, останній під псевдонімом Уріол Метеор вмі-
щує коляди із с. Скале, адресовані господарю, господині, вдо-
ві, хлопцю, зятю, сину, дівчині. Серед них і міфологічні твори 
з персоніфікованими сонцем, місяцем та зорницею, церквою 
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з трьома вершечками. Є в них згадки і про боротьбу з ордин-
цями, часи Київської Русі, надто в описах зовнішності «моло-
дого паняти», котрий приїхав з «Вгорской сторонойки». Кра-
лицький на сторінках часопису розглядав пісні, замовляння, 
йому належить опис весільного обряду. Російський історик 
О. Петров, дослідник історії Закарпаття, у чотирьох числах за 
1902 рік умістив публікацію «Угрорусскіе заговоры и заклина-
ния начала ХVIII века» – унікальних записів давніх замовлянь 
з рукопису 1701 року з теренів історичної Марамарощини. 
Сюди ввійшли тексти різноманітних, часто архаїчних замов-
лянь  – лікувальних, любовних, господарських. До прикладу, 
це «молитва становити кров», «заговор от лихорадки», «мо-
литва от зверя скоту забаяты», «молитва другая на любовь че-
ловека». У кількох номерах за 1892 рік він умістив опис трьох 
різновидів «ігор при мерці» в с. Терешелі (нині Тарасівка). До 
часопису ввійшли відомості з народної культури та побуту 
інших етнографічних теренів України та інших слов’янських 
народів. Цінність вміщуваних матеріалів у «Листку» є різною, 
деякі з них грішать описовістю, мають оглядовий характер, 
хибні етнополітичні твердження, однак багато з них написані 
на належному науковому і теоретичному рівні.

Газети «Наука» (1897–1914; 1918–1922) та «Неділя» (1898–
1918) друкували багато записів народних пісень, запропоно-
ваних Ю. Жатковичем, В. Гаджегою, М. Скубеничем та ін., зви-
чаїв та обрядів М. Немеша, І. Гранчака, П. Долиная, Л. Дем’яна 
та  ін. Так, Немеш опублікував цікаву статтю «Дводушник» 
(1911, №  43), народні прислів’я та приказки про бурі, град, 
грім і блискавки, повітруль, чорнокнижника (1911, №  30), 
весілля і поховання. У  «Науці» П.  Несух подав опис весілля 
з с.  Тереблі (1899, №  7, 9), П.  Бігун  – нарис про погребальні 
звичаї, обряди і вірування в гірських селах Закарпаття (1899, 
№ 14–15), І. Дем’ян розвідку «Крестины на Верховині» (1919). 
Значну увагу приділено українцям Східної Словаччини. Од-
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нак, як і в попередніх газетах, орієнтуючись на популярного 
читача, збирачі не застосовували наукових принципів фіксації 
і едиції текстів.

На зламі століть, у 1896–1901 роках значну роль у популя-
ризації української та ін. культури відігравав місцевий істо-
ричний журнал «Adalékok Zemplén vármegye történetéhez» 
(Матеріали до історії Земплинського комітату, 1896–1898, 
т. 1–3). На його сторінках трапляються публікації українсько-
го фольклору, зокрема обрядового. Так, Еміл Бігарі детально 
описує різдвяні обряди, масляну, хрестини, подаючи прикла-
ди текстів українською та угорською мовами [255, p. 90–94].

Календарна і сімейно-обрядовість слов’ян, серед них укра-
їнців, займала значне місце на сторінках угорських історико-
статистичних видань зламу XIX–XX ст. Серед них слід назва-
ти серію «Magyar-Osztrák Monarchia irásban és képben» (Ав-
стро-Угорська монархія в описах та ілюстраціях, 1885–1902). 
У томах серії подано географічні, краєзнавчі, історичні та ет-
нологічні описи регіонів, де проживало багатонаціональне на-
селення. Щодо українців, то на той час вони мешкали в обох 
частинах імперії  – австрійській та угорській. Народознавчі 
огляди з австрійської частини ввійшли до наступних розділів: 
«Народ Галичини» – праця Шандора Барвінського «Життя ру-
тенського народу» (пер. Л. Катони). У розділі «Народ Букови-
ни» знаходимо праці Василя Ключенка «Будова тіла жителів»; 
Шандора Монастирського «Рутени»; Раймунда Кайндля «Гу-
цули» (пер.  Л.  Катони). Слід зазначити, що Катона здійснив 
більшу частину перекладів. Лайош Катона (1862–1910)  – це 
знаний угорський етнолог, історик літератури. Він брав участь 
у заснуванні Угорського етнографічного товариства, за його 
програмою зініційовано видання першого числа часопису 
«Етнографія», який він редагував у 1891–1892 роках, а далі 
спрямовував його діяльність. Катона зачинатель нової угор-
ської фольклористики, особистість широких європейських 
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поглядів. Головне спрямування його студій – порівняльне до-
слідження казок, він підготував працю «Угорські типи казок» 
(1903, 1904). Інші важливі теми – питання міфології та народ-
них свят («Міфологічні напрями і методи», 1896; «Фольклор-
ний календар», 1912) та ін.

Один із розділів написав німецький дослідник Раймунд 
Фридрих Кайндль (1866–1930), який жив і працював на Буко-
вині, в Чернівцях, провадив історичні та народознавчі дослі-
дження на Буковині, Галичині та північній Угорщині, зокрема 
займався гуцулами, бойками та ін. Окрім описів матеріальної 
культури мешканців регіону, Кайндль залишив чимало описів 
духовної, їх обрядів, вірувань, переказів, усних оповідей [278]. 
Особливе зацікавлення Кайндль виявляв до багатої демоно-
логії Гуцульщини. Ф. Колесса свідчив, що своїми працями вче-
ний не лише прислужився українській етнографії, а й значною 
мірою сприяв популяризації відомостей про український на-
род та його етнографічні особливості в західноукраїнській 
науці та пресі. Про нього писав і В. Гнатюк: «На Гуцульщину, 
цей надзвичайно цікавий з кожного погляду закуток нашого 
краю, звернено вже не від нині увагу, одначе детальних до-
слідів про неї – можна сказати – так як би не було в науці до 
найновіших часів, щойно сумлінні досліди проф. Кайндля та 
Шухевича посунули цілу справу наперед, коли оба вони пода-
ли в своїх працях і цілий ряд цінних матеріалів для пізнання 
гуцулів. Правда, і в їх працях не вичерпано ще всі прояви гу-
цульського життя, але все ж при помочі тих праць можна буде 
тепер зіставити таку одноцільну монографію про Гуцульщину 
(в Галичині, Буковині, Угорщині), на яку для інших відламків 
народу прийдеться ще не мало почекати» [34, с.  38]. Згадані 
праці містять і чимало згадок про фольклор українців регіону.

Однак зупинімося детальніше на розвідках з Угорської 
частини імперії. У  підрозділі «Регіон східно-південних Кар-
пат» вміщено праці про українців-русинів Мігая Фінцицько-
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го «Область Унг» з детальним описом міст і сіл краю, Анта-
ла Годинки «Рутени», Тиводара Легоцького «Область Берег» 
з додатком опису ведмежого полювання наслідного принца 
Рудольфа в околицях Мукачева, а також Жигмонда Пере-
ні «Область Угоча» та Вараді Габора «Область Марамарош». 
Етнологічні відомості містить розвідка Легоцького. Тиводар 
Легоцький (1830–1915) юрист, археолог, історик, музеолог, ет-
нолог. Автор численних наукових праць з історії Закарпаття та 
Угорщини. У 1851 році закінчив юридичну академію в Коши-
цях. У 1852–1856 роках працював службовцем у суді. Згодом 
переїхав до Мукачева. Упродовж 1861–1863 років років склав 
іспити з адміністративного права та угорських цивільних за-
конів. 1856 року Тиводар Легоцький зайняв посаду головного 
прокурора Мукачівсько-Чинадіївської домінії графів Шен-
борнів, працював на цій посаді до виходу на пенсію 1896 року.

Легоцький стоїть біля витоків археологічної науки в Угор-
щині, він був членом багатьох наукових закладів: Угорського 
товариства природодослідників, Угорського етнографічного 
товариства, Археологічної комісії. Зібрав велику археологічну 
колекцію, на 8-му міжнародному Археологічному конгресі в 
Будапешті були виставлені експонати цієї колекції. 1907 року 
він заснував Музейне товариство в м. Мукачеві, а у власному 
будинку створив перший у Закарпатті музей історії та побуту 
краю. Його зібрання було свого часу найбільшою приватною 
колекцією у всій Австро-Угорщині. У 1995 році в м. Берегово 
встановлено меморіальну дошку в пам’ять про Тиводара Ле-
гоцького. Ім’ям вченого названо вулицю в Ужгороді.

Легоцький написав 11  монографій та близько 300  статей, 
присвячених Закарпаттю від найдавніших часів до ХХ  ст. 
Основна його праця – «Монографія Березького комітату» (у 
3-х т., 1881–1882, назва виникла вже після смерті автора, пер-
винна назва – «Історичні колоски»). На основі археологічних 
пам’яток Легоцький довів, що слов’яни розселилися у Тисо-
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Дунайській ще до приходу сюди угорців. Легоцький вивчав 
історичні, економічні, соціальні питання розвитку краю, ду-
ховної культури закарпатців та їхньої участі в антигабсбурзь-
ких війнах XVII–XVIII ст. та революції 1848–1849 років. Уче-
ний здійснив низку експедицій до Сербії та Румінії. У  1867, 
1887, 1889 роках побував в Італії, Франції, Англії, Німеччині 
та Швейцарії, 1888 року – у Малій Азії. Зібрав багатий архео-
логічний, історичний та етнографічний матеріал. Його осно-
вні праці: «Magyar-orosz népdalok» (Угорсько-руські пісні, 
1864); «Tót népdalok» (Словацькі пісні, 1868); «Beregvármegye 
monographiája» (Монографія Березької жупи, 1881–1882, 3 т.); 
«Beregmegye és a munkácsi vár 1848–1849-ben» (Березька жупа 
і Мукачівський замок у 1848–1849 рр., 1899); «Munkács város új 
monografiája» (Нова монографія міста Мукачева, 1909).

Отже, в підрозділі «Область Берег» Легоцький називає 
кількість українців-русинів, простежує їх історію та облашту-
вання на території Угорщини, церковний устрій, назви і само-
назви – гуцули, бойки, лемаки, дички, бляхи, подає відомості 
з народного одягу, житла, зовнішнього вигляду, харчування, 
менталітету. Легоцький зазначає, що русини люблять спів, 
танці, жарти. Народні пісні дослідник розділяє на розбійниць-
кі, пастуші та любовні. Серед останніх називає прядильні, ве-
сільні (ладкання) та сезонні. Тут зустрічається доволі багато 
забобонів, вірувань (гонихмарник, вовкун, чорнокнижник), з 
міфології збереглися назви богів – Перун, Волос, Лада, Дунда. 
Легоцький описує перебіг весільного дійства в регіоні з його 
місцевими назвами.

Щодо хорватів, то підрозділ «Давня релігія, родинне жит-
тя, народний характер, садиба» написав Нандор Гефеле 
(пер. Л. Катони). Відомий хорватський фольклорист, музикоз-
навець та композитор Франьо (Ференц) Ксавер Кухач подав 
розлогий опис народної музики хорватів, її історії, з взірцями 
текстів та нот (пер. Бела Станко). Кухач немало уваги приді-
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ляє з’ясуванню давніх язичеських витоків пісень, віддаючи да-
нини тогочасному тяжінню до міфології. Він описує народні 
інструменти – гуслі, дуду, тамбуру, трембіту та ін., гуслярську 
традицію, так звану «академію сліпих» тощо. Аналізує він і на-
родні танки, зокрема найпоширеніший – круговий танок коло 
та його варіанти: святкове коло чи оро, юнацьке (героїчне), 
жіноче, жартівливе.

Антал Гаджич подав відомості про південноугорських сер-
бів – їх історію переселення до південної Угорщини, ментальні 
риси (дещо романтизовано), одяг, житло та ін. Є в нього скру-
пульозний опис народних календарних та родинних свят та 
звичаїв. З останніх – це викрадання дівчат (отміца), дівочий 
ярмарок (ябука, верідба), хрещення (крштенє), поховання 
(погреб), він подає широку картину сербських весільних об-
рядів, їх перебігу, назв діючих осіб, є тут приклади пісень та 
діалогів, примовок, прогнозів тощо. Дослідник залучає відо-
мості про гуслі та гуслярів, сербські народні танці, зокрема 
коло, обставини його виконання та приклади пісень якого він 
додає. На жаль, взірці пісень подано лише угорською мовою.

До праці ввійшли й описи календарних обрядів, це зокрема 
дії в час жнив (жетва) з додатком пісні про гру в колос. А ще 
додола – обряд викликання дощу, збирання винограду (бер-
ба), прядки (прело), всі із пісенними вставками. Автор кон-
статує, що до текстів увійшли загадки, ігри (вибори коханого, 
забиття барана), казкові та  ін. елементи. Далі він подає опис 
Різдва, коли господар приносить із лісу до хати дубову коло-
ду (бадняк) й зі словами «Доброго вечора, щасливого Різдва!», 
кидає її до вогню. Увечері розкидають солому і виконують 
ритуали по забезпеченню здоров’я худоби тощо. Наступного 
дня приходять гості (перший гість – полажайник), родина сі-
дає до столу.

З  весняного періоду до народного календаря належить 
цвітна неділя (цветі), Дюрдєв день, пасха (ускрс). Наступного 
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дня після пасхи групи хлопців з дудами і тамбурами ходять 
поливати дівчат, а в понеділок виконується ритуал братання 
(дружічало). Найпопулярнішими з весняних свят, на думку 
автора, були Трійця (духові), обряд королев (краліце), день 
пастухів – св. Івана (Іван-дан) з розпалюванням вогнища, во-
дінням кола та піснями. У кожної сербської сім’ї був день свя-
того захисника, це «слава чи свечарство». 

Гаджич свідчить: «У  сербського народу досить жваве по-
чуття до пісні та поезії, у його вустах живе ціла скарбниця 
народних пісень та інших творів. Пісня полегшує йому тяж-
ку працю. На всю природу він дивиться поетичними очима. 
Жайворонок – у піснях – кличе працювати селянина, перепел 
висміює лінивого робітника, соловей вчить кохання дівчи-
ну та парубка, сокіл надихає мисливця на полювання, воро-
на приносить сумну звістку» [500/VIII, p.  98]. Персонажами 
сербських вірувань є віла, відьма (її варіант – мора), злі духи, 
вампір (вукодлак).

Розділ «Угорські словаки (їх ще називають тоти)» підготу-
вав Адолф Пехані, який подає відомості про їх чисельність, 
житло, народження і хрещення, весілля, деякі весняні свята, 
звичаї в час жнив – толока (гомола). Він згадує про певні во-
рожіння, прогнози, звичаї молоді у дні св. Ондрея, Катаріни, 
Мікулаша.

Далі йдеться про народну медицину і заняття пастухів-то-
тів. Детально описано пастуший побут та його обставини  – 
колибу, пасовисько, харчування тощо. Автор подає вірування 
пастухів у вовкулака (влколак): той лишається неушкодженим 
навіть пострілом з рушниці, може з’їсти заразом 20–30 овець. 
А чорнокнижник небезпечний своїм зв’язком з драконом, він 
може літати на ньому, й дракон своїм довгим хвостом торкає-
збиває верхівки дерев. Коли чорнокнижник щось читає з та-
ємничої книги, з землі виповзають змії та жаби. Однак пастух 
знає засоби захисту від вовкулака та чорнокнижника. Опису-
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ючи пастуший одяг, Пехані зазначає, що матеріал для нього 
місцеві словаки виробляють самі, вони вміють також гарно 
вишивати.

У піснях тотів, на думку автора, панує елегійний настрій, 
а самі пісні супроводжують жінок повсюдно. Пехані аналі-
зує форму пісні, її ритміку, мелодії, зазначає, що в нові часи 
словацькі тексти часто співають на угорську мелодію, чимало 
звучить й угорських пісень. Серед жнивних він називає дівочі 
пісні т. зв. травніци, що нагадують польські краков’яки. У піс-
нях оспівано татарські часи, могацьку битву, турецькі війни, 
облогу Сігетвара, Егера, події 1848–1849 років тощо. Є  пісні 
про Ракоці та куруців: «Лети, лети, лети над нами, орле», «По-
били орли сокола, голубів» та  ін. Автор згадує відомі збірки 
словацьких пісень Яна Коллара, Павела Йозефа Шафарика, 
місцеву збірку пісень 1866 року.

З  побутових казок найпопулярнішими він вважає твори 
про закопані, заховані скарби, відомого розбійника Яношика, 
про нього складено й чимало топонімічних легенд. Є  в міс-
цевих словаків і чарівні казки з численними надприродними 
персонажами, перетвореннями, фантастичними предметами. 
Принагідно автор згадує збірки словацьких казок. 

Окремі підрозділи становлять: «Народний одяг словаків» 
Пала Шохана та «Мова й література словаків» словацького 
мовознавця та перекладача Самуела Цамбела.

Підрозділ «Венди (словенці) областей Зала та Ваш» підго-
тував Балінт Беллошич. Балінт Беллошич (1867–1916) – угор-
ський етнограф і педагог. Відомий передусім як дослідник 
культури місцевих сербів, хорватів та словенців, він працював 
учителем у Байі, збирав фольклор та етнографію слов’ян, ви-
вчав угорську, німецьку народну культуру. У 1914 році уклав 
хрестоматію під назвою «Етнографія», та не встиг опубліку-
вати, книга зберігається в Етнографічному музеї в Будапешті. 
Окрім вказаної праці він написав статті до часопису «Етно-
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графія» та краєзнавчого тому «Населення області Бач-Бодрог. 
Угорці. Бунєваци» (1909) [237]. У своїх статтях «Дані з Угор-
щини про літні свята» [252], «Додола» [251] та інших він роз-
глянув обряди й обрядовий фольклор.

Спершу Беллошич подає місцеві назви сербів, хорватів та 
словенців  – бунєваци, шоками, венди тощо, описує зовніш-
ність та риси характеру вендів. Зауважує, що народ тут забо-
бонний, чимало вірувань, які він наводить, існувало у сув’язі з 
народженням, смертю, господарчими ритуалами й засторога-
ми. Далі слідує опис весільних ритуалів та звичаїв.

Щодо пісень, автор свідчить, що їх не дуже багато, основна 
тематика любовна, релігійна, їм властиві описи природи. Є 
кілька гарних балад, романсів, які опубліковано словенською 
мовою та в перекладі угорською, напр.:

«Sinek Martinek, Paj! kam si hodo ti?» «Oh lüba moja mat Na zelene travnike».
«Sinek Martinek, Pa kâ si delao tam?» «Oh, lüba moja mati, Kobile páso sam.»
«Sinek Martinek, Pa kâ si vido tam? «Oh lüba moja mati Tri béle deklice.»
«Sinek Martinek, Pa kaj so delale?» «Oh, lüba moja mati Rože so bralê»
«Sinek Martinek, Pa kaj do z’rožami?» «Oh, lüba moja mati Vénce plele so.»
«Sinek Martinek, Pa ka do z’véncami?» «Oh lüba moja mati Mariji do’j dale.»
«Sinek Martinek, Pa kâ s’ti delale?» «Prelüba moja mati Sercé so mi vzelé!»

[500, XIII, р. 8].

Автор фіксує й чимало переважно багаторядкових пісень-
прощань – з загиблими солдатами, заробітчанами та  ін., тут 
прощаються з батьками, родичами, односельцями, коханими. 
Водночас мало світських, більше релігійних пісень. Беллошич 
пише про любов словенців до співів: «Співають на полі, при 
тріпанні льону та коноплі, з раннього ранку до пізнього ве-
чора дівчата й жінки навколо печі для сушіння льону в кінці 
села, співають під грюкіт парової машини обидві статі, навіть 
не раз у корчмі. Коли старший чоловік жене скотину з ярмар-
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ку, то знявши капелюха, співаючи простує за худобою» [500, 
XIII, р.  9]. Місцеві жителі змушені часто їздити на заробіт-
ки, де теж співають, й немало пісень запозичують від німців. 
Щодо угорських, то мало хто серед народів Угорщини знає їх 
так багато як словенці. Переймають одну мелодію, ачи разом 
текст та мелодію. Словенці люблять танці, найпаче німецький 
дрехер (вальс) та інший танок, перероблений з польки. Полю-
бляють вони й чардаші. Підчас танцю повторюють приспівку: 
драйлірайламдрайламлойа!

Підсумовуючи, слід сказати, що до згадуваної серії ввійшов 
розлогий і цінний етнологічний матеріал. І хоча він має зага-
лом описовий характер, та ці описи позначені скрупульозніс-
тю, хоча й нерівномірністю у деталях, і дають широку картину 
матеріального та духовного життя народів Угорщини, збері-
гають цінні відомості для нащадків. Унаочнюють і збагачують 
видання чудові ілюстрації до текстів з народного життя та по-
буту місцевих жителів.

Не менш важлива своїми народознавчими матеріалами ре-
гіональна серія «Magyarországi vármegyei és városai» (Угорські 
комітати й міста, 1896–1914), що виходила за редакцією Шаму 
(Шамуеля) Боровскі та Яноша Сіклаї і складалася з 26 томів, за 
регіонами [455]. Підназва серії: краєзнавство, угорська історія, 
історія культури, угорська етнографія, суспільно-економічна 
географія. У  розділах про населення окремих комітатів вмі-
щено етнографію та фольклор народів Угорщини. Найчастіше 
в серії трапляються описи обрядів, переважно родинних, ве-
сільних. Є згадки про перекази та легенди, пісні, паремії, віру-
вання. Про слов’янські нацменшини йдеться в наступних роз-
ділах. «Населення комітата Барш» (група авторів), тут згадано, 
що словаки перебирають багато звичаїв в угорців чи німців, це 
зокрема перекази про стіл Матяша, є тут і оригінальні оповіді 
про збойника Яношика. Міклошу Комароці належить праця 
«Населення комітата Гонт», де він описує хрестини, весілля та 
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ін. обряди словаків, констатує значну кількість топонімічних 
переказів. Янош Сіклаї у своїй частині згадує про обряди та 
вірування (у відьом, водяників, русалок тощо) словаків з Ні-
три. Шаму Папаї серед прикметних святкових звичаїв слова-
ків з комітат Пожонь називає танок із шаблею. Про етнологію 
комітатів Емеш та Торонтал, де змішано мешкало угорське, 
сербське, румунське та болгарське населення пишуть Дьордь 
Алексич, Антал Штрейманн, Геза Цірбус. Етнологію хорватів 
та словенців комітата Ваш висвітлили Іштван Бері та Елек 
Синкович, останній подав зразки ліричних пісень, балад і 
романсів. Ференц Віртер в розділі «Населення комітата Земп-
лен» досить детально описує весілля рутенів (українців-руси-
нів), вважаючи, що загалом ці обряди в них короткі і прості, 
він згадує про спільні з угорськими звичаї Віфлеємської ходи, 
пасхального поливання і танцювальних розваг. Оригінальним 
ритуалом він вважає скакання через вогнище на Івана Купа-
ла, а також збирання вівса на Різдво, похід трьох королев. Він 
свідчить, що в місцевих русинів мало переказів, натомість ба-
гато вірувань, зразки яких він пропонує.

Дослідники пишуть і про угорсько-слов’янські етнологіч-
ні зв’язки, мотивуючи їх міграціями населення. Цю причину 
вказав і Яків Головацький: «Щороку влітку вирушають хлопці 
й дівки від Бескид до угорських полів і степів, жнуть, збира-
ють мадярам озимий хліб, косять і гребуть сіно та ярицю, за-
ймаються іншими польовими роботами. Всі поля над Тисою і 
Дунаєм кишать гірським народом і вся мадярська глухомань 
літньої пори наповнюється піснями трудящого слов’янського 
люду. Восени повертаються із заробленими грішми й хлібом, 
щоб годувати свої сімейства» [42, с. 67].

Деякі фольклорно-етнографічні дані є в таких істори-
ко-статистичних працях того часу, як «Sztavna község múltja 
és jelene» (Минуле і сьогодення поселення Ставна, 1898), 
«Beregvármegye monografia» (Монографія Берегівського комі-
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тату, 1881–1882, т. 3), «Матеріали до історії комітата Земплен» 
(Adalékok a Zemplén vármegye történetéhez) (1896–1898, т. 1–3), 
«Sáros Vármegye monografiája» (Монографія Шариської жупи, 
1912, т. 3), автор Ш. Тот. Так, в останньому розділі монографії 
під назвою «Народнопоетична творчість» надруковано до-
бірку зразків українського фольклору в перекладі угорською 
мовою. За припущенням О. Рудловчак, зразки фольклору по-
черпнуті автором зі збірки І. Семана [185, с. 375]. Про бачван-
ських русинів йдеться в праці М. Мункачі «Словакомовні рус-
наки в бачванському та сремському комітатах» [476].

Особливий інтерес до досліджуваної проблеми виявило 
науково-популярне видання «Nemzetiségi Ismertető Könyvtár» 
(Бібліотека інформації про національності). Етнографічний 
та фольклорний матеріал репрезентований у ньому вченими-
спеціалістами і стосується різних нацменшин країни. Редак-
тором цієї серії був Орест Сабо (1867–194?), який 1913  року 
видав перший том під назвою «Про угорських русинів» [527]. 
Крім власних спостережень він умістив тут фрагменти праці 
Ю. Жатковича «Опис русинів», вищезгаданої збірки Т. Легоць-
кого, І. Семана та ін. Сабо користувався також працею Стрип-
ського про фольклор революції під проводом Лайоша Кошута 
1848–1849 років, матеріалами журналу «Етнографія», записами 
Гнатюка, у книзі висвітлено певні сторони фольклористичної 
діяльності М.  Драгоманова, І.  Франка, В.  Гнатюка, І.  Верхрат-
ського. У передмові Сабо торкається причин написання своєї 
праці, а саме – загострення так званого рутенського питання, 
нужденне становище русинів-українців в Угорщині і викли-
кані цим соціальні та політичні проблеми, зокрема еміграція 
до Америки. Автор пише, що «будь-яке політичне, суспільне, 
культурне чи економічне питання певної народної спільноти 
можна ґрунтовно вивчити і спішно розв’язати, лише зібравши 
й дослідивши всі факти, пов’язані з цим народом, і вживши не-
обхідних заходів для його лікування» [527, р. 15].
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Книга Сабо складається з дев’яти розділів, в яких широко 
використано фольклорні матеріали. Він виокремлює локаль-
ні групи українців-русинів на території Угорщини, називає їх 
число, місце проживання, вказує на історичне походження і 
шляхи міграції. Окремі розділи він присвячує господарським 
та культурним проблемам. У  рубриці «Етнографія» подано 
описи календарних і сімейних обрядів з прикладами пісень. 
Особливо детально розглянуто весілля («Маковицьке весіл-
ля»). На жаль, пісні публікуються в перекладі і без вказівки 
на час та місце запису, що знижує їх наукову цінність. Про-
за перекладена більш вдало, з дотриманням казкового стилю 
та поетики. Окреме дослідження присвячене образу Лайоша 
Кошута в усній словесності. Немало уваги приділено мові та 
народній культурі українців Східної Словаччини, тут Сабо 
користається зі згаданих записів І. Семана. Книга містить ба-
гатий фактичний матеріал і дає ґрунтовний аналіз становища 
українців в Угорщині в певний історичний період.

Наступний том серії згадуваної вище серії написав Велімір 
Юга і присвятив його культурі сербського населення Угорщи-
ни  [373]. Автор докладно зупиняється на питанні народної 
культури сербів, розглядає сімейно-обрядовий фольклор, ви-
окремлюючи в ньому дитячі ігри. Весь матеріал, уміщений у 
томі, записаний в одній місцевості, що дозволило простежити 
фольклорну традицію певного етносу, історію міжетнічних 
фольклорних зв’язків. 

Велика робота по збиранню українського та словацького 
фольклору велася в Східній Словаччині, що входила до складу 
Угорщини. Ініціатива належала Пряшевському союзу ім. Се-
чені, див. про це працю О.  Рудловчак  [185]. У 1907 та 1910 
роках секція угорської літератури при Союзі оголосила кон-
курси по збиранню усної народної творчості в Шарошському 
комітаті. Інтерес до них виявився значним. Після оцінки на-
дісланих матеріалів нагороду отримав педагог, письменник, 
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фольклорист Іштван Семан. Союз опублікував вимоги до 
учасників конкурсу: «1.  Збирання поширюється на всі види 
народної творчості, записуватимуться такі поетичні і прозо-
ві твори: пісні, набожні народні пісні, поезія, оповідання, каз-
ки, історичні перекази (особливо є важливою і цінною точна 
фіксація творів, у яких відбито історичний факт, наприклад 
події 1848–1849 рр., рух Ракоці тощо), анекдоти, легенди, на-
родні ігри, звичаї, забобони, навіть якісь уже опубліковані 
подібного спрямування твори, хоча б посилання на видання, 
наприклад, календар, де вони були опубліковані. 2.  До кож-
ного тексту необхідно додати: а) назву села, де знайдено твір; 
б) назву округу, жупи (області); в) прізвище збирача; г) ім’я чи 
прізвище оповідача чи співака та д) дані про текст, його ціліс-
ність або інші його характерні прикмети. 3. Матеріали слід за-
писувати мовою оригіналу, тобто по-словацьки чи по-руськи» 
[185, с. 309].

Український фольклор Угорщини входив до кола інтер-
есів Шандора Бонкала (1880–1959), автора досліджень з іс-
торії російської та української літератур і культури в цілому, 
перекладача творів Ф. Достоєвського та інших письменників 
угорською мовою, який виступав з проугорських позицій. 
У своїх роботах «Слов’яни» (1913), «Угорські рутени» (1920) 
та «Література і культура карпатських рутенів» (1935) Бон-
кало подає досить розлогі відомості про їх історію, культу-
ру, релігію, відомих діячів та  ін. Окремі розділи присвячено 
фольклору, автор зазначає, що «усна література рутенів дуже 
багата, це численні епічні твори, художньо цінна лірична та 
епічна поезія» [259, р. 75]. Бонкало свідчить про багату пісен-
ність закарпатців, надто пісень кохання, згадує вояцькі пісні, 
де відбито побут та місцеперебування солдат. Він відмічає й 
поширеність у регіоні балад, наводить їх зразки в перекладі 
Фінцицького. Найулюбленішою пісенною формою у «рутенів» 
він вважає коломийку, ритмо-строфічна усталена форма якої 
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може давати різні варіації. З народної прози, яку Бонкало теж 
вважає багатою, і яка, на його думку, відбиває моральні, релі-
гійні, світоглядні та ін. уявлення народу, він розглядає паремії. 
Один з розділів книги Бонкала «Про угорських рутенів» отри-
мав назву «Угорські елементи в культурі рутенів». Тут наве-
дено приклади запозичень українцями елементів угорського 
фольклору, зокрема пісенних. Це найчастіше звороти, рефре-
ни чи окремі висловлювання. За спостереженнями Бонкала, 
під впливом угорських казок в українських почав вживатися 
зачин «був де не був» – традиційний в угорській казковій про-
зі. Цікаво, що й у наш час цією формулою починається зна-
чна частина казок, вміщених у закарпатських збірниках. До-
слідження Бонкалом українського фольклору не носять уза-
гальнюючого характеру, однак сама постановка питань про 
народну творчість українців-русинів, думки про її цінність 
для розвитку культури в цілому, висновки про тривалі зв’язки 
між народами, що унаочнюються у взаємозв’язках і взаємовп-
ливах, роблять їх важливими, спонукуючи до поглиблення в 
майбутньому.

Відомим у краї був історик, етнограф і літератор, священик 
із села Стройне Юрій Кальман Жаткович (1855–1920), йому 
належить переклад «Протесту галицьких русинів проти ма-
дьярського тисячоліття» («І ми в Європі»), німецькою, а потім 
угорською мовою і публікація його в газеті «Kelet», що на той 
час було сміливим вчинком. Він бачив гноблення мадярським 
урядом нацменшин країни і боровся проти цього. Ініціатора-
ми написання «Протесту» був Франко з групою однодумців, 
галицької інтелігенції (М.  Павлик, О.  Терлецький, В.  Гнатюк 
та ін.). З приводу виступу на зборах Угорської академії наук, 
присвячених Міленіуму гонфоглалашу 3, її Президента барона 

3 Гонфоглалаш – знаходження угорцями батьківщини в Карпатському 
басейні.
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Лоранда Етвеша 2 червня 1896 року, у журналі «Житє і слово» 
вони виступили зі зверненням, де засудили політику мадя-
ризації і зневагу до мови й культури українського населення 
Угорської Русі, що в першу чергу позначилося на інтелігенції, 
яка соромиться рідної мови і цурається рідного народу 4. 

 Жаткович також переклав угорською мовою твори Фран-
ка – драми «Учитель», «Украдене щастя», повість «Перехрес-
ні стежки» та низку оповідань, твори Ю. Федьковича, Марка 
Вовчка, І. Нечуя-Левицького, М. Коцюбинського, російських 

4 Ми не вороги мадярської нації. Ми високо цінимо її енергію в бо-
ротьбі за свої права, її геройство в тяжких для неї хвилях; ми шануємо 
її заслужених мужів, її талановитих писателів, поетів і політиків, бо зна-
ємо, що вони ніколи не були ворогами слабих, гнобителями пригнобле-
них, не були прихильниками здирства, отемнювання і деморалізації ad 
majorem Hungariae gloriam (для більшої слави Угорщини, лат). Ми тями-
мо ті щирі сердечні слова, якими знаменитий угорський писатель Етвеш 
накликав своїх земляків до справедливого і гуманного трактування угор-
ських русинів; ми спочуваємо щиро і тим словам, які недавно проголо-
сив мадярський посол Угрон в парламенті в обороні немадярських на-
родностей і закінчив досадним упімненням: «Хто обдирає народності з їх 
прав, той допускається тяжкого злочину на спільній вітчизні». Ми можемо 
тільки жалувати, що такі слова і такі погляди серед мадярської суспіль-
ності  – виїмки, голос вопіющого в пустині. Ми бажаємо мадярській на-
ції якнайкращого розвою, та проте думаємо, що по трупах немадярських 
народностей вона не піде наперед, що дорога насильств, кривдження, 
економічного і духового руйнування провадить тільки до згуби, а не до 
поступу, дегенерує і підкопує не тільки слабшого, але й сильнішого. Ми 
не маємо нічого проти того, щоби наші угро-руські брати були добрими 
угорськими патріотами. Своїм осідком, економічними і культурними ін-
тересами вони тісно зв’язані з Угорщиною, і ми розуміємо добре, що ми 
не в силі розірвати той зв’язок, бо він природний, випливає з географіч-
ного їх положення. Та проте ми думаємо, що вони мають бути свідоми-
ми русинами, бути живою і діяльною частиною тої нації, до котрої на-
лежать своїм походженням, своєю історичною і духовою традицією.  
Львів, дня 15 іюня 1896. (Лист Франка «І ми в Європі»).
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письменників, сприяв поширенню в тогочасній Угорщині тво-
рів Шевченка. Жаткович написав кілька праць з історії Угор-
ської Русі, та цікавився також народною творчістю, етногра-
фією, фольклором краю, в чому йому багато допомагав В. Гна-
тюк, для якого він записував фольклор, знайомив з виконав-
цями 5 і з яким жваво листувався [73]. Жаткович контактував 
і з Хв. Вовком, який назвав його «найбільш ученим і найбільш 
компетентним в етнографічних справах священиком-русином 
у цілій Угорщині». Жаткович листувався з І. Франком, М. Гру-
шевським, С. Томашівським, Є. Перфецьким, Г. Стрипським, 
М.  Враблем, С.  Цамбелем, О.  Ашботом. 1899  року в 4  числі 
«Науки» він опублікував статтю з текстами пісень під назвою 
«Русскіе співанки из Стройны». Основну свою працю «Ет-
нографическій очерк угро-русских» він написав угорською 
і переклав місцевою говіркою, її частково було опублікова-
но в угорській періодиці та у Львові стараннями В.  Гнатюка 
(ЕЗ, т. 11). Повний оригінальний варіант роботи перевидано 
в Ужгороді [див. 72]. О. Мазурок свідчить, що з цією працею 
був знайомий Едмунд Еган, відомий угорський економіст, ке-
рівник т. зв. Верховинської господарської акції на Закарпатті у 

5 М.  Ясько, який досліджував фольклористичний спадок В.  Гнатюка, 
записав спогади 80-річної Фалес (Мишко) Анни Іванівни, яка служила в 
священика Юрія Жатковича в с. Стройна Свалявського району. За її слова-
ми, Гнатюк зупинявся в Жатковича, той йому допомагав у польовій роботі: 
«Я йому співала, – згадує Фалес, а він записував. Жаткович було хвалить 
мене: «Ану, Анічко, співай!». А я соромилася… Такоє паскудноє буду спі-
вати. А далі співала таку співанку:

Наш пан цісар на Петту стоїть,
А він ся з нами на войну строїть.
Йому то-то поможе: його квери тай ножі.
Байда биє, серце радує, Ференц Йозиф командує:
Гура, хлопці! Гура – раз!
 Беріть гвера, патронтаж…
А той пан все лем писав та сміявся, сміявся» [223, с. 104].
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1897–1901 роках, автор праці «Економічне становище руських 
селян в Угорщині». Еган хотів надрукувати рукопис Жаткови-
ча, та цьому перешкодила його несподівана смерть [120, с. 49].

У передмові Жаткович, передбачаючи наступ глобаліза-
ції, стирання в майбутньому національних відмінностей між 
етносами, ставить за мету увіковічити характерні національ-
ні риси закарпатців, для цього описати «образ жизни и нра-
вов угорських русняков. Образ, который я описал, ачей не е 
совершенный во всіх його частях, но ож вірный е, ото могу 
сміло казати, так як я из сього народа родився, як священник 
межи сим народом живу и так все ото, што у моюм труді на-
писано, я из самого и ут самого народа, то есть, як кажуть, из 
первых рук дустав» [120, с. 62]. Це, власне, і спричинило висо-
ку оцінку праці Жатковича, зокрема Ф.  Потушняк зазначав: 
«Цей загальний етнографічний опис до сьогодні залишаєть-
ся найповнішим і найточнішим, бо Ю. Жаткович добре знав 
народне життя, сам жив серед народу, розумів його помисли 
та потреби. На етнографічні праці Жатковича звернули увагу 
В. Гнатюк та І. Франко (Жаткович був членом НТШ у Львові)» 
[174, с. 179].

У  своїй книзі Жаткович подає характеристику локальних 
груп закарпатців, зазначаючи, що «русини підлягають впливо-
ви ріжних сусїдних народів і приймають від них не лиш дещо 
з мови, ноші, але і з звичаїв. Вплив мадярський найбільше ви-
дний в полудневій полосї Уґочанської, Берегської, Унґварської 
і Земплинської вармеди. Вплив волоський найлїпше видний 
в всхідній части Марамороша і Уґочанської вармеди. Вплив 
словацький найбільше видний в Шаришській і Спішській вар-
меди» [72, с. 83]. Він вміщує також опис обрядів – народний 
календар, досить детально подає перебіг весілля з прикладами 
пісень – співанок та ладканок, далі йдуть звичаї, пов’язані з 
народженням та лікуванням дитини, поховання, зокрема ігри 
біля покійника, які описували також З. Кузеля та В. Гнатюк, 
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народні вірування та ін. Є в нього дані про одяг, харчування, 
господарювання закарпатців. Жаткович свідчить, що русини 
знають багато пісень, казок, приповідок та ін., однак пісні вже 
друкувалися, а прозові твори – лише невеликим числом. Тому 
він наводить тексти кількох казок, легенд, а також прислів’я 
та приказки.

Уже згадувалося про зв’язки Жатковича з Гнатюком, ім’я 
якого пов’язане з початком наукового дослідження Закарпат-
тя. Володимир Михайлович Гнатюк (1871–1926), якого Фран-
ко називав «феноменально щасливим збирачем» різного роду 
етнографічного матеріалу, «якому з наших давніших збирачів 
мабуть не дорівняв ні один, був секретарем НТШ, секретарем 
його Етнографічної комісії, а після смерті Франка – головою. 
Коли Гнатюк, ще як студент університету почав займатися ет-
нографічними студіями, його вражала «бідність літератури 
про угорських русинів та найрізнорідніші суперечні звістки 
про них, розписані в тій літературі». Отже, недослідженість 
краю, його фольклору, потреба в збиранні та науковій фікса-
ції, публікації та популяризації текстів спричинилися до об-
стеження тогочасної Угорської Русі, в яку тоді входили й не-
малі території сучасної Словаччини. Гнатюк поставив перед 
собою завдання: «Собрать возможно наибольшее количество 
материалов, напечатать их и тем самым доказать, что Угорская 
Русь еще не совсем помадьярилась, что там живут русины, 
что она не утратила характеристических черт угро-русского 
народа, что Угорская Русь представляет интерес не только 
этнографам, но и историкам, филологам и археологам» («Лис-
ток», 1898, № 9, с. 103). 

Таким чином поміж 1896 та 1903 роками Гнатюк провів 
шість експедицій по краю, різних комітатах тогочасної Угор-
ської Русі, охопивши чималі терени регіону. Збирати усно-
словесні твори Гнатюку допомагали місцеві діячі – Ю. Жат-
кович, О.  Митрак, автор «Русско-мадьярського словаря» 
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та ін. Його записи народних пісень, казок, легенд, переказів 
та анекдотів та ін. і досі складають фундаментальну джерель-
ну базу фольклору краю. Записи зроблені настільки точно 
фонетично, без будь-яких змін, з науковою паспортизацією, 
що Колесса навіть критикував його за надмірну фонетичну 
скрупульозність [88, с.  339]. Однак це було принциповим 
для фольклориста й зразком для тогочасної науки: «Запису-
ючи свої материали, я тримав ся тої засади, щоби записати 
всьо, слово в слово, а не пропустити нічого, «нїже тієї коми». 
Вправдї не зискали через те материяли на красї і стали може 
за тяжкі пересїчному осьвіченому чоловікови до читаня, але 
за те задержали свою фільольоґічну вартість; а про се й най-
більше розходило ся менї» [35, 3, с. Х]. 

На основі експедицій В. Гнатюк видав «Етнографічні матері-
али з Угорської Русі» в шести томах (див. ЕМЗУР). У збірниках 
вміщено казки, легенди, оповідання, анекдоти, записані в різ-
них місцях Закарпаття – як у східних, так і західних комітатах. 
Перший том – легенди й новели (Етнографічний збірник, 1897, 
3). Другий том – казки, байки, оповідання про історичні особи 
й анекдоти (ЕЗ, 1898, 4). До третього тому ввійшли переважно 
прозові твори із західних угорських комітатів: Земплинського, 
Шаришського, Спішського та пісні з Бач-Бодрогського, запи-
сані 1897 року (ЕЗ, 1900, 9). Останні три томи – записи з Бачки 
(Керестура і Коцура), а саме: четвертий том – казки, легенди, 
новели, історичні спомини з Банату (ЕЗ, 1909, 25). У п’ятому 
томі казки з Бачки (ЕЗ, 1910, 29). У шостому байки, легенди, 
історичні перекази, новели, анекдоти з Бачки (ЕЗ, 1911, 30). До 
текстів додано солідний науковий апарат, паралелі до творів, 
взяті з українських та зарубіжних видань, у чому Гнатюку до-
помагав І.  Франко, який і сам розшукав деякі відповідники. 
Гнатюк написав низку статей з даної тематики: «Руські оселі 
в Бачці» (1898), «Словаки чи русини» (1901), «Словацький 
опришок Яношик в народній поезії» (1899) та ін., опублікував 
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«Угро-руські духовні вірші» (1902) та кілька рецензій на фоль-
клорні збірники.

Окремо з’явилася його стаття «Весілля в Керестурі Бач-
Бодрогської столиці в полудневій Угорщині» («Матеріали до 
української етнології», 1908, т. 9). А загалом, за підрахунками 
М. Мушинки про Угорську Русь Гнатюк опублікував понад сто 
десять праць з питань фольклористики, етнографії, літерату-
рознавства, мовознавства, національних питань тощо [136, 
с. 215–220].

Шеститомні «Матеріали з Угорської Русі», за спостережен-
нями М. Мушинки, і досі є неперевершеним джерелом для піз-
нання фольклору Закарпаття. Вони, як підрахував академік, 
містять 505  зразків народної прози (казки, анекдоти, леген-
ди та перекази) та 583 пісні, разом 2190 сторінок друку [135, 
с.  101]. Основну увагу Гнатюк звернув на прозові твори, що 
були в той час менш відомими, бо пісні «все ж перші леди про-
ламали». Так, у Бач-Бодрогському комітаті ним записано 400 
пісень, він подав власну класифікацію за жанрово-тематич-
ним принципом. Щодо казок, то він опублікував 480 творів, 
з яких 148 – з території теперішньої Закарпатської області. Як 
на Закарпатті, так і на Пряшівщині В. Гнатюк записав кілька 
казок про угорського короля Матяша Корвіна.

Цікаві відомості про загублену збірку казок повідомляє він 
у своїй статті «Запропащена збірка угроруських казок» (1913). 
На той час це був зовсім новий матеріал, деякі тексти, на дум-
ку вченого, були невідомими і в час написання статті, отже, 
є цінними, і якби книга свого часу побачила світ, то стала б 
першою збіркою українських казок взагалі.

У трьох томах «Етнографічного збірника» (1905, 1906, 1907) 
він видав корпус «Коломийки», переважно з Галичини, Буко-
вини та з одного повіту тогочасного Закарпаття (Марамарош). 
До видання ввійшла величезна кількість зразків коломийок, з 
варіантами і варіаціями, згрупована за тематикою й опорними 
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словами. Позначене повнотою і новизною, видання є першою 
науковою збіркою даного жанру.

Цікавився вчений, як і Франко, «карпато-руським пись-
менством». Збірку «Угро-руські духовні вірші» (ЗНТШ, 
1902) він опублікував на основі рукописів, що походять  – 
одні з північного Закарпаття, другі з Бачки і Сриму. У сво-
їй статті «Віршована легенда про рицаря і смерть» (ЗНТШ, 
1908) серед джерел Гнатюк наводить 2  варіанти легенд із 
тогочасної Угорщини  – Земплинської столиці (області) та 
Бач-Бодрогської. 

З цих та інших студій видно, що Гнатюк велику увагу при-
діляв порівняльним дослідженням, мандрівним мотивам у 
європейських баладах, казках, легендах та ін., вивчаючи шля-
хи запозичення тем та мотивів. Він спробував розкрити при-
чини міграції творів, з’ясувати шляхи культурних мандрівок, 
окреслити кілька напрямів, якими переходили фольклорні 
твори зі Сходу на Вкраїну. Гнатюк наводить приклади і ло-
кальних взаємовпливів у фольклорі різних народів Угорської 
Русі. Фольклорист у своїх розвідках доводить, що хоча україн-
ське населення Земплена, Шариша, Спіша та ін. підпало силь-
ним словацьким впливам (так звані словяки), воно лишається 
українським, про що він свідчить на основі мовних діалектів, 
спільності етнографічних рис та усвідомлення національної 
відрубності від словаків та ін. народів.

Значення багатогранної діяльності Гнатюка на терені краю 
вдало підсумував Ф. Колесса: «Цими “Матеріалами” й розвід-
ками Гнатюк, можна сказати, відкрив Закарпатську Україну 
для українського громадянства й української науки; він дав 
змогу вперше пізнати не тільки багатство народної творчості 
на українському Закарпатті, але й поклав основи для вивчен-
ня тамошніх українських говірок та зібрав найважливіші дані 
до роз’яснення спірного питання про українсько-словацьку 
межу і взагалі про розселення закарпатських українців та їх 
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взаємини з сусідніми народами. Це одно з найважніших до-
сягнень Гнатюка, його найбільша заслуга» [88, с. 343]. 

У  процесі збирання і систематизації текстів усної народ-
ної творчості угорців і слов’ян, які проживали на території 
Угорщини, вдосконалювалася методика їх запису і розшиф-
рування. Текст переважно супроводжувався варіантами, при-
мітками, де вказувались час запису, відомості про виконавців. 
Записувався він у присутності виконавця, часто з допомогою 
стенографії, що знижувало якість запису і не могло вважатися 
повноцінною фіксацією фольклорного матеріалу. 

У цей період на ниві фольклористики плідно працює мо-
вознавець, фольклорист, перекладач, член Угорського етно-
графічного товариства Бела Вікар (1859–1945). Він розробив 
методу збирання пісень різних народів, здійснив записи на-
родної творчості багатьох жанрів майже на всій території кра-
їни. Першим в Європі Вікар застосував фонограф Едісона для 
запису мелодій пісень, навчив користуватися ним Белу Барто-
ка, якому передав частину власних записів слов’янських, се-
ред них словацьких пісень. За життя Вікара у серії «Збірник 
угорського фольклору» було опубліковано записи, зроблені 
ним у комітаті Шомодь. Інші його записи зберігаються в ар-
хівах Будапештської університету та Інституту музичних до-
сліджень Угорської академії наук.

З  метою популяризації іноетнічного фольклору, зокрема 
народних пісень слов’ян, в Угорщині публікують їх у перекла-
ді угорською. Перевага цих жанрів над іншими відмічалася 
уже в працях перших славістів – Вука Караджича, братів Дми-
тра і Константина Миладинових, Франтішка Челаковського, 
Юрія Венеліна. 

Поширенню сербської і хорватської народної поезії в Угор-
щині сприяв вихід 1836 року збірника «Сербські народні піс-
ні» (Szerb népdalok), підготовленого Йожефом Секачем. Збір-
ник містив ґрунтовні коментарі і вагому вступну статтю, він 
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започаткував перекла ди південнослов’янських пісень та їх 
вплив на угорську поезію. Згодом з’явилися переклади Кал-
мана Тота, Ференца Казинци, Кароля Саса. Два цикли своїх 
перекладів опублі кував відомий угорський славіст Еде Марга-
лич: у 1896 році героїчні пісні XVI ст., які невірно назвав бала-
дами про Кралевича Марко, через два роки – цикл «Косівська 
битва», де оспівуються косівські події 1389  року. Переклади 
Маргалича загалом точні, досконалі, добре передають народ-
ний дух і красу селянської поезії. Лише деякі із помилок при 
перекладі призвели до перекручення оригіналу. Публікації 
угорського вченого викликали жвавий інтерес, про що свід-
чить здійснене невдовзі перевидання першого циклу (1887 р.). 

Згодом у 1866 році вийшов у світ збірник перекладів сло-
вацьких народних пісень, підготовлений Лайошем Себерені 
(1820–1875), Теодором Легоцьким та К. Гершем. Пісні ці част-
ково були зібрані самим Себерені, а деякі запозичені із збір-
ника Яноша Коллара. Збірник нараховував 253 пісні з нотами 
і був опублікований Товариством ім. Кішфалуді. У передмові, 
яку підготував учений Грегош Агоштон, зазначено: «Товари-
ство ім. Кішфалуді пишається виданням словацького збірни-
ка народної поезії немадярських народів Угорщини й вважає, 
що воно може слугувати прикладом для майбутніх публіка-
цій. Ми пропонуємо цю книгу широким колам громадськос-
ті з надією, що наступні видання усної народної творчості 
з’являтимуться дедалі частіше і більшим числом» [546]. Влас-
не текстам пісень передує велика вступна стаття-дослідження 
Себерені, в якій він описує процес збирання пісень, їх систе-
матизацію, підготовку до публікації. Виокремлюючи головні 
риси народної поезії словаків, Себерені вказує на її спільність 
з поезією інших народів, насамперед угорського. 

Переходячи до огляду перекладів пісень українців-русинів, 
згадаймо їх збирання та публікацію в тогочасній Угорській 
Русі місцевими та ін. діячами.
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У даний період місцева інтелігенція починає збирати й пу-
блікувати зразки уснопоетичної творчості, а потім і осмислю-
вати їх як джерело пізнання свого народу, його історії, осно-
ву національної культури. У цей час збиранням і публікацією 
української уснопоетичної творчості займаються такі закар-
патські дослідники, як М. Лучкай, І. Фогарашій, О. Духнович, 
О.  Митрак, що належать до плеяди «будителів». Будитель-
ський рух очолював історик, філософ, письменник і педагог 
Олександр Васильович Духнович (1803–1865), який працю-
вав учителем, священиком, є автором кількох поетичних збі-
рок, підручників, а також русинського гімну («Я русин був, 
єсмь і буду»).

Сам Духнович творив під народнопісенним впливом, про 
що свідчать і назви його творів  – «Піснь народна руська», 
«Піснь простонародна» та ін. У 40-х роках ХІХ ст. О. Духно-
вич написав працю етнографічного характеру «О  народах 
крайнянских, или карпаторроссах угорских, над Беськидом 
в Земплинской, Унгской и Шариской столицах живущих» 
(1848), на матеріалі Пряшівщини. Дослідження, не опубліко-
ване за життя Духновича, опублікувала О.  Рудловчак в На-
укових записках Музею української культури у Свиднику 
(1979 р., № 9, с. 37–52). Йому належить і перший нотований 
пісенник, який не вийшов друком і доля його невідома, див. 
Рудловчак [185, с.  337–384]. Духнович підготував й історич-
ні праці «История Пряшевской епархии» (1846), «Состояние 
русинов в Угорщине» (1849), «Истинная история карпато-рос-
сов или угорских русинов» (1853). Його послідовниками були 
О. Павлович, А. Кралицький, І. Сільвай та ін. Однак ці перші 
публікації були мало відомими поза межами краю. 

Закарпатські вивчення стимулював дослідник з Галичини, 
філолог, історик, етнограф Антоній Степанович Петруше-
вич (1821–1913). Він першим опублікував програму фоль-
клорно-етнографічного дослідження та закликав до збиран-
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ня, видання й вивчення народної творчості. На сторінках 
«Церковной газеты» і «Церковного вісника», що виходили в 
Будині в 1856–1858 роках, див. про це [171] він пише, зверта-
ючись до представників сільської інтелігенції, що вони «сде-
лали бы большую услугу нашей убогой словесности, если бы 
обнародовали такого рода труды свои, как образчики для 
прочих своих собратьев и для достохвального подражания» 
[171, с. 329]. Петрушевич побував на Закарпатті в другій по-
ловині 90-х років ХІХ ст. («Спомини з Угорської Русі», 1899). 
Зазначаючи, що інтелігенція значною мірою змадяризувала-
ся і священники навіть дома «по-мадярски мандыкают, бо то 
их просвещение есть», він твердить, що простий народ «не 
змадярити» і за сто літ; він може «ще більше підупасти мате-
ріально, знидіти морально і уступити помалу перед сильніше 
розвитим елементом мадярським, однак се ніяким чином не 
буде мадяризація» [42, с. 75]. 

Уснопоетичні твори ввійшли до «Христоматії церковно-
славянских и угро-русских литературных памятников с при-
бавленіем угро-русских народных сказок на подлинных наре-
чіях» (1893) Є. Сабова [216]. Її упорядник Євменій Іванович 
Сабов (1859–1934), греко-католицький священик і русофіл, 
поряд з текстами цінних пам’яток закарпатської мови, культу-
ри, літератури з метою ознайомлення з місцевими говірками в 
останньому розділі умістив як зразок закарпатських діалектів 
15 казок (із сіл Кальник Мукачівського, Ремети Берегівського 
та Горінчево Хустського районів – за нинішнім територіаль-
но-географічним поділом) і анекдотів та 19 народних пісень, 
серед яких 3 передрукував із збірки «Русский соловей», в тому 
числі про Кошута. Тексти у процесі редагування були скороче-
ні. На початку автор дає свої коментарі до фіксації казок, пере-
дачі їх фонетичної вимови. Уснопоетичні твори Сабов групує 
за місцевими говірками: «наречіе лишаков; наречіе лемаков; 
наречіе верховинців; наречіе бачванських руських; наречіе 
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земплинських словаков». Після невеликого опису основних 
ознак говірки вперемішку ідуть тексти різних жанрів. Є тут 
кілька давніх колядок, трохи пісень, балади, анекдоти, та най-
більше казок, переважно чарівних кілька побутових, одна про 
тварин. Є  оригінальний переказ «Коли Имстичовляне соль 
сіяли» про видобування солі на Закарпатті. Біля творів зазна-
чено, де й від кого зроблено запис. У кінці вміщено словничок 
до казок, тут маємо немало угорських запозичень. 

Дві діалектологічні експедиції на Пряшівщину провів га-
лицький мовознавець, дійсний член НТШ Іван Григорович 
Верхратський (1846–1919). Улітку 1897 року він здійснив за-
писи у селах Ясінях, Квасах, Великому Бичкові, Луковому, Го-
ронді, Клячанові, Страбичеві та ін., у місті Хуст. Їх результа-
том стала праця «Знадоби до пізнання угроруських говорів», у 
другій частині під назвою «Взорці бесїди угорських руснаків» 
[18, с. 113–124] він умістив лемківський фольклор з 36 сіл Ла-
бірщини, Бардіївщині і Спиша (65 казок, легенд та анекдотів, 
257 пісень, 217 загадок, 14 прислів’їв, кілька народних опові-
дань та три описи народних обрядів). Йому належить і окрема 
праця, присвячена весняно-літнім обрядам та іграм під на-
звою «Гоя дюндя і собітка на Угорській Русі» (1899). 

Паралельно з Верхратським мову і фольклор східносло-
вацьких українців-русинів вивчав і словацький мовознавець 
Самуел Цамбель (1856–1909), який публікувався і в угорській 
періодиці. 

Першою знаною в Україні та Росії окремою значною добір-
кою фольклорних творів стали «Народные песни, пословицы 
и поговорки Угорской Руси» закарпатського іммігранта, ви-
хованця Київського університету Андрія Петровича Дешка 
(1816–1874), надруковані в «Записках Императорского Геогра-
фического Общества по Отделению Этнографии» (С.Пб., 1867, 
т. 1) та окремо його етнографічна стаття «Свадьба на Угорской 
Руси» (1867). Починаючи з 1863  року в Москві на сторінках 
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журналу «Чтения в Императорском Обществе Истории и 
Древностей Российских» час від часу друкувалися взірці на-
родних пісень Галичини і Закарпаття. Збірка Дешка містила 
78 народних пісень Закарпаття – співанок і коломийок, а та-
кож 76 прислів’їв та приказок. Майже дві третини записаних 
пісень складають коломийки (їх також називають співанки, 
чи співанки-коломийки), такі як «Ой зацвіли черешеньки, за-
цвіли косиці», «Серед села дуб кудрявий», «Ой ци я не леґінь». 
Багато прислів’їв та приказок є цілком оригінальні, записані 
ним уперше. Дешко також першим із закарпатців наголосив 
на близькості традиційної культури українців із Закарпаття 
та Наддніпрянської України. Теорію автохтонності закарпат-
ських українців підтримав відомий тогочасний угорський пу-
бліцист і літератор К. Месарош (1821–1890) [470].

Місцевий літератор, поет і публіцист, священик Микола 
Нодь (1819–1862) 1851 року у Відні опублікував пісенник «Рус-
ский соловей» – перше друковане нотне видання Закарпаття 
і вмістив сюди 14  народних мелодій (українські, російські, 
угорські, словацькі та польські) з власними поетичними тек-
стами, а також кілька народних пісень. Це була перша спроба 
публікації нотного матеріалу, що слугувала пробудженню на-
ціональних почуттів, інтересу до народної пісенності.

Український історик, літературознавець, фольклорист і ет-
нограф, один із «Руської Трійці» Яків Федорович Головаць-
кий (1814–1888) присвятив регіону окрему монографію [42]. 
1878 року в Москві за сприяння Осипа Бодянського й очолю-
ваного ним «Общества истории и древностей российских при 
Московском университете» виходить фундаментальна праця 
в чотирьох книгах Я. Головацького «Народные песни Галиц-
кой и Угорской Руси». До неї ввійшов матеріал, зібраний ав-
тором та його дописувачами, зокрема це п’ятнадцять збірок 
дванадцяти закарпатських фольклористів – А. Кралицького, 
О. Павловича, М. Бескида та  ін. Я. Головацький кілька разів 
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побував на Закарпатті, де здружився з відомими культурними 
діячами краю М. Лучкаєм, О. Духновичем, І. Янковичем та ін., 
заохочуючи їх до збирання уснословесної творчості. І ті від-
гукнулися на заклик, надіславши йому понад 15 рукописних 
збірок. Згодом збірки ці розшукала в Львівських архівах і де-
тально описала О. Рудловчак [185, с. 183–495]. Вона зауважи-
ла, що Головацький використав не всі надіслані пісні, а деякі 
опублікував неточно. У виданні Головацького репрезентовано 
нові, ще не фіксовані фольклорні матеріали з різних місцевос-
тей Угорської Русі, так, це записи О. Митрака, Й.-В. Талапко-
вича, К.  Шафранковича, частково А.  Кралицького  – з тери-
торії сучасного Закарпаття, всі інші з території Пряшівщини 
на Східній Словаччині. Важливо, що Й.-В. Талапкович додав 
нотні записи, примітки (загалом 45 пісень). В.  Гошовський 
вважає його збірку першим виданням мелодій закарпатських 
народних пісень, записаних в 60-і роки ХІХ ст.

До томів увійшли різні пісенні жанри – весільні, жнивар-
ські та ін. обрядові пісні, побутові – рекрутські, опришківські 
тощо, любовні та жартівливі. Не зовсім вдалим є поділ усіх 
пісень на думи (довші епічні пісні) «былевыя» і «бытовыя», а 
також думки (переважно ліричного змісту). Більшість остан-
ніх  – коломийки, з них відомі «Котилися вози з гори», «Ка-
теринка», є твори, знані по всій Україні  – «По дорозі жук», 
а також фольклоризована пісня «Віють вітри, віють буйні» з 
драми «Наталка-Полтавка» І. Котляревського.

20 пісень, вміщених О. Павловичем, священиком із Свид-
ника, мають баладний характер. Це антипанщинний твір про 
бідну вдову «Коли мурували білу Маковицю», популярні в За-
карпатті пісні про чарування, отруєння хлопця чи дівчини, 
оригінальна пісня про Ганичка і Яничку, в якій вчуваються 
словацькі впливи, адже твори зафіксовані на етнічному кор-
доні – українського, польського і словацького народів. Є тут 
пісні східнослов’янського походження «Ой ти, дівчино, зару-
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ченая», «Ей погнівався, та й погнівався» та ін. Із фольклорних 
матеріалів О. Духновича Головацький, який перебував з ним у 
тісних зв’язках, вмістив 10 пісень, що не повторюють записів 
Талапковича та Павловича і позначені поєднанням книжного 
і народнопісенного. Є тут закарпатський варіант пісні «Ішов 
козак за Дунай» з Пряшівщини. Із трьох відомих збірників 
записів О.  Митрака Я.  Головацький у третьому томі видан-
ня вмістив понад сотню найрізноманітніших, у  тому числі 
весільних пісень; із записів Анатоля Кралицького, учителя 
із Чаби  – 15  пісень «Лаборских Русских», із записів І.  Воро-
баля – 33 тексти, із матеріалів К. Шафранковича – 29 пісень 
тощо. Анатолій Федорович Кралицький (1835–1894) – етно-
граф, фольклорист, історик, письменник, написав окрему пра-
цю про Угорську Русь [100] і часто друкував фольклорні твори 
на сторінках галицької преси, 1866 року у Львові опублікував 
збірник «Народные песни из околицы Мистичевской в Угріи». 

Своєю працею Головацький заклав основи наукового вив-
чення фольклору українців даного регіону. На думку Ф. Колес-
си, він мав епохальне значення в історії збирання українських 
народних пісень на західноукраїнських землях, що входили 
до складу Австро-Угорщини [88, с. 103]. Продовженням важ-
ливого починання А. Дешка та Я. Головацького стало петер-
бурзьке видання 1885 року книги Григорія Олександровича 
Де-Воллана (1847–1916) «Угрорусскія народныя песни», сис-
тематизоване і прокоментоване упорядником та редактором, 
відомим вченим Ф. Істоміним. Збірка відкривається розлогою 
розвідкою «Очерк быта угорских русских», у якій крім влас-
них спостережень, він використав праці Бідерманна, Легера, 
Петерсона та ін. дослідників цього краю. Де-Воллан свідчить 
про багатство наспівів горян, однак шкодує, що ці мелодії 
майже не записувалися.

За свідченням збирача пісні у книзі зібрані в колишніх Бере-
гівському, Угочанському, Марамарошському і Шаришському 
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комітатах від Рахова і до Пряшева в Східній Словаччині, тобто 
майже з усього Закарпаття. У  книзі вміщено понад півтися-
чі пісень, це набагато більше, ніж у попередніх публікаціях. 
Щоправда, чимало їх повторюється і упорядник або редактор 
вказують на це в примітках, посилаючись на Я. Головацького, 
А. Дешка і навіть П. Чубинського, якщо закарпатські пісні є 
варіантами чи нагадують східноукраїнські зразки («Сонце ни-
зенько, вечір близенько»).

Пісні в збірці подано в трьох розділах: «Песни любовныя. 
Песни семейныя. Песни родственныя и бытовыя», а також за 
алфавітом, є тут і словник маловідомих слів. Коментуються 
твори за тематикою, а також за змістом конкретних пісень. 
У самому кінці – додатки пісень із збірок Бачинського, Гладо-
ніка і Левицького. «Г. де-Воллан не був фольклористом, – пи-
сав багато років по тому В. Микитась, – але зібрані і опублі-
ковані ним закарпатські пісні ще більше розкрили фахівцям і 
російським та українським читачам величезне багатство, цілу 
повінь неперевершеної краси і мудрості народнопоетичної 
творчості українського населення за Карпатами. Ті пісні самі 
говорили за себе, говорили про невмирущість і красу простої 
людини, говорили про те, що не в спромозі була сказати кон-
сервативна книжна писемність краю» [128, с. 29–35].

Цінним виданням була й збірка етнографа, фольклорис-
та і письменника Михайла Андрійовича Врабеля (1866–
1923), який упродовж 1898–1918 років видавав у Будапешті 
газету «Неділя» та уклав збірку «Руський соловей: Народна 
лира или собрание песней на разных угро-русских наречи-
ях» (Ужгород, 1890) [24], у якій вміщено пісні всіма місцеви-
ми говірками. Збірка викликала полеміку та відгуки в пре-
сі, на неї з’явилося шість рецензій. Це серед інших рецензія 
В. М. Перетца в «Киевской старине» (1892, № 6), де той наго-
лошує на потребі лінгвістично-етнографічного обстеження 
краю, подібні видання він поділяє на «пісенники» та збірки 
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справді народних пісень і радить Врабелю не йти за «велико-
русским» правописом, а вживати «кулішівку», як це чинять 
інші дослідники. Те ж саме закидав збирачеві й І. Франко, що 
відгукнувся на неї в журналі «Житє і слово» (1891). Крити-
куючи збірку за відсутність паспортизації, певні недоліки в 
систематизації та поданні матеріалу тощо, він наголосив на 
її цінності з погляду того, що в ній уперше репрезентовано 
пісенний мате ріал бачванських русинів.

У  рецензії на інше видання М.  Врабеля «Угро-русски 
народны співанки» (Будапешт, 1901) [25], куди ввійшло 
869 на родних пісень Марамарощини. В. Гнатюк спостеріг, що 
матеріали в ньому надруковані без будь-якої системи: за ко-
ломийкою йде балада, потім знову коломийка, далі пісня про 
Довбуша і т. д.: «Се, очевидно, утруднює страшно користува-
тися збіркою, бо бажаючи найти в ній якусь пісню, треба пе-
рекидати її в цілості, інакше нічого не найдеться…» [34, с. 33]. 
Водночас Врабель вказує, хто і від кого записав пісню. Попри 
недосконалість збірка Врабеля становила певну віху у фоль-
клористичних студіях краю, її читали і нею користувалися. 
Сучасний історик та етнограф М.  Тиводар зауважив: «Про 
важливе значення збірника свідчить й те, що пісні з нього 
часто передруковувались. Збірник викликав живий відгомін 
в наукових колах. Врабель, крім наукової мети, ставив й іншу, 
практичну мету – дати народу пісенник – книгу для читання» 
[416, с. 170].

Першим збірником перекладів українських народних пі-
сень угорською мовою стали «Magyar-orosz népdalok» (Угор-
сько-руські народні пісні) Тівадора Легоцького, окремим 
виданням надруковані в Пешті 1864  року  [439]. Прикметно, 
що видав цей збірник, а також написав до нього передмову і 
біографію перекладача відомий угорський філософ, етнограф, 
фольклорист і літератор, один з перших популяризаторів укра-
їнської народної пісні в Угорщині Янош Ердеї (1814–1868). 
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Свого часу він збирав і робив спроби перекладу українських 
та словацьких пісень, розробляв програму дослідження фоль-
клору Східної Європи (історію публікації збірника та роль у 
цьому Я. Ердеї показано в статті Я. Штернберга [219, с. 187–
186]. У збірнику опубліковано всього 116 пісень з Бережзької 
жупи (області). Більшість – народні, проте зустрічаються й ав-
торські (напр. Духновича «Я русин …»). З народних найповні-
ше репрезентовано ліричні пісні, менше – обрядові, історичні 
(лише рекрутські), деякі інші. У збірнику вміщено чимало ко-
ломийок. Є пісні, відомій на всій українській етнічній терито-
рії («У сусіда хата біла», «Копав, копав, криниченьку»), або ж 
лише в Закарпатті («Од Унгвара черна хмара куриться» тощо). 
Переклади не завжди вдалі через окремі неточності, пропус ки 
в текстах. Найкраще перекладено балади.

Поряд з текстами в збірнику надруковано дві статті Ле-
гоцького, одна з них присвячена весільній обрядовості закар-
патців. У  своїй статті-передмові до збірки Легоцький подає 
відомості з історії, етнографії, менталітету українців-руси-
нів. Сам він багато зробив для історичного, етнографічного й 
фольклорного вивчення Закарпаття. За наукові заслуги його 
було обрано членом руської філії Угорського етнографічно-
го товариства та членом Угорського історичного товариства. 
Крім пісень Легоцький збирав угорські, українські та словаць-
кі казки, прислів’я, легенди, під його редагуванням вийшли 
тритомна краєзнавча монографія про Берегівський комітат 
«Beregvármegye monográfiája» (1881–1882), збірка «A magyar-
orosz közmondásai és példabeszédei» (Прислів’я та притчі угро-
руського народу», 1876) в щорічнику товариства ім. Кішфалу-
ді  [440]. Пісні, зібрані Легоцьким, були надруковані також у 
журналі «Вінок» (Koszorú, 1864, № 11), який редагував класик 
угорської літератури Янош Арань. Він написав і рецензію на 
книгу. З’явилися й інші відгуки в угорській пресі («Fővárosi 
Lapok», 1864, № 246) та львівській газеті «Слово» (1865, № 2) 
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А. Кралицького. Вихід у світ збірника українських народних 
пісень, його обговорення в пресі мали важливе значення як 
для угорської, так і для української культури та стали етап-
ними у виявленні інтересу до фольклору українців-русинів в 
Угорщині. Крім того, як писав Яків Штернберг, у середині 60-х 
років це була подія не лише культурного, а й деякою мірою 
політичного значення [219, с. 185]. Вже згадувалося про збірку 
народних словацьких пісень Легоцького та ін.

Укладачем наступної пісенної збірки був інший угорський 
діяч культури, юрист за фахом, етнограф, фольклорист, кра-
єзнавець, перекладач Мігай (Михайло) Фінцицький (1842–
1916), який переклав угорською мовою твори І.  Франка, 
М.  Коцюбинського, Марка Вовчка, з  російської А.  Пушкіна 
й М.  Гоголя, написав низку літературно-критичних статей 
про російську літературу. Свого часу Фінцицький був мером 
м. Ужгорода. Його збірник пісень [312] складається з невелич-
кої передмови та пісенних перекладів – усього 340, їх зібрав 
сам Фінцицький чи його кореспонденти в різних місцевостях 
краю. Крім закарпатських у збірнику трапляються і зразки 
із Східної України про козака, що забирає з собою і зводить 
дівчину, «Полюбила Петруся» та ін. Фінцицький краще й по-
вніше, ніж Легоцький, репрезентує українську пісенну лірику, 
твори чисто побутового характеру, хоча менше уваги приді-
ляє історичним та соціально-побутовим пісням, зокрема тут 
зустрічаються рекрутські та вояцькі пісні. До збірки ввійшло 
кілька балад  – про отруєння хлопця дівчиною, про продаж 
матір’ю дочки туркам, про голуба й голубку та ін. На відмі-
ну від Легоцького він не вдається до обробки текстів. У Фін-
цицького краща і якість перекладу, до того ж у нього присутні 
пісні з різних місцевостей Закарпаття. Збірник високо оцінила 
угорська критика. Ось що писав Г. Стрипський: «Можна зро-
бити зауваження з приводу перекладу і звучання його угор-
ською мовою, крім того в збірнику без будь-якого поділу по-
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спіль подано любовні пісні, романси, солдатські пісні, балади, 
жартівливі пісні. Однак з етнографічного й фольклористич-
ного погляду майже всі пісні можуть бути безпосередньо ви-
користані в наш час» [540, p. 140].

Антоній Годинка (псевдонім Сокирницький Сирохман, 
Сиротюк) (1864–1946), знаний історик, філолог, славіст, дій-
сний член Угорської академії наук, з 1942 року голова «Подкар-
патского Общества Наук», збирав народні пісні рідного краю 
й підготував їх до друку під назвою «Сто наших співанок» – 
туй, там призазберав Сокырницький Сиротюк». Годинка мав 
їх видати ще в 20-і роки ХХ ст., однак не судилося. Вже в наш 
час у рукописних фондах Угорської академії наук їх відшукав 
Іштван Удварі і видав у Ніредьгазі під назвою «Пісні наших 
предків» (1993) [40] з власною передмовою та прикінцевою 
статтею ужгородського фольклориста І. Туряниці «Народно-
пісенний ужинок Антонія Годинки». Годинка подає наступну, 
либонь, не надто досконалу, класифікацію пісень: співацькі, 
гусляцькі пісні; коляды, пісні любкови (підназва: любці) ве-
сільні ладкання; баладні; смутові; панщинні; розбійницькі; ві-
вчарські; катунські; америцькі; посмішковальні гумористичні; 
коломыйкы (дівоцькі, леґінські). Загалом сюди увійшло 209 
пісень, деякі взято із збірки Врабеля та інших. Немало тут ко-
лядок, зокрема таких оригінальних як колядки священикові, 
катунських (вояцьких), любовних та ін. Є пісні, відомі на всій 
українській етнічній території («І шумить, і гуде», «Під дуби-
ною, під зеленою»), а є й суто закарпатські, зокрема вівчарські 
тощо, багато тут діалектизмів, іноетнічних запозичень, серед 
них угорських. Подеколи додано назву місцевості, де записа-
но пісню, однак належної паспортизації немає. Позитивним 
моментом є точна фіксація текстів – «пиши, як чуєш, читай, 
як видиш». Годинка користувався популярним на той час «ру-
синським алфавітом», запропонованим ще Марією Терезією 
в 1776  році, з відповідними літерами. Територіально збірка 
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охоплює історичні області Земплинської, Марамароської об-
ластей, та найбільше села сучасних Хустського та Тячівського 
районів.

Окрім пісень на Закарпатті з 70-х років ХІХ ст. по 1910 рік 
Мігай Фінцицький збирав і записував казки. Варто зауважити: 
якщо в Східній Україні в цей час вже було записано і з’явилося 
друком чимало казок (збірники І. Манжури, М. Драгоманова, 
Панаса Мирного та ін.), то на Закарпатті українська народна 
проза майже не збиралася. Казки в цей час подекуди публіку-
валися в часописах, зокрема «Місяцесловах» та ін., окремим 
виданням вийшла лише невелика збірка «Казки / зібрав Ігна-
тій з Никлович» (Львів, 1861). У ній було опубліковано 14 тек-
стів, які потім увійшли до збірника М. Драгоманова «Мало-
русские народные предания и рассказы» (К., 1876). 

Щодо Фінцицького, то загалом він зафіксував і отримав від 
респондентів 92 тексти казок, з яких сорок вибірково переклав 
угорською мовою і підготував до друку. 1910 року Фінцицький 
відіслав свій матеріал у Товариство ім. Кішфалуді для видання 
в серії «Збірник усної народної творчості немадярських наро-
дів Угорщини». Він потрапив до відомого фольклориста, члена 
Угорського етнографічного товариства, з 1911 року редактора 
журналу «Етнографія» Дюли Шебештєна. Добре розуміючи 
значення збірки, Шебештєн переадресував рукопис для подаль-
шої доробки фольклористу Товариства ім.  Франкліна Яношу 
Беже Надю, укладачеві угорського каталогу казок за системою 
Аарне – Томпсона. Однак Беже Надь закінчив укладати приміт-
ки лише 1912 року. Публікацію збірки затримало також те, що 
вона не була прибутковою. На початку Першої світової війни 
Товариство ім. Франкліна повернуло рукопис Шебештєну, при 
цьому були втрачені примітки. 1919 року Шебештєн відійшов 
від культурного життя країни. Рукопис Фінцицького зберігався 
в його архіві і після смерті вченого був переданий в архів Угор-
ського етнографічного музею. Рукопис відшукали вже в наш 
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час і світ побачила унікальна пам’ятка української народної 
творчості, мови, культури в цілому (про це далі). 

Матеріальною і духовною культурою балканослов’ян ці-
кавився педагог, етнолог, фольклорист Ференц Гьонці (1861–
1948). Він займався збиранням та дослідженням зразків цієї 
культури в різних регіонах країни. Принципи і методи своєї 
діяльності Гьонці виклав у першій своїй праці «Муракьоз та 
його населення»  [334]. «Результатом цієї роботи,  – зазначив 
автор, – є опис невивчених територій з хорватським населен-
ням. Необхідний географічний, історичний та етнографічний 
матеріал я збирав роками, об’їздивши всю територію Мура-
кьоза... Я відвідав майже кожне село; спостерігав різноманітні 
вияви народного життя, триб життя і традиції. З людьми, се-
ред яких я жив 10 років, завжди перемовлявся словом, розпи-
тував про все, щоб дізнатися про їх спосіб мислення і почут-
тя...» [334, p. 112]. Гьонці зокрема дав повний опис весільних 
обрядів, здійснив порівняльний аналіз календарної поезії, де-
тально зупинився на пісенній необрядовій творчості та класи-
фікував її за жанрами. 

Обрядовому фольклору словаків присвятив свою статтю 
«Життя, одяг і обряди карпатських словаків» Дьордь Валети-
ні  [559]. Дослідник детально описав майже всі календарні й 
сімейні обряди, окрім словацьких він подав і приклади угор-
ською мовою. Різнобічний огляд народного життя словаків ко-
мітату Чаба здійснив Лайош Гаан. Його праця сповнена пова-
гою до народу і створених ним цінностей. Окремий розділ він 
присвяв обрядам. Гаан зауважив, що: «...чабанці дуже люблять 
співи, їх тризни, хрестини, весілля в більшості складаються із 
співів. Надто в час жнив, інших робіт кожен виноградник, сад, 
садиба дзвенять від співів» [356, р. 67]. Гаан збирав також на-
родний гумор, паремії.

Серед інших заслуговує на увагу праця видатного угор-
ського вченого Яноша Янко (1868–1902) «Тоткомлош» [371]. 
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Янко володів широким світоглядом і глибоким знанням мате-
ріалу, був зачинателем порівняльних досліджень в угорській 
етнографії і фольклористиці. Слід зазначити, що угорські до-
слідники були добре ознайомлені з працями відомих славістів 
того часу, починаючи із збірників Вука Караджича «Народні 
сербські пісні» (1823, 1824, 1833), Яна Колара «Народні пісні» 
(1834, 1835) та ін. 

Надзвичайно багато і плідно працюючи, він інколи ро-
бив дещо поквапливі висновки. Крім фольклору і етнографії 
слов’ян Угорщини Янко вивчав російські етнографічні й фоль-
клорні збірники, а 1898 року три місяці провів у Тобольську, 
записуючи народну творчість хантів. Дослідник нашого часу 
Іштван Балашша спостеріг, що Янко свідомо поставив мету 
вивчення фольклору й етнографії неугорських народів своєї 
країни, вважаючи, що без цього неможливо досконально ви-
вчити угорський фольклор й етнографію [230, p. 10]. 

Янко детально охарактеризував словацькі побутові, сімейні 
й календарні обряди, що супроводжувалися піснями, записав 
багато ліричних пісень з Комлоша. На відміну від Хаана він 
вважав, що тоткомлошські словаки не дуже співучі. Причину 
такого твердження зрозуміти важко, оскільки угорські вчені 
ще й у наш час збирають у цій області багатий пісенний мате-
ріал. Найбільшої уваги заслуговує вивчення Янко фольклор-
них процесів у різних групах угорських словаків. Він вказав 
на стабільність, консервацію їхнього репертуару і водночас на 
взаємовпливи в народних мелодіях: «Що ми чули в Чабі, це 
тепер знають усі, і нерідко нам трапляється угорська мелодія. 
Але лише мелодія, бо текст залишається словацьким і так спі-
вається» [371, р. 57].

У  книзі «Історія Тоткомлоша» Пала Гайдача  [333] подано 
порівняльний аналіз словацьких обрядів, простежено істо-
ричний розвиток багатьох його складових. Автор намагається 
визначити час виникнення обрядів. Його погляди в цьому пи-
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танні є доволі сучасними. Аналізуючи сімейні обряди, Гайдач 
концентрує свою увагу на народних іграх («перукар», «мель-
ник», «водіння лошати», «качиний танок»), що входять у ве-
сільний обряд. Гайдач допомагав Янко у розробці статистич-
них таблиць до його роботи.

Згадувані дослідження обрядового фольклору слов’ян 
мали переважно описовий характер. Натомість вони насичені 
багатим польовим матеріалом і є цінним джерелом для фоль-
клористичної науки.

Південнослов’янськими колядками цікавився Еде Марга-
лич  [466]. Колядки – пісні новорічного циклу слов’янських 
народів – мають багато спільного, у такому ракурсі їх і роз-
глянув Маргалич. Він проаналізував також інші обрядові 
пісні, зокрема хліборобські (пеперуда у болгар, додоле у сер-
бів). Ці пісні, як волочебні у білорусів чи лазарські у болгар, 
не мали подібних у інших слов’ян. Художніми особливостя-
ми вони близькі до колядок, часом у них вживають ті самі 
формули-стереотипи. Окрім опису обрядів Маргалич подав 
чимало зразків пісень з різних місцевостей Австро-Угорщи-
ни, Хорватії, Славонії, Далмації, виокремивши загальні мо-
тиви. Так, у піснях-додоле просять дощу на пасовище, вино-
градник, пшеничні лани, кукурудзу, посіви льону тощо. На-
приклад: «Ми просимо Бога, щоб добрий Бог дав нам дощу, 
щоб трава росла, пава паслася». Інтерес угорських вчених до 
балканослов’янських колядок Маргалич пояснює наявніс-
тю в них великої кількості еле ментів, «без яких неможливо 
пояснити старовинні угорські обряди, що утворилися під 
слов’янським впливом» [466, р. 163].

Цю думку автора можна поширити на інші угорські обря-
ди та фольклор. Народна культура угорців упродовж століть 
зазнавала впливу культур сусідніх, серед них слов’янських 
народів. Складний процес їх взаємовпливу спричинився до 
утворення річного циклу народних звичаїв і обрядів. Однак, 
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переймаючи деякі звичаї від сусідніх народів, угорці твор-
чо переробляли їх, пристосовуючи до власних умов життя. 
«Якщо ми шукаємо в наших обрядах типово угорські риси, – 
писала відома угорська етнолог Текла Дьомьотер, – то переду-
сім слід вивчати форму, а не функцію. Схожу серію обрядів, 
пов’язаних з людським життям, річним календарем, ми знахо-
димо у сусідніх народів, але типово угорськими є форми мис-
тецтва, пов’язані з обрядами: обрядова поезія, світ мелодій, 
зовнішній вигляд і форма» [281, р. 11].

На початку XX  ст. починає свою творчу діяльність угор-
ський славіст, поет, етнолог, словенець за походженням Аго-
штон Павел (1886–1946). Сучасна угорська дослідниця Марія 
Кішш писала про нього: «Все його життя та діяльність такою 
мірою зблизили словенський і угорський народи, що в першій 
половині ХХ століття ми можемо вважати його головним опо-
вісником близького співробітництва народів, тим, хто втілює 
в життя цю ідею» [387, с.  56; 228; 367; 395; 488]. У 1911 році 
Агоштон Павел закінчив угорсько-латинське відділення Като-
лицького університету ім. Петера Пазманя, був учителем, далі 
від 1924 року працював у бібліотеці Сомбатгейського музею, 
поповнював книгозбірню, а в 1928–1942  роках відповідав за 
етнографічне зібрання Музею. Був членом Угорського етно-
графічного товариства. З 1933 року редагував часопис «Огляд 
області Ваш», у 1941 році його запросили приват-доцентом до 
Сеґедського університету з метою викладання мови та літе-
ратури південних слов’ян. У 1942–1944 роках він читав також 
курс «Король Матяш у словенській народній традиції».

Павел публікував збірки власних віршів, займався перекла-
дацькою діяльністю. Його перу належить низка праць про словен-
ську літературну мову, написаних переважно на основі фольклор-
них джерел. Його основні наукові праці: «Кухні з відкритим вог-
нищем у місцевих словаків» (1936); «Словенська граматика» (ру-
копис, 1942); «Вибрані праці і статті Агоштона Павела» (1976). 
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Фольклористичні праці Павела містять чимало різномовних 
джерел. Так, його розвідка «Споріднені мотиви легенди про 
Орфея в південнослов’янській народній поезії»  [512] присвя-
чена південнослов’янським баладам. Спершу автор перепові-
дає дві класичні греко-римські легенди про Орфея, вказуючи 
на спільність мотивів у баладах болгар, хорватів і словенців. 
Він вважає, що ця традиція була запозичена слов’янами, роз-
селеними в районі Середземномор’я. Одним з доказів цього, на 
думку вченого, є поширені серед сербів та болгар ще в XVI і 
XVII ст. античні перекази про Орфея. На його думку, у сербів 
та болгар ці мотиви запозичили словенці. Автор виокремлює 
два запозичені мотиви в південнослов’янських баладах: про ко-
роля Матяша, який ходив у пекло за дівчиною чи матір’ю, та 
про Бога-батька, Ісуса в дев’ятому царстві. Далі Павел вказує 
на відмінності між слов’янськими баладами і античними сюже-
тами, а також на історичні зміни в них, передусім під впливом 
християнської моралі. І ще на одній суттєвій різниці наголошує 
автор: балади, на відміну від греко-римських легенд, – резуль-
тат усної народної творчості і мають свої особливості в стиліс-
тиці та поетиці. Павел висловив також думку про подібність 
багатьох фольклорних явищ у різних народів, пояснюючи це 
не лише контактами, а й їх внутрішніми особливостями, ще 
не вивченою психологією народу. Можна припустити, що пев-
ний вплив на вченого мала популярна тоді в Західній Європі 
антропологічна теорія. 1813 року світ побачила праця Павела 
«Південнослов’янські джерела оповіді про дочку Банко» [508]. 
Цей епічний твір про дівчину, що передяглася хлопцем, дійшов 
до наших часів у редакції угорського літописця Семптеї Без-
іменного. Угорські вчені довгий час займалися пошуками його 
джерел. Павел вбачає їх у сербcьких та хорватських народних 
піснях – «Сестра Марка Кралевича при дворі царя» та ін.

Низка робіт, присвячених слов’янським історичним піс-
ням і опублікованих у журналі «Етнографія» [530; 531; 532], 
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належить відомому досліднику історії слов’янських, німецької 
та угорської літератур Режьо Сеґеді (1873–1922). Він головно 
займався порівняльним вивченням сербської, хорватської та 
угорської народної поезії. Розглядаючи історичні пісні півден-
них слов’ян про короля Матяша, Сеґеді вказує на тематичну 
спорідненість їх з угорськими, але водночас наголошує на їх 
національній своєрідності, що виявляється у сув’язі з реалі-
ями власної історії. Вченого цікавить і проблема історизму 
фольклору як його органічна властивість. У дослідженні «Ко-
сівська битва Яноша Хуняді в давній хорватській поезії» автор 
називає три основні джерела історичних пісень: відтворення 
реальних подій у конкретних формах; циклізація їх у сербів і 
хорватів головним чином довкола Мілоша Обилича; умовна 
форма-уявлення народу.

Аналізуючи пісенний матеріал, Сеґеді, як і представники 
історичної школи, вважав, що в основі кожного фольклорно-
го твору лежить реальний історичний факт, і терпляче йшов 
до з’ясування всіх обставин, нагромаджуючи значний мате-
ріал. Він намагався зрозуміти, яке художнє втілен ня отримав 
у творі той чи інший факт, історична дійсність, бо ж «реаль-
ність входить в епічну сюжетику не літописними фактами, не 
датованими окремими подіями, битвами, осадами, походами і 
т. ін. ...реальність… епічно переосмислюється, перетворюєть-
ся, художньо обробляється, формулюється…» [178, с. 56]. Од-
нак дослідник не зробив якихось висновків стосовно оцінки 
історичного минулого у фольклорі чи характеру історизму в 
народній поезії взагалі.

В угорському фольклорі у межах історичних жанрів є до-
волі поширеними куруцькі 6 пісні. Це епіко-ліричні твори, те-
матично пов’язані з подіями і героями визвольної боротьби 
під керівництвом Імре Тьокьолі та Ракоці Ференца II. За часом 

6 Угор. kuruczok / kurucok від лат. слова crux – хрест.
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виникнення і поширення вони діляться на пісні визвольної 
війни (1670–1711), пісні після поразки (XVIII ст.) і пісні піз-
нішого періоду (після виступу Калмана Талі в 1872 р.). За те-
матикою – це пісні втікачів, пісні-скарги, героїчні, прощальні, 
пісні Ракоці та ін. Існують куруцькі пісні літера турного похо-
дження і народні. У побуті вони нерідко взаємо діють, внаслі-
док чого багато авторських пісень з часом стають народними. 
Наприкінці XIX – на початку XX ст. деякі куруцькі пісні транс-
формувалися в солдатські, розбійницькі, актуалізуючись і 
пристосовуючись до нових умов. Серед куруців Ракоці було 
багато слов’ян, надто словаків і українців. В антифеодальній 
боротьбі проти династії Габсбургів усі пригноблені народнос-
ті Угорщини виступили вкупі. Участь у спільній боротьбі за 
соціальні та національні свободи знайшла своє віддзеркален-
ня як в угорській, так і в слов’янській пісенній творчості.

В  Угорщині інтенсивно збирали усну народну творчість 
селян-куруців. Одночасно з угорськими записувалися й пісні 
словаків. З’явилося багато різнопланових робіт про куруць-
ку епоху, її вплив на літературу, музику, фольклор. У журна-
лі «Еthnographia» публікував статті про угорські та словацькі 
куруцькі пісні дослідник чеської, словацької, польської, укра-
їнської, російської й німецької літератур і фольклору Йожеф 
Ерньої (1874–1945). Упродовж років він знайомив угорських 
читачів з етнографією, фольклором і літературою цих народів. 
У сфері етнографії і фольклору його більш за все цікавили на-
родні обряди. Родом з Нітри, Ерньої записував в її околицях 
куруцькі й лабанські (антикуруцькі) пісні. Він присвятив їм 
статтю «Куруцькі пісні словацькою мовою» [299], де запропо-
нував їх збирання та видання збірника, а також проаналізував 
увесь пісенний матеріал, у тому числі й зібраний власноруч.

У куруцькому пісенному фольклорі слов’ян не обійшлось 
без фальсифікацій, які, наприклад, допускав у своїх роботах 
словацький історик Міхай Матунак, публікуючи їх у того-
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часній періодиці. Випадки такої фальсифікації не такі вже й 
рідкісні в історії фольклористики. Це, приміром, Краледвор-
ський і Зеленогорський рукописи В. Ґанки. В Угорщині в кінці 
XIX ст. пише пісні й балади «куруців» Калман Талі. Фальсифі-
кати Матунака довгий час не були виявлені, лише в наші часи 
на них вказав угорський історик літератури з Нітри Шандор 
Чанда [264]. Однак був і позитивний бік виходу в світ пісень 
Матунака. Як свого часу «відкриття» Талі, поява «куруцьких» 
пісень Матунака активізувала їх збирання та вивчення.

З  історичними подіями пов’язані угорські й українські 
пісні про надзвичайно популярного героя революції 1848–
1849 років в Угорщині Лайоша Кошута. «Не було такого явища 
в суспільному житті, з яким би не було зв’язане ім’я Кошута, 
либонь, не існувало жодного фольклорного жанру, в якому б 
не з’явилось його ім’я, тобто особистість», – писав І. Катона 
[379, р. 281]. Угорські народні пісні про Кошута різножанрові 
й різнотематичні  [493]. Вони відбивають пізні етапи кошут-
ської війни. Це оптимістичні історичні пісні 1848 року, жар-
тівливі Кошут-вербункоші, пісні-плачі, пов’язані з поразкою 
революції та ін. Більшість з них була зібрана після революції 
1848 року. 

Пісні про Кошута в українському фольклорі зацікавили Гі-
адора Стрипського. Своєю розвідкою він доповнив попередні 
дослідження українських вчених. Так, у розлогій праці «Нові 
українські пісні про громадські справи (1764–1880)» (1881) 
М. Драгоманов здійснив аналіз пісень цього часу з акцентом 
на соціальних та політичних моментах, зокрема західноукра-
їнських пісень про революцію 1848 року та панщину. У кінці 
ХІХ століття пісні ці записував І. Франко. У своїй статті «Ко-
шут і Кошутська війна» [215, с. 461–477] він вміщує варіанти 
пісень із записів Я. Головацького, М. Врабеля, М. Драгоманова 
та свої власні, переважно з Галичини. Серед наведених зраз-
ків він виокремлює твори з мотивом військової допомоги Ро-
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сії Австрії в придушенні повстання, оскільки вони були най-
популярнішими, про що говорить кількість їх варіантів. Так, 
лише Франко записав їх 12 (разом із варіантами 21 текст).

По слідах Франка угорською мовою пише дослідження 
Г. Стрипський [541, р. 157–162, 243–248, 299–307], де він зга-
дує його статтю, а також збірки Врабеля, Драгоманова та ін., 
де вміщено пісні про Кошута, й додає власні записи, зроблені 
серед українців Угорщини, у межах сучасного Закарпаття та 
Галичини. Погляди цих пісень, розуміння подій не відрізня-
ються. Порівнюючи їх різні варіанти, записані в різних регіо-
нах, Стрипський доходить висновку, що пісні закарпатських 
українців за ритмомелодичними, художніми особливостями 
більш близькі до угорських, ніж пісні українців західних та 
східних областей. Стаття є цінною вміщеними текстами.

Український фольклор про Кошута на основі згаданих ви-
дань розглядали також О. Сабо, а згодом Д. Ортутаї, який не-
гативне ставлення нацменшин до Кошута пояснює австрій-
ською агітацією в середовищі національних спільнот. 

У  розглядуваний період угорська славістична фоль-
клористика була тісно пов’язана з народознавством, 
слов’янознавством в цілому та з превалюючою в країні тен-
денцією до розгляду етнічних спільнот власної країни. На-
громадження матеріалу розпочалося зі збирання та публікації 
уснопоетичних текстів, що ввійшли до тогочасних географо-
етнографічних, статистичних, краєзнавчих видань, нарисів, 
путьових записок, мовознавчих розвідок тощо. Багато на цьо-
му терені зробили збирачі-аматори. У цей період з’являються 
й перші, переважно пісенні фольклорні збірки, деякі з них у 
перекладі угорською мовою. Нагромаджений у них матері-
ал, перші спроби його систематизації та групування, дослі-
дження, стають основою подальших вивчень, й окрім того 
допомагають формуванню національного самоусвідомлення, 
кращому пізнанню власної культури, літератури та історії. 
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Водночас вдосконалюються ме тоди фіксації й паспортизації 
слов’янських текстів.

Плідним у зверненні угорської фольклористики до 
слов’янського фольклору став кінець XIX  – початок XX  ст. 
Цьому сприяли як формування самої науки, розши рення кола 
її тем та проблем, створення осередків вивчень (Угорське ет-
нографічне товариство та ін.), так і певні позитивні зміни у 
політичному, економічному і соціальному житті, культурі в 
цілому. Чимало фольклорних та фольклористичних матеріа-
лів вміщують на сторінках місцевої та центральної угорської 
періодики. У  студіях вчених, на загал оглядового характеру, 
починають розглядатися й важливі теоретичні питання  – 
фольклорного історизму, ґенези творів, етнофольклорних 
взаємовпливів, форм побутування фольклору тощо.

Славістичні студії Бели Бартока та Золтана Кодая

На зламі ХІХ–ХХ ст. почала бурхливо розвиватися угор-
ська музична фольклористика. До цього часу записи народ-
ної музики майже не велися, а рукописні й друковані збір-
ники вміщували головним чином обробки мелодій народ-
них пісень, до того ж у них часто змішувалися народні й ав-
торські пісні. Проблематичним був і аналіз перших записів 
мелодій, оскільки вони мали відхилення від автентичного 
звучання. Одним з перших точну фіксацію народних мело-
дій здійснив Янош Арань. Вдосконаленню методів запису 
мелодій сприяло застосування фонографа Белою Вікаром і 
Дюлою Шебештєном. Широку збирацьку діяльність в цей 
час розгорнули Золтан Кодай, Бела Барток, Лайош Лайта, 
Ласло Молнар.

Бела Барток (1881–1945) як видатний та оригінальний 
музикант назавжди ввійшов в історію європейської музики 
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ХХ ст., з його іменем пов’язана ціла епоха розвитку угорської 
музичної культури. Його досягнення становлять загально-
світову цінність. Діяльність Бартока була яскравою і різно-
бічною: він був композитором-новатором, відомим піаніс-
том, талановитим педагогом. І, нарешті, як учений-фолькло-
рист, один із засновників порівняльного методу в музичній 
фольклористиці, він зібрав і простудіював тисячі пісень 
різних народів світу. У пам’яті сучасників Барток залишив-
ся як великий гуманіст, демократ, противник будь-якого на-
сильства і диктатури, який уболівав за національні інтереси 
Угорщини. Посмертно Барток був удостоєний премії ім. Ко-
шута (1948) та міжнародної премії Миру (1955).

Про композиторську творчість Б.  Бартока написано чи-
мало досліджень, аналіз його фольклористичної діяльності 
частково ввійшов до монографічних праць, присвячених його 
життєвому та творчому шляху, це зокрема, монографії угор-
ських учених Я. Деменя (1948), Й. Уйфалушши (1976), Т. Таллі-
ана (1981), російських І. Нєстьєва (1966), М. Мартинова (1967), 
окремі статті про народнопісенні зацікавлення Бартока підго-
тували його сучасник та друг З. Кодай, В. Ламерт, І. Рац, О. Са-
лаї, Ф. Чегі та ін. 

Бела Барток народився 25 березня 1881 року в Надьсент-
міклоші (зараз м.  Сінніколаул в Румунії). В  юнацькі роки 
родина Бартока неодноразово змінювала місце проживан-
ня, що сприяло його ознайомленню з багатонаціональним 
побутом Австро-Угорщини. Ізраїль Нєстьєв писав: «Бра-
тислава і Будапешт, міста і селища з неоднорідним етнічним 
складом впливали на вироблення його художніх смаків. 
Ці музичні спогади закарбувалися в пам’яті талановитого 
юнака на все життя, формуючи своєрідність його творчих 
і наукових інтересів» [160, с. 21]. Друг Бартока актор Надь 
згадує, що їм разом доводилося слухати пісні українських 
наймитів. Пісні ці впереміш із українських і угорських 
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слів» 7 [160, с. 33]. З 1888 по 1892 роки Б. Барток жив у Ви-
ноградові на Закарпатті, там навчився грати на фортепіано 
і дав свій перший публічний концерт, на якому вперше ви-
конав власну композицію. Ім’я композитора носить вино-
градівська Дитяча школа мистецтв.

Після закінчення гімназії Бела Барток вступає до Буда-
пештської Музичної академії в класи І. Томана (фортепіано) 
і Л. Кесслера (композиція). Почавши писати музику ще в гім-
назії, він шліфує свою майстерність у студентські роки і дає 
концерти як піаніст. З  1906  року починає систематично ви-
вчати народну пісню. Звертання до неї, як свідчив сам уче-
ний, було обумовлене різними причинами: пошуками чогось 
суто національного, угорського на шляху оновлення музики, 
інтересом до дослідницької роботи, невивченістю народної 
пісні, а також прикладом свого друга Золтана Кодая. Збиран-
ня і студіювання народної пісні захопило Бартока. Згодом 
він напише, що й у гадці не мав, які скарби постануть перед 
ними. Барток відкриває народну пісню, невідому угорському 
суспільству, бо як народні тоді виконували переважно «мю-
далок» – псевдонародні пісні професійного характеру. Тоді ж 
він вперше вводить народні пісні до своїх творів, а з 1906 року 
починає збирати пісні угорців та інших народів. Він свідчить: 
«Я розпочав ці дослідження з точки зору суто музичної і спер-
шу обмежився угорськомовними місцевостями. Але потім я 
став підходити до матеріалу по-науковому і розповсюдив свої 
студії на словацькі та румунські мовні терени» [273, р.  121]. 

7  Варіант згаданої Нєстьєвим пісні був зафіксований і самим Барто-
ком: «Марамарош добрий варош, добре у нім жити / Ні попові, ні дякові не 
треба платити / Ой пішов я в Мараморош отаву косити…». Пізніші варіати 
пісні наводить Мельник: «Но тепер ци Марамарош такий як сам знаєш / 
Платиш попа, платиш дяка, як лише біруєш» (з угор. можеш) [126, с. 21]. 
Нині місто (варош) Марамарош – місто в Румінії.
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Численні фольклорні експедиції по Австро-Угорщині, яка 
напередодні Першої світової війни з погляду географічного 
становища та строкатого етнічного складу нагадувала Барто-
ку зменшену карту всієї Східної Європи, приносили багатий 
урожай. Особливо багато пісень зібрано ним у ранній період 
фольклористичної діяльності. Серед слов’янських це велике 
число словацьких, що ввійшли до його збірника, сербських, 
пісень українців-русинів, з часом він починає цікавитися бол-
гарським, російським, польським фольклором. Подорожуючи 
по світах записує турецькі, арабські, албанські пісні, виявляє 
інтерес до фольклору угро-фінських народностей Росії (ма-
рійців, чувашів).

Барток вважав, що вивчати пісні слід у єдності слова і му-
зики, а для поглибленої роботи потрібне знання мов. «Якщо 
збирач хоче порівнювати народну пісенну творчість свого 
народу з творчістю іншомовних народів, він повинен воло-
діти іноземними мовами»,  – писав Барток [273, 2, р.  121]. 
Майбутній композитор ще в гімназії вивчав латинь, фран-
цузьку, англійську, і вже займаючись збиранням фольклору, 
він оволодіває румунською, словацькою, турецькою, іспан-
ською, вчить українську та російську мови. Паралельно він 
знайомиться зі збірниками пісень та інших жанрів, що ви-
ходили в той час. Так, у своїх працях Барток згадує розвідки 
Філарета Колесси, Станіслава Людкевича, Климента Квітки, 
Якова Головацького.

З  1907  року Барток  – професор Будапештської Музичної 
академії по класу фортепіано. Він починає публікуватися в 
пресі. 1913 року з’являється друком його перша велика фоль-
клористична робота «Румунські народні пісні з комітату Бі-
хор», яка викликала шовіністичні закиди угорської преси. 
Того самого року Барток проводить фольклорну експедицію 
до Північної Африки. У  1918  році композитор виконує свої 
обробки рекрутських (словацьких і угорських) антивоєнних 
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пісень на «Історичному концерті» у Відні, що було на той час 
виявом великої громадянської мужності.

Фольклорні інтереси Бартока надзвичайно широкі, бо сто-
суються чотирьох частин світу. І хоча він боровся за процві-
тання угорської національної культури, йому не були прита-
манні націоналістичні вияви. Барток писав: «Моєю керівною 
ідеєю, яку я відтоді, як став композитором, прекрасно усвідом-
люю, є ідея братерства народів, братерства наперекір війнам 
і розбрату. Цій ідеї я намагаюся в міру своїх сил слугувати і 
в музиці і тому не роблю спроб відмовлятися від будь-яких 
впливів, що йдуть від словацького, румунського, арабського 
чи якогось іншого джерела. Лишень би це джерело було чис-
тим, свіжим і здоровим» [179, с. 105].

У 1919 році в дні Угорської Радянської Республіки Барток 
разом з З. Кодаєм і Е. Дохані бере участь в управлінні Музич-
ною директорією  – інституцією, призначеною керувати му-
зичним життям країни, що стало причиною репресій з боку 
керівництва Академії. 1923  року вийшов з друку його збір-
ник «Народна музика румун з Марамароша», через рік – до-
слідження «Угорська народна пісня», що збагатило угорську і 
світову фольклористику, відкрило нові горизонти в науці.

На цей період припадає багато подорожей і гастролей ком-
позитора. Він відвідує з концертами Радянський Союз (1929), 
бере участь у різноманітних міжнародних конкурсах, присвя-
чених питанням культури, а також фольклору. 1934 року Бар-
ток залишає свою педагогічну діяльність у Музичній академії 
і розпочинає систематичну фольклористичну роботу в Угор-
ській академії наук. Того самого року публікує книгу «Народ-
на музика Угорщини і сусідніх народів». Результатом копіткої 
праці вченого над науковими методами збирання і вивчення 
народної музики став посібник «Для чого і як збирати народ-
ну музику» (1936). Тоді ж він здійснює поїздку в Туреччину 
для польових записів.
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Тим часом на батьківщині становище Бартока ускладню-
ється з кожним днем. Композитор не приховує своїх антимі-
літаристських настроїв, відкрито виступає проти фашизації 
Угорщини. Так, він заборонив виконувати свої твори по радіо 
в Італії і Німеччині, припинив ділові контакти з австрійським 
музичним видавництвом після аншлюсу Австрії з боку гітле-
рівської Німеччини. Продовжується переслідування вченого 
румунськими й угорськими шовіністами. Все це спричинило 
еміграцію Бартока до США, де він провів кінець свого життя. 
Тимчасово він працює в Колумбійському університеті, дослі-
джує сербські та хорватські народні пісні. 1945 року отримує 
можливість повернутися на звільнену від фашизму рідну зем-
лю, та запізно: того самого року після тяжкої хвороби зупини-
лося серце визначного угорського вченого і композитора.

Видатний внесок Бели Бартока в розвиток угорської і світо-
вої музичної фольклористики високо оцінений сучасною нау-
кою. Цінними є як його методичні розробки, так і комплексне 
вивчення народної пісні в єдності її мелодії та тексту, особли-
востей побутування тощо. Чимала його заслуга і в формуван-
ні компаративного методу, яким він послуговується для ви-
вчення пісенності різних народів. 

Від початку своєї збирацької діяльності Барток звертався 
до наукових методів запису і розшифрування текстів, які ви-
клав у відомій роботі «Для чого і як збирати народну музи-
ку» [3]. За словами Золтана Кодая, він фіксував матеріал з до-
кументальною точністю. Барток з 1906 року услід за Белою Ві-
каром, який 1896 року вперше в Європі застосував фонограф 
для записів народної музики, теж користувався фонографом. 
Поставивши у фокусі вивчення конкретне середовище і кон-
кретну діяльність, він висунув і конкретні вимоги до збира-
ча: «Адже є зрозумілим, як Божий день, що ідеальний зби-
рач народної музики повинен бути свого роду «усезнайком». 
Справді, для того, щоб написати пісню, він повинен зауважи-
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ти найменші нюанси окремих діалектів, тобто володіти зна-
ннями мови і фонетики; для того, щоб він міг точно записати 
танцювальну мелодію, необхідно розумітися на хореографії, 
щоб встановити причинний зв’язок між народною музикою 
і народним побутом, звичаями, необхідне широке знання ет-
нографії і фольклору. Збирач повинен бути соціологом, якщо 
він хоче розкрити роль змін у сільському житті колективу і 
відобразити ці зміни в народній музиці» [3, с. 10]. Особливу 
увагу Барток надавав виконавцю, збиранню відомостей про 
його життя, інтереси, ставлення до пісенного твору. Він ви-
соко підносив здібності простих людей, вірив у творчі мож-
ливості народу: «Якби селянин, що склав подібну мелодію, 
міг з дитячих років відволіктися від сільського життя і піти 
вчитися, він створив би безцінні речі» [3, с. 51]. Записи самого 
Бартока супроводжувалися детальною фіксацією умов вико-
нання, всіх частин тексту з урахуванням їх послідовності, ва-
ріантності, характеристиками окремих співаків. Він надавав 
перевагу найбільш раннім пісенним жанрам, бо вважав пізні-
ші «зіпсованими» міською культурою. Одначе з часом відмо-
вився від такого погляду, використовуючи в своїй творчості і 
новітні мелодії стилю «вербункош» 8. 

Слід зауважити, що погляд на фольклор як на матеріал для 
вивчення переважно ранніх періодів культури панував тоді у 
багатьох країнах. У народній поезії вбачали найглибше, ще не 
зіпсоване цивілізацією втілення національних рис. Фольклор 
вивчали як поетичну спадщину далекого минулого, у зв’язку 
з чим як найважливіші поставали історико-генетичні питан-

8 Жанр угорської танцювальної музики, що з’явилася в другій поло-
вині XVIII ст., а також стиль угорської інструментальної музики XVIII – 
початку ХІХ ст. В основі вербункоша – чоловічий танок «вербунк», а та-
кож «чардаш», що постав з нього. Танок виконували під час вербування 
в солдати.
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ня, вирішувалися проблеми походження народної творчості. 
Проте з часом обмеженість таких трактувань стала очевид-
ною, надто тоді, коли дослідники почали спостерігати функ-
ціонування фольклору в реальних обставинах і звертати ува-
гу передусім на конкретне середовище і конкретну дійсність. 
Тезу про змінюваність творів висунули представники істо-
ричної школи. 

Уже в першій своїй книзі «Угорська народна пісня» (Magyar 
népdal)  [238] Барток виявив широку ерудицію і дослідниць-
кий талант. Для того, щоб остаточно переконатися у зробле-
них висновках, він звернувся до пісенного матеріалу різних 
етносів з різних етнографічних регіонів Угорщини, серед них 
слов’ян. «На самому початку, – згадував З. Кодай, – він чітко 
уявляв собі, що без знання музики сусідніх народів ми не зу-
міємо по-справжньому познайомитися з угорською музикою» 
[87, с. 57].

Барток підготував збірник словацьких народних пісень, 
що побачив світ лише 1959 року [241]. Це два томи пісень зі 
вступним словом Оскара Ельшера німецькою та словацькими 
мовами. У  збірнику викладені принципи систематизації пі-
сень, а також подано пояснення і вказівки для читача, таблиці. 
Його вихід у світ став подією не лише для угорської, а й для 
словацької фольклористики. Серед подібних видань він виріз-
нявся багатством і різноманітністю зібраних мелодичних ти-
пів, точністю запису і розшифрування текстів, наявністю ва-
ріантів, історико-генетичним принципом класифікації пісень. 
На вазі цієї праці для словацької науки наголосив Оскар Ель-
шер: «Збірник Бартока отримав у словацькій музичній фоль-
клористиці неймовірне визнання, будучи результатом довгої, 
добре спланованої роботи, нової як щодо класифікації, так і 
щодо транскрипції, розташування матеріалу за місцевостями, 
принципів підготовки до видання. Едиційний метод, реалізо-
ваний Бартоком у цьому виданні, не зустрічався в 20-і роки 
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не лише в словацькій, а й взагалі у світовій фольклористиці 
того часу…» [241, р. 13]. Збірник словацьких народних пісень 
Бартока став зразком і для сучасних дослідників та збирачів 
фольклору. 

Іншу роботу «Сербсько-хорватські народні пісні» Барток 
підготував (у  співавторстві з Альбертом Б.  Лордом) в емі-
грантський період свого життя в Нью-Йорку  [241]. Він ви-
вчив 2500 платівок із записами народних пісень, зробленими 
в 1934–1935 роках в Югославії, – Боснії, Герцеговині та Дал-
мації  – американським вченим Мілменом Перрі. «Наскільки 
мені відомо, – писав Барток, – це єдиний акустично доверше-
ний запис югославської музики… Такий матеріал є лише тут 
і більше ніде в Європі» [240, p. 206]. На основі цього матеріа-
лу він підготував вищеназване дослідження з додатком роз-
шифрованих наспівів. Видане воно було вже після його смерті 
(1951 р.).

Відомо, що Барток вів польову роботу на історичному За-
карпатті, за різними даними зібрав 80–100 народних пісень, 
їх тексти та мелодії (нотні та фонографічні записи) нині збе-
рігаються в архіві Етнографічного музею Будапешта та Архіві 
Бартока в Інституті музичних досліджень УАН у Будапешті. 
Львівський дослідник Богдан Луканюк у своїй статті говорить 
про 93  зареєстровані народномузичні твори; з них 52  – во-
кальні (пісенні) та 41 – інструментальні [117, с. 265]. Відомості 
про них надав йому свого часу відомий львівський музикоз-
навець Еміл Кобулей. Луканюк пише: «Згідно з паспортизаці-
єю здійснених записів, Б. Барток працював у п’яти населених 
пунктах: у теперішньому Виноградівському районі – це село 
Велика Копаня, в Іршавському  – селище Довге, й нарешті, у 
Хустському – села Липецька Поляна, Сокирниця та Стеблівка. 
Таким чином в одній поїздці йому вдалося зачепити два різні 
музичні діалекти Закарпаття (за Гошовським) – боржавський 
та східноверховинський… Накреслений маршрут виказує ха-
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рактеристичні прикмети географічного планування та про-
ведення типово розвідувальної експедиції: хіба не випадково 
дослідник обрав 25–30 км (Велика Копаня, Довге, Стеблівка) 
та застосував у двох з них прийом додаткової вивірки здобутої 
інформації шляхом відвідання прилеглого до бази “cателіта” в 
напрямку вірогідного вигасання певного музичного діалекту 
(Липецька Поляна, Сокирниця). Цікаво, що аналогічною ме-
тодикою (але незалежно від Бартока, бо вже 1900 року) корис-
тувався і вітчизняний збирач фольклору О.  Роздольський)» 
[117, с.  266–267]. До статті додано три таблиці Бартока: Во-
кальна музика (назва твору, № валика, № мелодії, № тексту в 
польовому зошиті, назва населеного пункту, відомості про ін-
форматорів). ІІ. Інструментальна музика (назва інструменту і 
твору, номер валика, № мелодії, назва населеного пункту, ві-
домості про інформаторів). Таблиця ІІІ. Покажчик населених 
пунктів (назва населеного пункту, номери вокальних й інстру-
ментальних творів у таблицях 1–2.)

Українсько-угорським зв’язкам у народній пісенності Бар-
ток присвятив окремі розділи своїх праць «Угорська народна 
пісня» (1924), «Народна музика Угорщини і сусідніх народів» 
(1934) та ін. Приступаючи до студій українського фольклору, 
він почав вивчати українську мову. У власній бібліотеці ком-
позитора, яка зберігається в Архіві Бартока в Будапешті, є ціла 
низка українських словників і самовчителів з його записами 
суто народних зворотів («низенький поклін», «бувай здоров» 
та ін.). Знав Барток і праці українських фольклористів, зокре-
ма В. Гнатюка, Ф. Колесси, І. Франка та вів з ними листування, 
що допомагало йому коригувати свої науково-теоретичні по-
ложення. До прикладу, при вивченні збірника Колесси «Піс-
ні з південного Підкарпаття» (1923) Барток знайшов у ньому 
40 % пісень угорських і угорського походження [238, р. 18].

Новим кроком у дослідницькій діяльності Бартока-фоль-
клориста було порівняльне вивчення народної музики. Так, 
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слов’янcько-угорським зв’язкам у народній пісенності він 
присвятив окремі розділи своїх праць «Угорська народна піс-
ня» (1924) та «Народна музика Угорщини і сусідніх народів» 
(1934), низку статей і заміток. У  статті «Про расову чистоту 
в музиці» він писав: «Порівняння музики деяких східноєвро-
пейських народів показало, що між ними відбувається перма-
нентний взаємообмін мелодіями, пряме і зворотне перейман-
ня... Коли народна мелодія перетинає мовний кордон, вона 
змінюється… Що більша різниця двох мов, тим більші зміни» 
[179, с.  100]. Барток наводить приклади зворотного запози-
чення: угорська мелодія, перейнята словаками, зазнає впливу 
словацької музичної культури, а повертаючись назад до угор-
ців, мадяризується, в результаті різнячись від оригінальної 
угорської форми. Називає він і причини взаємовпливів: со-
ціальні умови, переселення, колонізація тощо. Барток фіксує 
приклади взаємозбагачення в народній музиці, внаслідок чого 
створюються нові стилі, кристалізуються старі. Динаміка цьо-
го процесу забезпечує розвиток народної творчості.

Користуючись зіставним методом, учений на відміну від 
своїх попередників (Маріанна Ретеї Пріккеля, Йожефа Ернєї 
та  ін.) досяг набагато вагоміших результатів у дослідженні 
українсько-угорських фольклорних зв’язків. Один із розділів 
його книги присвячений українським коломийкам  9. Барток 
вважає цей короткий твір найхарактернішим західноукра-
їнським жанром танцювальної музики, подає його основні 

9 Цікаво, що в угорських говірках є подібне слово «каламайка» 
(kalamajka). У словнику угорських діалектів подано наступні його значен-
ня: – І.1.сварка; 2. (жарт., насм.) а) шумна, з танцями, гулянка; б) весілля; 
3. плутана, безладна мова; ІІ. (прикм.) 1. хто говорить плутано, похапцем; 
2.  дивакуватий, пришелепуватий; 3.  завалящий, непотрібний (предмет 
тощо). Дієслово «kalamajkázik» має значення: 1. підскакувати, вибрикува-
ти, дуріти; 2. невміло, незграбно танцювати [553, ІІІ, p. 36].
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ознаки, а далі на величезному фактичному матеріалі розкри-
ває зв’язки коломийки з угорськими піснями. 

Дослідник робить це таким чином. В угорському пісенному 
матеріалі є певна кількість мелодій, ритм яких в загальних ри-
сах схожий з ритмом коломийки (29 пісень з численними ва-
ріантами). Проте вони різняться від коломийки «подвійною» 
чотирирядковою структурою (тобто 1 і 3 рядки повторюють-
ся). Віднести їх до найстарішого прошарку угорських пісень 
старого стилю 10, до якого вони дуже подібні, автор не може з 
двох причин: «1) через їх характерну структуру, яка майже не 
подибується в піснях старого стилю; 2) через їх вочевидь чуже 
походження. Отже, ці пісні, українські коломийки, які про-
йшли значну еволюції, потрапляючи в угорське середовище. 
В угорців у давні часи чотирирядкова ізометрична структура 
пісень була настільки монопольною, що дворядкова мелодія-
коломийка здавалась половинною і за прикладом інших чоти-
рирядкових пісень підсвідомо розширилась таким чином, що 
в кожному рядку просто повторювалась. Цим можна поясни-
ти структуру ААББ замість дворядкової АБ, повторення мо-
гло відбутися і таким чином, що останній рядок змінювався, 
а значить ставало ААІ і ББІ. Слід зазначити, що поряд із роз-
ширеними чотирирядковими формами можна зустріти і де-
яку кількість дворядкових форм. (Вони стосовно чотириряд-
кових – з погляду старих угорців – напівпісні)» [238, р. 401]. 
Таких мелодій Барток нарахував 15. Взаємодія двох народних 
музичних структур, на думку Бартока, найяскравіше відбила-
ся в пісенному фольклорі пастухів-свинопасів / чабанів». [238, 

10 Пісні старого стилю – найдавніший прошарок угорських селянських 
пісень, що мають певні характерні ознаки в побудові мелодії та структу-
рі тесту і складають єдиний музичний стиль. Вони демонструють багато 
спільних рис із музикою східних народів та народів угро-фінської групи, 
це напр. пентатоніка.
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р. 404]. У книзі вченого згадано й українські думи. В одному з 
розділів, присвячених взаємовпливам у піснях, він констатує 
подібність між старовинною музикою марамарошських ола-
хів (влахів) та мелодіями українських народних дум.

Свою думку Барток поглибив у дослідженні «Народна му-
зика Угорщини і сусідніх народів». Учений вважав, що пісні 
свинопасів, мелодія і словесна структура яких формувалась 
під впливом коломийки, проходили подальшу трансфор-
мацію. На його думку, вони мали значний вплив на музичні 
особливості куруцьких пісень, а пізніше – рекрутських, у ре-
зультаті чого сприяли формуванню новоугорської народної 
музики 11. Проте він свідчить, що «Вже стільки впливів схре-
щувалося в цій музиці…, що взаємозв’язок поміж новоугор-
ськими та рекрутськими піснями простежити складніше, ніж 
між рекрутською музикою і піснями пастухів-свинопасів / ча-
банів» [238, р.  27]. Отже, таким чином пропонується схема: 
українська коломийка – угорська пісня пастухів свинопасів – 
рекрутська пісня – новоугорська народна пісня. 

Можливість впливу коломийки на угорську пастушу піс-
ню допускає й інший угорський дослідник з Берегова Лайош 
Палоці-Горват, який досліджував зв’язки угорської музики 
з іншими народами і який уклав збірку «Пісні наших наро-
дів» (1943  р.), він пояснює це спільним перебуванням угор-
ських та українських свинопасів, під час якого угорці могли 
запозичити коломийку [504, р. 83]. З висновками Бартока не у 
всьому згоджувався Золтан Кодай. Він твердив, що, вочевидь 
угорська форма має ознаки первинної і більш схожа з марій-
ськими, ніж з українськими, зразками, та вважав, що для ви-

11 Нова угорська народна музика – угорські селянські пісні, що сфор-
мувались на початку ХХ ст. і, частково витіснивши старі селянські пісні, 
розповсюдились по всій угорській території, досягши повного розквіту в 
першій половині ХХ ст. Пісні ці також складають один музичний стиль.
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рішення питання треба дослідити, з одного боку, всю інстру-
ментальну музику Східної Європи, а з іншого – карпатоукра-
їнсько-марійські зв’язки.

Свою думку з цього приводу вже в другій половині ХХ ст. 
висловив український музикознавець Володимир Гошовський. 
У  своїй книзі «У  истоков народной музики славян» (1971), 
розглянувши низку прикладів, він виклав власну, досить ар-
гументовану версію: «…ми можемо погодитися з Бартоком 
лише в тому, що наведена їм угорська пісня свинопасів – це 
українська коломийка, пристосована до угорського народного 
музичного мислення. Однак вона не була перейнята угорця-
ми (як і решта угорських коломийок), а асимілювалася разом 
з її носіями – українськими свинопасами, які переселилися в 
ХVI–XVII  ст. до Угорщини. Спроби Кодая довести давньоу-
горське походження даної коломийки не досягли успіху» [44, 
с. 199–200]. Гошовський заперечує й гіпотезу Бартока про те, 
що з пісень-коломийок свинопасів могли з часом розвинути-
ся угорські пісні куруців та «вербункош». Натомість схожість 
між цими піснями, яку вловив Барток, він пояснює впливом 
пісенності закарпатських селян-куруців – учасників антигаб-
сбургського постання під проводом князя Ференца Ракоці, які 
після придушення постання залишилися в Угорщині, приніс-
ши з собою пісні-коломийки, ті з часом асимілювалися й уві-
йшли до скарбниці угорської національної музичної культури 
[44, с. 206–207].

У  своїй монографії Барток говорить і про інші взаємовп-
ливи, а саме про зворотній вплив новоугорських пісень на 
українські та словацькі, для чого з часом з’явилися сприят-
ливі умови, адже, як писав Правдюк: «Для засвоєння старо-
винного пентатонного угорського стилю ні українці, ні сло-
ваки не мали, вочевидь, відповідної основи, тих “зустрічних 
хвиль”, які б сприяли його адаптації» [174, р.  78]. На думку 
Бартока, новоугорські народні пісні вийшли за межі угорської 
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лінгвістичної території і поширились у Моравії та Галичині. 
На доказ цього Барток зазначає, що на угорській лінгвістич-
ній території кількість новоугорських пісень сягає кількох ти-
сяч, а на хорватській та українській – декількох сотень. Крім 
того серед українців і жителів Моравії побутує чимало пісень 
з угорськими мовними вкрапленнями, Наприклад, зустріча-
ється рефрен: «Чардаш, шпіцекі голомбом» – «csárdás picikе а 
galambom» (чардаш, моя маленька голубко). [238, р. 28]. Бар-
ток вказує і на вплив новоугорських пісень на хорватську та 
румунську народну музику, пояснюючи його історико-куль-
турними контактами та типологічними факторами.

Новий стиль угорської народної пісні розвинувся із ста-
рого, разом з тим суттєво відрізняючись від нього. Якщо для 
старого стилю було характерне довільне виконання, переоб-
тяжене музичними засобами, то новий стиль своїм напру-
женим ритмом втілював ідеали, які багатьма вважалися суто 
угорськими. На відміну від пісень старого стилю пісні нового 
не приурочувались до якоїсь події, їх можна було співати за-
вжди, поодинці чи колективно. Пісні старого стилю позначені 
індивідуальністю співця, який привносив щось своє у текст 
чи мелодію. Пісні ж нового стилю – універсальністю віддзер-
калення людських почуттів. Внаслідок поширення угорської 
народної пісні нового стилю трансформувались форми її по-
бутування. Так, відійшли на задній план деякі обрядові жан-
ри, епічні пісні, великої популярності набули любовна лірика, 
солдатські й окремі соціально-побутові пісні (пастухів, най-
митів, розбійників).

Цікавлячись переважно народними мелодіями, Барток за-
вжди розглядав їх у контексті слова. Широке розповсюджен-
ня угорської пісенності на чужих лінгвістичних територіях 
він пояснював свіжим, запальним ритмом новоугорської на-
родної музики, а також культурно-історичними контакта-
ми (загальна військова повинність, наймитування слов’ян в 
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угорських селах), які впливали на мовну ситуацію в країні. 
Й лише одну причину вчений не згоджувався брати до уваги – 
насильницьку мадяризацію, котра могла б іти згори: «Якщо 
народ села творить несамостійно, з примусу, чи вибирає собі 
те чи інше мистецтво – воно вже мертве» [4, с. 29].

Досліджуючи питання взаємовпливів у народній музиці, 
Барток розрізняв три їх форми: запозичення мелодії в цілому; 
запозичення, що супроводжується значними змінами в мело-
дії, наприклад, її подовженням чи скороченням, наповненням 
емоціями співака; запозичення окремих елементів, конфігу-
рацій тощо. Свої висновки вчений підтверджував аналізом 
музично-пісенного матеріалу різних народів, послуговуючись 
як власними зібраннями, так і часто збірниками Філарета 
Колесси, Франьо Ксавера Кухача, Карела Яромира Ербена та 
інших фольклористів. Нєстьєв писав про творчу манеру Бар-
тока: «Зіставляючи пісенні мелодії сусідніх народів, він ви-
являв місцеві особливості кожної культури, розкриваючи на 
живих прикладах її конкретну неповторну своєрідність. Для 
нього не існувало механічних запозичень, рабських повторів 
чужого музичного матеріалу. Щоразу він простежував шляхи 
природної трансформації тієї чи іншої пісні, що потрапила в 
інонаціональне середовище, відзначав ті зміни, цікаві творчі 
корективи, які робить народ в улюблених мелодіях, створених 
сусідами» [4, с. 80].

У наступних порівняльних дослідженнях пісенного фоль-
клору Барток основну увагу спрямував на зв’язок мелодії з 
поетичним текстом. У розгляді впливу сербських мелодій на 
народні пісні українців, угорців, словаків, його цікавили рит-
мічна структура мелодій, інтонаційні та метричні розбіжності 
між піснями, трансформація їх форми і тональної структури.

Ще одним тереном наукових зацікавлень Бартока були 
взаємозв’язки народної та професійної музики. Композитор 
констатував три форми впливу селянської музики на профе-
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сійну: «1. Ця форма має два типи: а) селянська мелодія – го-
ловне; супровід, вступ, закінчення – другорядне; б) селянська 
мелодія – епіграф, все інше – головне; 2) підробка під селян-
ську мелодію (імітація); 3) твори композитора наповнені ат-
мосферою селянської музики. З цього приводу можна сказа-
ти, що композитор добре вивчив музичну мову селян і володіє 
нею так само довершено, як і поетичною мовою. Це означає: 
спосіб вираження, властивий селянській музиці, став його 
рідною мовою, він вміє ним користуватися – і користується 
так само вільно, як поет – своїм» [240, р. 249].

Обробка народних мелодій самим Бартоком займала ваго-
ме місце у його творчості: кожна третя його композиція є об-
робкою народної пісні, чи принаймні містить народнопісенну 
тематику. Барток 1904 року вперше записав народну пісню і 
того самого року підготував перші обробки пісень. 

Найбільшими серіями його обробок пісень є твори «Сорок 
чотири дуети для двох скрипок», «Секейські народні пісні» з 
30-х років, та згодом він скомпонував і кілька меншин частин. 
Про народний характер свідчать назви творів, це «Угорські 
народні пісні», «Чотири словацькі пісні», «Румунські народні 
танці», та є й серії з іншими назвами, до прикладу, «Дітям», 
«Мікрокосмос», «У  селі», «Імпровізації», де в підзаголовку 
Барток зазначає, що він використовує народну мелодію. Для 
своїх творів із словацькими, румунськими, русинськими, 
сербськими та арабськими мотивами він вибирав лише мело-
дії, зібрані власноруч. Щодо угорських, то тут трапляються й 
пісні з інших джерел.

Є в Бартока кілька обробок народних пісень українців-ру-
синів. Це «2-а рапсодія для скрипки і оркестру», «2-а рапсодія 
для скрипки та фортепіано», кілька пісень ввійшло до тво-
ру «Сорок чотири дуети для двох скрипок», є окремі твори. 
У новому перевиданні з компакт-диском книги Вери Ламперт 
«Народна пісня у творах Бартока: список джерел оброблених 
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мелодій: угорські, словацькі, румунські, русинські, сербські та 
арабські народні пісні і танці» (2005) [431] вони вміщені під 
номерами: 272 (початкові рядки)  – «Дай ти, Боже, хлопу га-
разд, а каліці біду»; 278 «Душе, душе, душечко, ой та болить 
сердечко»; 284 – «Удоперай, мамко, бо веде ті син невістку»; 
285 – «Купив я козу / Жона каже: цап» («Я купив на ярмарку 
ячменю»). Остання пісня у Бартока отримала назву «Горе чо-
ловіка», для голосу і фортепіано. Таким чином, тут репрезен-
товано українські любовні, жартівливі пісні, а також одну ве-
сільну. Окрім того зі слов’янських є тут обробки однієї серб-
ської мелодії (298) та багатьох словацьких пісень (21, 25, 81, 
71–113; 165, 174–177; 178–181; 208–214; 215–221; 265–267; 270, 
271, 273–275; 281; 294; 295; 300). Це зокрема любовні, рекрут-
ські, танцювальні, жартівливі та інші пісні.

Завдяки народнопісенній творчості відбувалось безпосе-
реднє знайомство вченого з народом, його інтересами. Не ви-
падково він звернувся до обробки народних рекрутських пі-
сень, угорських і словацьких. «Об’єднавши групу пісень, зібра-
них ним в районі Зойома, – писав І. Нєстьєв, – Барток створив 
невеличку повість про жалі, надії і мрії словацького солдата, 
якого силоміць женуть в “далеку російську землю”, де давно 
вже лежать кістки його загиблих дідів. Пісні розповідають про 
війну, як про криваву біду, що заступила сонце над словаць-
ким селом. Сумно прощається солдат з коханою дівчиною в 
передчутті загибелі на чужині. Багато чого в цих піснях безпо-
середньо перегукується з традиційними східнослов’янськими 
піснями про смерть воїна в чужій стороні. Лише в заключній 
“молодецькій” пісні настрій горя і безнадії змінюється надією 
на щасливе повернення. У всьому циклі немає жодного натяку 
на ура-патріотичні мотиви, вельми характерні для офіційного 
мистецтва воєнних літ» [160, с. 195]. 

Для наукових студій Бартока важливим було його спілку-
вання та листування зі слов’янськими культурними діячами 
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Болгарії (Райна Кацарова), Югославії (Вінко Жганець), Че-
хословаччини (Янош Яначек), Радянського Союзу (Борис 
Асаф’єв, Філарет Колесса, Дезидор Задор).

З Філаретом Колессою Барток знайомиться у Празі на кон-
гресі народного мистецтва в 1928 році. З цього часу їх творчі 
контакти міцніють і розвиваються, вони починають листуван-
ня, а з 1925 року систематично обмінюються науковими пра-
цями. Через Колессу Барток отримує можливість переглянути 
всі видання українських народних пісень. Так, Колесса виси-
лає йому книги Гнатюка «Колядки і щедрівки», збірки С. Люд-
кевича, Я.  Головацького, українські словники. У  свою чергу 
Колесса, знайомлячись з працями Бартока, поділяє його дум-
ки про розвій народної пісенності, знайомиться з угорським 
фольклором, вони спільно працюють над порівняльним ана-
лізом української, угорської, словацької народної музики. 

Свідченням високого визнання діяльності Колесси угор-
ським композитором був наступний факт: на Інтернаціональ-
ному конгресі народного мистецтва в Антверпені 1930  року 
головуючий тоді Бела Барток звернувся до присутніх: «Панове 
делегати! Встанемо на честь одного з найбільших слов’янських 
етнографів Філарета Колесси [179, с.  85]. Між ними велося 
листування, а 1936 році Колесса дружньо приймав угорського 
музикознавця у Львові, де той слухав фонограми українських 
дум, тоді ж він просить підготувати йому копії нотного запису 
декількох українських мелодій зі мелодій зі збірника А. Коно-
щенка, виданого в Одесі [179, с. 90]. 

Наукові та творчі інтереси вчених мали багато спіль ного. 
Вони жили і творили в один і той самий час, високий рівень 
робіт Колесси, як і Бартока, так само пояснюється поєднан-
ням музичного і словесного аспектів досліджень народної 
пісні, її комплексного аналізу. Обидва вчені одними з пер-
ших виявили наявність музичних діалектів у фольклорі на-
родів Карпатського регіону. Колесса, як і Барток, багато роз-
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відок присвятив компаративним студіям, наголошуючи на 
поєднанні зіставного та конкретно-історичного розгляду 
пісні. Обидва вчені розробляли й проблеми взаємозв’язку 
народної музики з професійною. Філарету Колессі (1871–
1947) належить розробка низки важливих і актуальних для 
фольклористики питань: історичної періодизації фольклору, 
класифікації пісень на основі їх жанрової та суто музичної 
специфіки, комплексного дослідження пісні, новотворів у 
фольклорі, зв’язків професійного мистецтва з народним, пи-
тань розробки ритмічних особливостей народних пісень, ін-
дивідуальної та колективної творчості у фольклорі. Колесса 
одним із перших почав записувати на фонограф українські 
думи. Словесний зміст і мелодію він вважав нерозривними 
компонентами пісні, тому вивчати їх слід лише паралельно: 
«Мелодія народної пісні  – се ж сама суттєва частина її ар-
тистичного оформлення. Тісний зв’язок мелодії з текстом у 
народній пісні веде свій початок з непам’ятної старини, коли 
поетичне слово, музика й танкові рухи лучилися в синкре-
тичну цілісність ігри-хороводу, коли музичний елемент мав 
навіть велику перевагу над словесним. Після довгих віків 
розвитку ще й тепер у народній пісні виступає ясно ця за-
лежність, бо ж мелодія накидає текстові свою ритмічну фор-
му» [93, с. 110]. Колесса багато зробив у розвою порівняльно-
го напряму в музичній фольклористиці, у  слов’янознавстві 
(його стаття «Балада про дочку-пташку», 1937 та ін.). У на-
родній культурі сусідніх народів він знаходив близькі риси. 
Учений вивчав фольклор Західної України, тогочасного За-
карпаття. Зокрема він виокремив у карпатському музичному 
фольклорі гуцульський, бойківський та лемківський діалек-
ти. Він підготував два збірники пісень краю, де подав науко-
во обґрунтований зразок паспортизації текстів та система-
тизації пісенного матеріалу. В обох працях подано ритмічні 
складочислові схеми та вказівки на паралелі.
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Його книга «Народні пісні з південного Підкарпаття» (1923) 
є першим академічним виданням підкарпатських пісень. Осо-
бливо велику цінність має в ній вступна стаття – перша на-
уково-дослідницька праця музичного фольклору Закарпаття. 
У збірнику вміщено 153 пісні з мелодіями, записані у верхів’ї 
р.  Уж (зараз Великоберезнянський район), а також у селах 
східної Словаччини. Значна частина – це угорські і словаць-
кі пісні, що не відповідають українському народному стилю. 
Барток знайшов у збірнику 40 % пісень угорських і угорського 
походження [238, р. 18].

Друга збірка «Народні пісні з Підкарпатської Русі (мелодії й 
тексти)» (1938 р.) містить 159 мелодій з варіантами та 130 тек-
стів, записаних в селах Невицьке, Радванка, Горяни (Ужгород-
ської округи), і Ракове (Перечинської округи), а також тексти, 
зафіксовані М. Рощахівським у с. Радвань (Східна Словаччи-
на). Колесса твердить, що ці пісні у текстах, мелодіях і навіть у 
доборі пісенного матеріалу виявляють близьке споріднення із 
піснями, записаними на Галицькій Лемківщині [91, с. 50]. Ко-
лессі належать також розвідки «Старинні мелодії українських 
обрядових пісень (весільних колядок) на Закарпатті» (1934), 
«Народнопісенні мелодії українського Закарпаття» (1946), та 
одна стаття на цю тематику чеською мовою. Важливим висно-
вком його праць є те, що на основі детальних студій народ-
них пісень він доводить спільність походження закарпатських 
українців з українцями інших теренів.

Важливою була співпраця Колесси з Міжнародним інститу-
том інтелектуальної співдружби при Лізі Націй. На замовлен-
ня Інституту він підготував велику бібліографію з українсько-
го фольклору. З коментарями французькою мовою вона була 
опублікована 1934 року в Парижі у бібліографічному збірни-
ку «Musique et chanson populaire». У процесі роботи Колесса 
вступив у творчі контакти з відомим угорським фолькло-
ристом і композитором Ласло Лайтою, який був редактором 
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збірника. Софія Грица, яка вивчала творчість Колесси  [50], 
наводить слова Бартока з приводу отриманої від Колесси бі-
бліографічної роботи з українського фольклору: «Мене дуже 
порадував Ваш прекрасний, ґрунтовний огляд бібліографії з 
SDN (“Societe des Nations”. Мова йде про роботу Ф.  Колесси 
“Informations du professeur Phil. Kolessa sur la musique populaire 
ukrainienne”). “З Ваших основних збірників я маю всі…” (Лист 
від 3.VІІ.1935. Особистий архів Ф.  М.  Колесси)» [50, с.  91]. 
С. Грица оприлюднила лист Колесси до відомого польського 
етнографі Я. Бодуена де Куртене, стосовно зв’язків вченого з 
Лайтою, він писав таке: «Мене запитував ще в грудні проф. 
Ласло Лайта з Будапешту, до кого з польських вчених він міг 
би звернутись у справі підготовки бібліографії польського 
музичного фольклору і відповідей на анкети відносно руко-
писних збірок мелодій… Я подав йому адреси через секрета-
ря музикологічної комісії на останньому конгресі народного 
мистецтва в Антверпені. З  польських професорів музиколо-
гії – А. Хибінського у Львові, з музикологів польських у Кра-
кові Д. Каменецького» [47, с. 52].

Барток підтримував творчі контакти і з західноукраїн-
ським фольклористом композитором, піаністом, педагогом 
Дезидерієм (Дежьо) Євгеновичем Задором (1912–1985), який 
неодноразово здійснював фольклорні експедиції в різні ку-
точки Підкарпатської Русі, див. про нього [181; 119; 257]. 
Він був укладачем фольклорних збірок, написав статтю 
угорською мовою «Коломийки в руській народній творчос-
ті» і опублікував її 1942  року в часописі «Зоря-Hajnál» [75, 
с. 282–291]. У ній дослідник доводить еволюцію форми коло-
мийкових танцювальних мелодій в протяжні ліричні пісні. 
Задору належать і художні обробки народних пісень. Угор-
ський етнограф Антал Молнар, який високо цінував фоль-
клористичну роботу Задора, передав його пісні Белі Барто-
ку. З дозволу автора Барток скористався цими матеріалами, 
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складаючи власний рукописний збірник для Академії наук 
Угорщини. Згодом він повернув збірник Задору, зробивши 
в ньому 155 цінних зауваг, зокрема щодо ненародного похо-
дження деяких пісень та їх правопису, порадивши стерти те, 
що він «начеркав» (див. лист Бартока до Задора від 3 люто-
го 1940 року [181, с. 53]. Однак Задор залишив для потомків 
письмово зафіксовані поради великого композитора. Під час 
стажування у Празі Задор вивчав фольклористичні праці 
Бартока, на сторінках угорської преси виходить його стат-
тя «Барток і музика сусідніх народів» (1970), в якій він по-
ціновує внесок видатного угорського митця в дослідження 
фольклору. Згодом він публікує статтю до 100-річчя з дня 
народження Бартока (1981) [571]. Задор керується порадами 
Бартока щодо запису пісень, він писав Бартоку, що в його 
збірнику «…текст записано фонетично…Я записував їх іме-
на, роки, цікавився обставинами так, як Ви радили в своїх 
творах… [273, 3, р. 156]» Тут йшлося, либонь, про посібник 
Бартока «Як і для чого збирати народну музику».

Більш глибокому ознайомленню Бартока з тогочасним ра-
дянським народним і професійним мистецтвом сприяла його 
поїздка до СРСР взимку 1929  року. Учений ще раніше ціка-
вився російською та українською літературою і мистецтвом, їх 
фольклорними багатствами. Композитора захоплено вітали в 
Україні (Харків, Одеса), він давав концерти, зустрічався з мит-
цями. Творчість Бартока мала великий вплив на українського 
композитора та фольклориста Ю. Мейтуса, про що той писав 
у своїх спогадах: «У Харкові у той час був звичай організовува-
ти дружні зустрічі найбільш цікавих артистів з музикантами 
у ВОКСІ… Така зустріч була організована і з Бартоком. У той 
час я займався обробками народних пісень – українських, ро-
сійських, молдавських  – та укладав першу збірку цих обро-
бок під назвою «Етнографічний концерт». Оскільки Бартока 
насамперед цікавила народна творчість, ми виконали 10–12 
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пісень з цієї збірки. На згадку про зустріч ми подарували 
композитору збірник пісень Климента Квітки і через деякий 
час отримали від нього новий збірник пісень. Потім ми об-
мінювались листами. Барток завжди виявляв великий інтерес 
до української народної пісні» [95, с. 4.] Барток дав декілька 
інтерв’ю, де заявив, що його інтерес до української музики на-
стільки великий, що в подальшому він збирається присвятити 
її вивченню значно більше часу. Він пообіцяв у майбутньому 
підтримувати тісні взаємини з музичними колами України і 
висловив надію налагодити безпосередні контакти з україн-
ськими музикознавцями. 

Одночасно з Бартоком музичною та науковою діяльністю 
займався другий відомий угорський композитор і музикозна-
вець, педагог, культурний діяч Золтан Кодай (1882–1967). Як 
і Барток, він надавав великого значення фольклору у справі 
оновлення професійного мистецтва. Як і Барток, він був зби-
рачем і дослідником народної музики. До того ж їх єднала міц-
на дружба. Освіту Кодай отримав у Будапештському універси-
теті як лінгвіст і одночасно в Королівській угорській академії 
музики як композитор. З 1912 року Кодай – професор Коро-
лівської угорської академії музики. У цей період він активно 
займався теорією музики, писав роботи з музичної педагогі-
ки. Зокрема, спільно зі своїм учнем Й. Адамом розробив так 
званий «метод Кодая». У  роки Першої світової війни спіль-
но з Бартоком працював у музичному секторі прес-служби 
військового міністерства Австро-Угорщини в Будапешті. 
У 1942 році вийшов у відставку, отримавши звання почесного 
професора, а в кінці Другої світової війни став президентом 
Угорської ради мистецтв. З 1864 року – почесний президент 
Міжнародного товариства музичної освіти. Президент Угор-
ської академії наук у з 1946 по 1949 роки.

З дитячих років Кодай виявляв інтерес до музики. Він по-
ставив перед собою завдання записати, зберегти і вивчити 
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ще живі в народі пісні: «Це багатство національного рівня, 
бо раніше воно належало всьому народу, і якщо ми насправді 
прагнемо до органічної музичної культури, то саме ця пісен-
на скарбниця повинна знову чимшвидше стати справою всієї 
науки» [86, с. 141]. Глибоке проникнення у сутність народної 
творчості допомогло вченому вирішити низку проблем роз-
вою національного музичного стилю і виробити власний ком-
позиторський почерк.

З 1905 року Кодай займався збиранням угорського музич-
ного фольклору, а починаючи з 1906  року спільно з Белою 
Бартоком публікував численні збірники народних пісень. 
Об’їздивши всю Угорщину, Кодай зафіксував тексти май-
же всіх пісенних жанрів (ліричні пісні, балади, обрядовий 
фольклор, дитячі ігри, танці, будь-які вияви музичного жит-
тя народу) – усього близько 3500 народних угорських пісень 
та танців. Крім угорських він збирав і пісні інших народів 
країни, в тому числі слов’янських. Так, він передав для збір-
ника Бартока записані ним словацькі пісні. Розуміючи важ-
ливість етнофольклорних взаємин, Кодай запевняв, «що 
угорську народну музику неможливо пізнати без знайомства 
з музикою народів, які живуть поруч. Спільне проживання 
упродовж тисячоліть – принаймні багатьох століть – спри-
чинилося до таких всеохоплюючих взаємовпливів, що без їх 
дослідження неможливо з’ясувати, що належить окремому 
народу» [390, р. 30].

Цікаві дані про Кодая як збирача народних мелодій по-
відомив угорський музикознавець Імре Ольшваї  [490]. Пе-
реданий до Етнографічного музею матеріал Кодая вміщує 
декілька сотень записів досі невідомих мелодій, серед яких 
багато словацьких, румунських, західноукраїнських, хор-
ватських і циганських. Крім того виявлено чимало підго-
товлених ним програм та записів інструментальної музики 
карпатського регіону.
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Кодай завжди турбувався про правдивість і точність пісен-
них записів, ретельно перевіряв кожну дрібницю, порівнював 
варіанти. Він справедливо вважав, що добре записаний ма-
теріал  – основа наукового дослідження. Принципового зна-
чення він надавав особистій участі вченого-фольклориста 
в експедиціях. Уже у написаній напередодні закінчення уні-
верситету роботі Кодай наголошував, що «народні пісні слід 
прослуховувати в їх оригінальному виконанні, що допомагає 
вловити особливості їх звучання й ритміки. Понадто, наші 
знання і досвід можуть збагатитися лише завдяки безпосеред-
ньому знайомству з виконавцями пісень, бо лише вони вірно 
інтерпретують їх» [390, р. 14]. Такі погляди допомагали йому 
успішно вивчати і коментувати фольклорні записи. «Прекрас-
не знання фонографічних записів, – писав радянський музи-
кознавець І.  Мартинов,  – давало йому можливість вільного 
вибору варіантів з урахуванням методологічних вимог і тієї 
творчої інтуїції, котра народжується під враженням особисто 
побаченого чи почутого»[123, с. 204]. Значним є внесок Кодая 
у підготовку видань із серії «Збірник музичного фольклору 
Угорщини».

Окрім численних статей, передмов до фольклорних збір-
ників і методичних посібників результатом багаторічної ді-
яльності вченого стала монографія «Угорська народна му-
зика»  (1937). Автор розглядає історію вивчення угорського 
пісенного фольклору, аналізує і класифікує його основні 
жанрові форми, розкриває суть і закономірності розвитку 
нової угорської музики, з’ясовує багато питань розвою на-
родної музики сусідніх і споріднених народів, їх порівняль-
ного вивчення. Так, він висловлює припущення, що форми 
угорської народної музики, що збігаються з марійським і чу-
ваським матеріалом, є спадщиною того впливу булгар, якому 
угорська мова зобов’язана приблизно двомстам запозичених 
слів [86, с.  61]. Кодай наводить паралелі у фольклорі угро-
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фінських народів, простежує взаємовпливи у музиці угорців, 
слов’ян та румунів на рівні мелодії, тексту з мелодією, пев-
них мотивів і т. ін. Найчастіше, на його думку, трапляються 
переймання у музиці угорців та словаків, що можна пояс-
нити їх тривалими культурно-історичними контактами. Ко-
дая зацікавила і наявність у народній музиці угорців давніх 
церковнослов’янських мелодій. Він подає зразки таких мело-
дій з текстами, запозиченими у чехів і побутуючими на тери-
торії Угорщини як ліричні пісні, балади, весільні величання. 
Вчений досліджував і такий фольклорний жанр, як плачі, 
передусім східнослов’янські, чому сприяли його зв’язки з ра-
дянськими фольклористами.

 Як уже згадувалося, Кодай не погоджувався з Бартоком у 
питанні вплив русинських мелодій на угорські. Він писав: «Но-
вітні марійські матеріали пропонують тим часом новий від-
правний пункт для вирішення питання про форму “угорських 
коломийок”. Досі ми разом з Бартоком вважали, що угорський 
тип “танцю свинопаса”… утворився від поширеної на Карпат-
ській України форми коломийок. У марійському матеріалі зу-
стрічаються однак у великій кількості приклади як для більш 
дрібних (карпатоукраїнських), так і для більших (угорських) 
форм цього типу» [86, с. 94]. Водночас він пропонує провести 
глибше дослідження всього матеріалу: «Для вирішення цього 
питання треба було б, з одного боку, докладно дослідити всю 
інструментальну та вокальну народну музику східної Європи, 
з іншого боку, з’ясувати можливість карпатоукраїнсько-ма-
рійських контактувань. Природно також і надалі припускати 
карпатоукраїнське походження мелодій іншого типу – тих, що 
не утворюють квінтову структуру і мають складову будову» 
[86, с. 95]. 

Кодай не раз відвідував СРСР, цінував фольклористичні 
досягнення радянської науки, насамперед його цікавила на-
родна музика народів угорської мовної групи, що мешкали в 
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Росії: «Величезний розмах у збиранні фольклору в Радянсько-
му Союзі цікавить нас передусім з погляду записування музи-
ки споріднених з нами народів... Збирання народних пісень і 
їх публікація – перша ознака зміцнення національної самосві-
домості цих народів», писав Л. Ессе [71, с. 203].

Як уже згадувалося, Кодай багато зробив для музично-
го виховання і освіти народних мас. В  одному з розділів 
«Шкільного збірника пісень» автор виокремлює два розділи: 
«Наші сусідні народи» та «Наші споріднені народи», де наве-
дено 11 словацьких, три західноукраїнські, дві румунські, дві 
хорватські пісні, а також шість фінських і дві пісні череми-
сів. «Чи дорівняється хто-небудь Золтанові Кодаю,  – писав 
Імре Ольшваї, – збирачеві і дослідникові, педагогові і твор-
цю. Навряд чи знайдеться вчений-мистецтвознавець, який 
би виявляв такий інтерес і з такою любов’ю ставився до на-
родів – від фінів до арабів, від англійців до черемисів? Хіба 
один Барток» [490, р. 569].

Бела Барток і Золтан Кодай були не лише видатними 
композиторами, а й збирачами, дослідниками та популяри-
заторами уснопоетичної творчості. Вони залишили по собі 
багатий методичний та методологічний матеріал у справі 
збирання та вивчення фольклору. Окрім угорських, вони 
публікували та вивчали й народні пісні інонаціонального 
населення історичної Угорщини – сербів, словаків, україн-
ців-русинів, румунів, хорватів, німців та ін. Барток і Кодай 
були також зачинателями компаративного методу в угор-
ській та європейській музичній фольклористиці, здійсни-
ли низку важливих студій із зіставного вивчення народних 
мелодій різних етносів. Обидва композитори використову-
вали фольклор у своїй композиторській діяльності, а також 
розробляли теоретичні положення з цих проблем. Їх висно-
вки послужили дороговказом для багатьох поколінь фоль-
клористів.
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Вивчення уснопоетичної творчості слов’ян  
поміж двома світовими війнами

Після першої світової війни закінчилось багатовікове спі-
віснування Угорщини з імперією Габсбургів. Країна здобула 
незалежність, хоча й втратила майже дві третини своєї те-
риторії, змінився її національний склад. З розпадом Австро-
Угорщини утворилося Королівство хорватів, сербів і словен-
ців (з 1929 р. – Югославія). Словацьке і українське населення, 
що проживало на східній території, разом з Чехією утворило 
Чехословаччину. 1939 року вся територія тогочасної чехосло-
вацької автономії ввійшла до складу Угорщини. Землі сучасної 
Закарпатської області разом з невеликою частиною тодішньої 
Східної Словаччини отримали особливий статус регентського 
комісаріату в складі Угорської держави і перебували в ньому 
до кінця жовтня 1944 року.

Угорська фольклористика цього періоду позначена склад-
ними процесами, ще на сьогодні мало вивченими. У цей час 
продовжувалося комплексне вивчення народної творчості 
окремого поселення, на дослідження відчутний вплив мала 
фінська історико-географічна школа. Основна увага приділя-
лася народній прозі, локальному приуроченню тих чи інших 
мотивів, сюжетів тощо. У ці роки з’явилася низка теоретич-
них праць, присвячених загальним проблемам науки, серед 
них «Теорія фольклору і угорські проблеми» (1949) Кароля 
Марота. Цінний вклад у вивчення угорських і європейських 
казок та легенд зробив Янош Хонті. Спробу висвітлити істо-
рію угорської народної музики і її європейські зв’язки здій-
снив Бенце Сабольчі.

Угорська фольклористика зазнала змін і в науково-орга-
нізаційному плані. Зокрема, втратило свій універсальний ха-
рактер Угорське етнографічне товариство, відбулося розмеж-
ування між фольклористами й етнографами Етнографічного 
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музею. У  1939  році при музеї створено центральний фоль-
клорний архів – Етнологічний збірник матеріалів. У 30-і роки 
було засновано кафедри етнографії в університетах, у діяль-
ності котрих значне місце відводилось збиранню і вивченню 
фольклору, як і в програмах наукових закладів  – Інституту 
науки про угорців (раніше Державний інститут дослідження 
народу й краю, пізніше Інститут науки про народ), Клузько-
го наукового інституту ім. Я. Ердеї. 1940 року розпочинаєть-
ся видання серії «Новий збірник угорського фольклору» (Új 
Magyar Népköltési Gyűjtemény) за редакцією Дюли Ортутаї. До 
1945 року в цій серії вийшли книги, присвячені репертуару ві-
домих казкарів – Мігая Федича, Петера Пандура та ін. 

Серед дослідників, які крім пісенного фольклору вивча-
ли й інші жанри угорської народної творчості, розглядали її 
в контексті з фольклором слов’ян, слід назвати Белу Ґунду 
(1911–1994). Разом з Ласло Шафарі Ґунда провів кілька екс-
педицій в долини річок Вичі і Латориці, а також до верхніх 
витоків Тиси, на Гуцульщину. А  1940  року зі співробітника-
ми Угорського етнографічного музею вздовж угорської сму-
ги: в околицях Сернємочар, до Дерцена, Берега, Берегуйфалу 
(Нове село). Зібраний тут матеріал дослідник опублікував у 
книзі «Жінка, що обертає решето»  [345]. Ґунда підтримував 
наукові зв’язки з українським етнографом, фольклористом, 
письменником, знавцем багатьох європейських мов Федором 
Потушняком (1910–1960). Потушняк свого часу став членом 
і секретарем Подкарпатского Общества Наук, Угорського ет-
нографічного товариства і за завданням останнього займався 
збиранням етнографічного матеріалу в селах краю, зокрема 
для «Етнографічного атласу Угорщини» (карти). Про це ми до-
відуємося з його листування з Ґундою [194]. Він збирав також 
фольклор, матеріали народних вірувань та новорічних свят 
і обрядів, упродовж 1940–1944 року вчений опублікував по-
над 60 розвідок про народні вірування, магічні дії і календарні 
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обряди українців краю. Вже по його смерті видано рукописні 
матеріали до його кандидатської дисертації, що так і не була 
захищена, під назвою «Закарпатська українська етнографія: 
значення, історіографія, завдання, проблеми та їх вирішення, 
елементи та їх розміщення» [174, с. 163–254], де з фольклор-
них матеріалів є розділ про історію фольклористики краю, 
деякі інші відомості, пов’язані з обрядовим фольклором, на-
родними віруваннями тощо, так, оригінальними автор вва-
жає місцеві уявлення про чорнокнижника та повітрулю, що, 
на його думку, мають південнослов’янське походження, а за-
карпатське весілля містить багато давніх старослов’янських та 
загальноєвропейських елементів. 

Белі Ґунді належить праця «Угорсько-слов’янські етногра-
фічні зв’язки», вміщена в збірнику «Угорщина і слов’яни» за 
1942  рік [344, p.  165–185], присвяченому літературним, мов-
ним, історичним, культурним взаєминам угорців і слов’ян, пи-
танням впливу угорської фольклорної традиції на слов’янську. 
Так, він свідчить, що пісні хорватів Муракьоза зберігають 
угорську пентатоніку. У  хорватській народній поезії часто 
з’являються герої угорської історії. Побутують епічні твори з 
фантастичними елементами про Янко Угріна (Яноша Гуняді), 
Косівську битву, славонського бана Яноша Секея, Мігая Сіла-
ді, смерть Уласло І та ін. 

Як і Барток, учений констатував вплив нових угорських 
пісень на словацькі й українські та українських коломийок 
на угорські пісні пастухів, що відбилося не лише в текстах, а 
й у мелодіях, пояснивши це контактами угорських пастухів 
з українським населенням. Цей вплив, за його словами, від-
чутний і в українській народній музиці, не лише в самій Угор-
щині, а й у Галичині. Словацькі та русинські куруцькі пісні 
теж свідчать про спорідненість з угорцями. Як і в південних 
слов’ян, у їхньому фольклорі теж діє король Матяш. В усній 
словесності словаків, чехів він з’являється як друг, мандрівний 
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студент, добрий суддя й нагороджує бідних. У народних опо-
відях українців-русинів Матяш є добрим і справедливим пра-
вителем, одновірцем, він захищає селян як від зовнішніх воро-
гів – турків, так і внутрішніх – жорстоких визискувачів-панів, 
надає біднякам привілеї, ліквідує непосильні податки. Ґунда 
виявляє гарне знання закарпатського фольклору, згадуючи 
сюжет народної казки про звільнення Матяшем Невицького 
замку від Поган-дівки. На його думку, русинські наративи про 
Матяша виникали в районі Ужгорода й звідтіля поширювали-
ся далі в область Земплен та Галичину. У них також йдеться 
про Ференца Ракоці, імператора Йосифа ІІ. З угорським етно-
логом не погодився відомий збирач і дослідник закарпатсько-
го фольклору Петро Лінтур [115], який зібрав 20 творів про 
короля в тогочасних марамароській та Угочанській жупах (об-
ластях). У своїй статті Лінтур пише про хибність припущення 
дослідника зі Словаччини Євгена Перфецького та Ґунди, за 
яким дані перекази поширилися лише з району Ужгорода. Він 
вважає, що вони утворювалися і в інших місцевостях, а також 
різними шляхами – через наймитування, лісосплав, книжним 
шляхом – запозичувалися в угорців Алфьолда – Великої Угор-
ської низовини.

Ґунда констатує, що збереглося також багато варіантів пісні 
про вибори короля Матяша у хорватів, сербів та ін. південних 
слов’ян. За народними уявленнями до вибору короля спричи-
нилася Божа воля. У повітря підкидали корону, й королем мав 
стати той, на чию голову вона впаде. Корона тричі сідала на 
голову Матяша, який, ставши королем, завжди чинив спра-
ведливо і з розумінням ставився до хорватів. Загалом Матяш 
є одним із найулюбленіших персонажів фольклору південних 
слов’ян. Складалися хорватські, сербські народні пісні про 
надьвародського бана Петера Доці, воєначальника Матяша 
у південних провінціях, про смерть Міклоша Зріні, Пала Кі-
ніжі. Хорватський бан Балаж Подманіцкі під іменем Балажа 
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Мадяра згадується у народних піснях хорватів поблизу Адріа-
тики. Образ мандрівного студента-чарівника теж потрапив до 
балканослов’ян від угорців.

З  дослідженнями Ґунди перегукуються висновки україн-
ського ученого європейського рівня, видатного бібліографа 
Зенона Францисковича Кузелі (1882–1952). Його інтереси 
були досить розлогими – різножанровий фольклор (обрядо-
вий, дитячий, балади, загадки, перекази), народні вірування, 
історія фольклористики, методи збирання фольклорно-етно-
графічного матеріалу, антропологія та  ін. У 1904–1907 роках 
він проводить три етнографічні експедиції на Лемківщину, 
Бойківщину і українське Закарпаття під проводом Хв. Вовка. 
Кузеля цікавився компаративним напрямком науки, серед ін-
ших йому належить розлога праця «Угорський король Матвій 
Корвін в слов’янській усній словесності» [106], у якій на вели-
чезному фактичному матеріалі європейського фольклору він 
розглянув сюжети і мотиви уснопоетичних творів слов’ян  – 
сербів, хорватів, словенців, словаків, чехів, українців-русинів 
та ін. Він скрупульозно простежив шляхи цих запозичень і пе-
реймань і дійшов висновку, що їх першоджерелами є німецькі 
та романські твори про Матяша Корвіна. Водночас фолькло-
рист наголошував на вагомій ролі національної переробки сю-
жетів, пристосуванню їх до місцевої традиції. У його студіях 
отримала висвітлення і закарпатська народна проза – казки, 
перекази, паремії, частина якої побудована на матеріалі того-
часного Закарпаття.

У  книзі Бели Ґунди окрім Матяша йдеться і про іншого 
угорського історичного героя  – Лайоша Кошута, зазначено, 
що його образ увічнений в закарпатських, буковинських та 
галицьких народних піснях і прислів’ях. 

До книги ученого ввійшли й студії про угорсько-слов’янські 
контакти в матеріальній культурі. Таким чином, на основі всіх 
своїх досліджень Ґунда робить висновок, що слов’янські еле-
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менти в угорців є статичними, пов’язаними з географічними 
й історичними особливостями краю, натомість угорські еле-
менти у слов’ян – динамічними, дотичними до людини та сус-
пільства.

1941 року в Ужгороді було засноване «Подкарпатское Об-
щество Наук», яке, по суті, виконувало роль Академії наук і 
об’єднувало місцеву інтелігенцію для ведення наукових до-
сліджень історії та культури Закарпаття. В Обществе було три 
секції: наукова, літературно-мовна та художньо-етнографічна. 
Його головою став професор Будапештського університету 
Антоній (Антал) Годинка, а з 1942-го року  – Олександр Іль-
ницький. Заступником був історик Іреней Контратович. Янош 
Гарайда керував практичною роботою, редагував часописи 
Общества, разом з М. Лелекачем він уклав «Загальну бібліо-
графію Підкарпаття» (1944). Обществом було видано 30 томів 
серії «Народний календар» (Népkönyvtár) та ін. – повну бібліо-
графію Общества подав у наш час Михайло Капраль [83].

На сторінках його видань – часописів «Зоря–Hajnál» (1941–
1943), «Литературна Недѣля» (1941–1944), «Руська Молодежь» 
(1941–1945), «Великий Сельско-господарский Календарь» 
(1941–1943), а також інших – журналу «Народна Школа» (1939–
1944) друкуються фольклорні матеріали. Три перших видання 
редагував Іван Гарайда. Так, у «Литературной Недѣлі» вміще-
но статті Ф. Потушняка, І. Гарайди, Г. Стрипського, М. Милос-
лавського, добірка коломийок В. Піпаша та ін. Ґрунтовні статті 
про весілля в річнику ІІ за 1942 рік подали Туряник «Свадьба 
в долині Тур’ї» та Л. Дем’ян «Сватьба в околицях Вишніх Ве-
рецьких», що вважаються одними з найповніших описів дано-
го обряду (про нього писали також Митрак, Кралицький, Гна-
тюк та ін.). Часопис «Зоря–Hajnál» (1941–1943) вмістив цікаві 
дослідження Потушняка про вірування, пов’язані зі стихіями, 
П.  Милославського, Д.  Задора про народні пісні та  ін. Стат-
ті публікувалися двома мовами – українською та угорською, 
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є й резюме – німецькою і французькою. У «Народній школі» 
(1939–1944) знаходимо цінні статті Петра Лінтура про коляд-
ки, а також угорських та ін. історичних героїв (короля Матя-
ша, князя Ракоці Ференца ІІ, Йосифа ІІ) в українському фоль-
клорі Закарпаття, Є.  Недзельського про вертеп та  ін. Багато 
фольклорних текстів опубліковано в журналі «Руська Моло-
дежь» (1942–1944), це, до прикладу, близько п’ятиста казок, та 
більшість з них є перекладами і переспівами європейського 
казкового епосу, частково здійснено втручання в текст. 

У діяльності літературно-наукового відділу Подкарпатско-
го Общества Наук брав участь угорський фольклорист, гро-
мадський діяч академік Дюлі Ортутаї. Серед інших питань 
велику увагу він приділяв казковій прозі, її носіям. Його до-
слідження про оповідача Мігая Федича, русина (українця) 
за походженням започаткувало першу книгу багатотомного 
видання «Új Magyar Népköltési Gyűjtemény» (Новий збірник 
угорського фольклору) [496]. 

У 20-і роки XX ст. західноєвропейська фольклористика ви-
являла інтерес до нових методів запису фольклору, до умов та 
форм його побутування, до особистості співця чи оповідача. 
Проте переважала ще стара традиція – переказ сюжету народ-
ного твору збирачем, а не точний запис зі слів оповідача, про 
що можна судити на основі багатьох збірників. Поява ж роботи 
Ортутаї «Мігай Федич розповідає» це, фактично, перехід угор-
ської фольклористики до нових методів запису з акцентом на 
особистості оповідача та його соціальному середовищі. У сво-
єму дослідженні Ортутаї ставить завдання показати живе по-
бутування казок у колективі, роль обдарованої особистості в 
оповідальній традиції, коли казкар не просто переказує текст, а 
творчо інтерпретує його. Він розглядає також соціальне серед-
овище, в якому функціонують казки, зіставляє репертуар опо-
відача-митця з міжнародними сюжетами, знайомить читача з 
багатьма фактами біографії Федича, описує фольклорну тради-
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цію комітата Сабольч і рідного села казкаря. Ортутаї вважає, 
що в його казках переплелися українська і угор ська оповідальні 
традиції. Ці казки сам Федич слухав як угорські, а оповідав їх 
рідною мовою. Ортутаї доходить висновку, що багата фантазія, 
епічний талант – найхарактерніші риси оповідальної майстер-
ності Федича Мігая – формувалися частково під впливом соці-
альних факторів, частково – етнічних. Чимало уваги дослідник 
присвячує питанням ко лективного та особистого в практиці 
казкаря, варіативності й традиційності. Зупиняючись на питан-
ні художньої майстерності Федича, він наводить приклади його 
поетичних формул, сентенцій, внутрішніх монологів тощо, при 
цьому зауважуючи, що в різних умовах оповідач по-різному 
подає один і той самий текст. У книзі наведено чимало зразків 
казок, іноді з варіантами. Класифіковані вони за системою Аар-
не-Томпсона. У примітках до казок є посилання на споріднені 
сюжети й мотиви в українській та німецькій казковій прозі. До 
книги в невеликій кількості увійшли також народні легенди, 
анекдоти, оповідання. 

Таким чином, дослідження Ортутаї започаткувало новий 
напрям у розвитку угорської фольклористики і поставило 
низку нових важливих проблем. І хоча в ньому лише наміча-
ється інтерес до вивчення взаємовпливу двох казкових тради-
цій, угорської й української, знаменний сам факт постановки 
цього питання, до якого пізніше повернеться Ортутаї. А саме, 
це передмова до збірника казок М. Фінцицького, стаття «Два 
народи Ракоці» та ін.

1944  року в перекладі угорською мовою вперше окремою 
книгою вийшли друком народні балади  [519]  – збірка 27-и 
текстів, зафіксованих у Воловецькому, Міжгірському, Рахів-
ському та Хустському районах. Найбільше записів подав Лука 
Дем’ян, переклад здійснив Андор Ловашші. Збірка стала рари-
тетом. Маріан Патакі належить невелика монографія про на-
родну музику під назвою «Земля Ракоці».
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Щодо українських збірок, яких у цей період було вида-
но чимало, варто виокремити книгу «Народні пісні подкар-
патских русинов»  (1944), упорядниками якої були Дезидерій 
Задор, Юрій Костьо (Костюк) та Петро Милославський, чиї 
записи складають основний матеріал книги. Цінність збір-
ки – по-перше, в тому, що тут репрезентовано тексти з усієї 
території краю (усього 135 взірців), по-друге, в самій подачі 
нотного матеріалу, адже досі він з’являвся лише принагідно. 
Є тут вказівки на місце запису, особу збирача, систематизація 
за жанрами. В. Гошовський назвав цю збірку одним з кращих 
видань музичного фольклору. 

У 20–40-і роки продовжував свою багатогранну діяльність 
Агоштон Павел. Один із ваговим теренів його діяльності – це 
уснопоетична творчість слов’янських та угорського народів. 
І  хоча його наукові студії в цей період торкаються головно 
питань матеріальної культури словенців, він не припиняє 
збирання і дослідження народних пісень. Павел підготував 
розвідку «Рід Хуняді в південнослов’янській народній пісен-
ності» [509]. У вступі до неї він пише про «...спогади спільної 
багатолітньої долі, спільних подій і боїв, розуміння, якого 
прагнуть, і розуміння, що свідчить про симпатії», посилаю-
чись на зміст слов’янських пісень про героїв угорської історії. 
Павел, який упродовж багатьох років збирав фольклорний 
матеріал про Матяша Корвіна, подає в оригіна лі й перекладі 
пісню про нього, зауважує подібність деяких пісень і опові-
дей в угорців та слов’ян. Окрім того, він розглянув питання 
віддзеркалення народнопоетичних мотивів в образотворчо-
му мистецтві, музиці й літературі. З цього погляду викликає 
інтерес його дослідження «Король Матяш і словенці» [511], 
у  якому зроблено спробу визначити джерела мотивів про 
цього легендарного героя.

Слов’янський фольклор та етнографію вводив до своїх 
студій угор ський етнограф, засновник психологічної етноло-
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гії Ґеза Рогейм (1891–1953), дослідження якого «Угорські на-
родні вірування й обряди» (1925) й сьогодні не втратило своєї 
цінності. Він не лише зібрав велику кількість західноєвро-
пейського і східноєвропейського фольклорного матеріалу, го-
ловно слов’янського, а й використав його у порівняльних до-
слідженнях. Рогейм дійшов висновку, що переважна частина 
угорських народних переказів потрапила до угорців завдяки 
слов’янам і що останні мали певний вплив на культурний роз-
виток угорців. Це дозволило йому навіть висловити тезу, що 
«угорські вірування – це слов’янські вірування». 

Словацький фольклор записував і вивчав Жигмонт Сен-
дреї. У  1921  році в журналі «Етнографія» він опублікував 
словацькі народні легенди, а 1929  року побачила світ його 
розвідка «Обряди комітата Бекеш» [536]. Описи обрядів Сен-
дреї ілюстрував перекладами текстів пісень. Услід за Сендреї 
1977  року Андраш Крупа здійснив повторні записи, серед 
яких є декілька пісень, що свого часу привернули увагу Сен-
дреї. 1930 року в часописі «Наш народ і наша мова» опубліко-
вано його опис поховального обряду словаків.

1930 року вийшла з друку колективна монографія про Бе-
кешчабу, розділ до якої «Населення Бекешчаби» написав Ла-
йош Рель [516]. Він спробував намалювати якомога повнішу і 
точнішу картину життя словацького народу, детально описав 
землеробські й сімейні обряди селян, подав словацькою мо-
вою взірці ліричних, обрядових пісень, прислів’їв, приказок. 
Фольклорно-етнографічний матеріал для своїх досліджень 
Рель брав також із «Чабанського календаря», що почав ви-
ходити в Бекешчабі 1919  року. У  ньому друкувалися зібрані 
в Бекешчабі й околицях народні словацькі пісні, прислів’я, 
анекдоти, легенди, подавалися відомості про поетів-аматорів.

У цьому календарі Бела Гунда зробив огляд місцевих угор-
ських і словацьких повір’їв. Тут в обробці відомих угорських 
письменників Міксата Кальмана і Мора Йокаї публікувалися 
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популярні серед місцевих словаків легенди. Календар, як пра-
вило, відкривався вступним словом угорського фольклориста 
і етнографа Ласло Ліндера, який, керуючись науко вими ме-
тодами збирання фольклорного і етнографічного матеріалу, 
демонстрував їх застосування в друкованих текстах. Великий 
збірник цих матеріалів знаходиться зараз в Етнографічному 
музеї.

1931 року словацькою мовою з’явилася книга Мігая Фран-
цисці «Минуле і сьогодення Бекешчаби», де змальовано обря-
ди та вірування словаків, які проживали в місцевості Тотком-
лош, а також представлено тоткомлоські топонімічні легенди, 
що побутували серед угорців і словаків.

Побут і народну творчість словаків Угорщини вивчав угор-
ський вчений, словак за походженням, Голова Словацького 
етнографічного товариства (1958–1964  рр.) Міхай Маркуш 
(1912–2004), дослідник матеріальної культури, угорських і сло-
вацьких етнофольклорних зв’язків. Його етнологічні праці 
публікувалися угорською і словацькою мовами в угорських та 
словацьких фахових виданнях. Роботи вченого 30–40-х років 
мали значний вплив на його подальші студії в майбутньому. 
1940 року вийшла монографія Маркуша «Населення кущових 
хуторів»  [467], котра й насьогодні є найповнішим досліджен-
ням народних традицій словаків Ніредьгази. Цінними є спосте-
реження Маркуша над сімейно-обрядовими та календарними 
(новорічними) піснями. Серед інших жанрів ним краще вивче-
ні паремії. Проводячи зіставні студії, дослідник посилався і на 
зразки пісень із Словаччини, тобто материкової країни, а також 
наводив приклади двомовних, угорсько-словацьких пісень. 
Книга Маркуша значною мірою сприяла подальшим студіям 
словаків Угорщини. Сам він звернувся до цього питання після 
Другої світової війни, переїхавши до Чехословаччини.

Отже, у міжвоєнні роки з огляду на історичні та політич-
ні обставини дослідження слов’янського фольклору дещо 
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уповільнилося. Водночас у ці часи було написано важливі 
слов’янознавчі праці, розвивалися нові напрями і методи зби-
рання та вивчення народної творчості. У цю епоху працювали 
такі видатні дослідники народної музики різних народів як 
Барток та Кодай.

Славістична фольклористика Угорщини  
в 40–70-і роки ХХ ст.

За населенням Угорщина є поліетнічною державою, однак 
має багато спільного з моноетнічними країнами, оскільки її 
основний етнос – угорці – складає 80–90 % усього населення, 
інша його частина – це румуни, німці, словаки, українці-ру-
сини, серби, хорвати та ін. Таким чином, до складу Угорщини 
входять іноетнічні анклави, компактно чи дисперсно розта-
шовані на її території. Етнічна структура Угорщини традицій-
но визначала ракурс досліджень угорськими вченими мате-
ріальної та духовної культури інших народів. Е. Нідерхаузер 
писав: «Складання системи досліджень зі слов’янознавства й 
балканістики в Угорщині було обумовлене історичним розви-
тком Угорщини як багатонаціональної держави. Це значить, 
що попервах у полі зору вчених виявилися інонаціональні 
етнічні спільності, що жили в цій країні, і лише значно піз-
ніше, в повоєнний період, стали розглядатися інші народи 
Центральної і Південно-Східної Європи. Цікаво те, що такий 
підхід, який склався історично, зберігся майже до наших днів, 
причому й більша частина досліджень… сягає корінням у цю 
проблематику...» [161, с. 177].

Слов’янське населення післявоєнної Угорщини репрезен-
товане переважно сербами, хорватами, словенцями, словака-
ми та українцями-русинами, останні міграції яких до Угорщи-
ни припинилися років 200–250 тому.
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Компактні поселення слов’ян не утворюють гомогенної 
єдності, а розкидані по всій території країни і притаманні, 
як правило, сільським місцевостям. В Угорщині спостеріга-
ються два типи розселення нацменшин з точки зору спіль-
ності території. Це звичайне сусідство контактуючих етносів 
та їх змішане поселення. Таким чином, можна виокремити 
компактно заселені місцевості (з  однією слов’янською на-
ціональністю) і змішані поселення: без угорців або одна-дві 
слов’янські національності плюс угорці. Стосовно чисель-
ності розселення національних меншостей на території кра-
їни, то угорські вчені виокремлюють чотири типи поселень: 
1) більше 10 тис. чоловік; 2) від 2 до 7 тис.; 3) 1–2 тис.; 4) мен-
ше 1 тис. чоловік.

Із південних слов’ян на території Угорщини мешкають окрім 
болгар серби (7  тис.), хорвати (94  тис.) і словенці (5,5  тис.). 
Всього федерація нараховує 106, 5 тис. чоловік. Серби прожи-
вають в Могачі та його районах (Могач, Ліпно, Шарок, Меди-
на, Борйад та  ін.), Бекеш-Чонграді (Деск, Уйсен-тіван, Серег, 
Мадярчанад, Батоня), Пешті й околицях (Будакалас, Чобанка, 
Лорев, Раскеве, Сентендре та ін.).

Серед хорватів розрізняють такі етнографічні групи: 1) бу-
неваци (буневці) з околиць Байа і північної Бачки; 2)  шока-
ми (шокці), що проживають у комітаті Бараня, Мокачсько-
му, Печському і Шіклошському районах, а також у Байській 
окрузі комітата Бач-Кішкун; 3)  рац-хорвати із місцевостей 
Батя, Душнок, Ерд, Токоль; 4) градишські, або західні, хорва-
ти (чакавський діалект); 5) бошняки (босняки), що мешкають 
у дев’яти населених пунктах Печського району; 6) муракезькі 
хорвати (кайкавський діалект); 7) хорвати, розселені вздовж 
Драви (у Барчській окрузі комітата Шомодь і Шіклошському 
комітаті Бараня). Словенці живуть у таких населених пунктах: 
Алшусолнок, Апатіштванфалва, Фелшесолнок, Кетволд, Раба-
тутфалу, Саконьфалу, Епісентпетер. Словаки осіли в районі 
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Піліша (Пілішчев, Пілішсентлант), в комітатах Ноград, Бекеш 
(Бекешчаба, Тоткомлош), Боршод.

Українці-русини Угорщини є нечисленними внаслідок зна-
чної асиміляції. Однією з причин цього угорський етнолог 
Дюла Віга вважає те, «…що швидку асиміляцію цих «всоту-
ваних» переселенців могло пришвидшувати те, що вони при-
бували по одному чи по кілька, невеличкими групами. Мо-
гло впливати також те, що вони походили з різних місць й не 
складали єдності з погляду численних культурних рис, серед 
інших, очевидно і своїх говірок» [60, с. 67].

Отже, рідну мову й традиції частково зберегли жителі Ком-
лошки й Рудабанячки з околиць Шарошпатака. Ті, що про-
живають у північно-східній частині Угорщини серед угорців і 
словаків, втратили зв’язок з національною культурою.

Прикметно, що угорські вчені, досліджуючи культуру 
слов’янського населення країни, чимало уваги присвячують 
визначенню її своєрідності навіть у межах однієї етнічної 
групи. Так, Д. Шарошац вирізняє на території Угорщини три 
сербські і дванадцять хорватських етнокультурних груп [525, 
р. 5]. Гадаємо, в даному випадку правильніше говорити про ет-
нографічні групи як про підгрупи етносу, що мають специфіч-
ні елементи культури. Одночасно при розділенні груп на ет-
нічні й етнографічні слід враховувати і якісний критерій, а не 
лише відмінності таксономічного характеру. Як комплексна 
культурна община етнографічна група не усвідомлюється та-
кою з боку людей, які складають її, але виокремлюється при 
спеціальному етнографічному вивченні. У минулому цим пи-
танням не надавали значної ваги. У  багатьох випадках одну 
й ту саму етніч ну спільноту різні вчені називали по-різному, 
крім того змі шували специфічні елементи культури етногра-
фічних груп. Сучасні вчені, проводячи дослідження, розгля-
дають підгрупи і назви слов’янських нацменшин, шляхи і час 
їх міграцій, поселень на території Угорщини [525; 558]. У кра-
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їні створюють умови для того, щоб націо нальні меншості не 
лише зберігали свою мову і народні тради ції, а й розвивали їх.

В Угорщині існують федерації національних меншин – са-
мостійні громадські організації, права та інтереси членів яких 
охороняє Конституція. На початку своєї діяльності вони ви-
конували культурні функції, згодом у їх діяльності вагоме 
місце посіли політичні питання. З часом головним завданням 
федерацій стало збереження народних традицій і культури 
національних меншин. Національні меншини дбають про збе-
реження власної культури. 

Щодо фольклору, то вже в перші роки після закінчення 
Другої світової війни в країні активізується його збирання, а 
в 50-ті роки воно набуває загальнодержавних масштабів. Крім 
фольклористів та краєзнавців у ньому беруть участь школи, 
вищі навчальні заклади, регіональні етнографічні музеї. Етно-
графічний музей у Будапешті, комплектуючи спеціальні архі-
ви, систематизує фольклорний матеріал за жанрами. Численні 
фольклорні записи, окремі рукописні збірники передавалися 
в архіви Академії наук Угорщини, Угорського етнографічно-
го товариства, Інституту досліджень народної музики, вищих 
навчальних закладів країни.

За ініціативи відомого вченого Івана Балашши (1917–2002), 
у 1982–1992 роках голови Угорського етнографічного товари-
ства, 1973 року було створено секцію по національностях при 
Товаристві. Цього самого року він починає організовувати літ-
ні польові табори з метою збирання фольклору та етнографії 
нацменшин, а потому ініціює публікацію серій з дослідженню 
нацменшин Угорщини. За його сприяння 1975 року стартують 
відомі конференції по національностях в м.  Бекешчабі. Ак-
тивною була його позиція і щодо комплектації національних 
музеїв – німецького відділення (Тата), південнослов’янського 
(Могач), румунського та словацького (Бекешчаба). До науко-
вих теренів відомого вченого належали господарство (обро-
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біток землі), народне мистецтво, народні обряди (поховання), 
фольклор (перекази), історія науки.

Товариство разом з національними федераціями стало іні-
ціатором такого важливого починання, як видання періодич-
них збірок дослідження фольклору та етнографії нацменшин, 
що живуть на території Угорщини. Завдяки активній підтрим-
ці Академії наук і Міністерства культури в країні, активній 
позиції Дюли Ортутаї та Івана Балашши було започатковано 
серію «Угорські національності» (Magyarországi nemzetiségek) 
а саме збірники статей з етнології сербів, хорватів і словен-
ців – «Етнографія південних слов’ян в Угорщині» (Etnografija 
Južnih Slavena u Mađarskoj); словаків – «Етнографія словаків в 
Угорщині» (Národopis Slovákov v Madʼarsku); німців та румун 
мовами меншин. Згодом почали з’являтися й окремі числа по 
сербах, хорватах і словенцях частково слов’янськими мовами, 
а також видання по інших, менш численних нацменшинах. 
Питанням культури, історії, етнографії і фольклору націо-
нальних меншостей повністю присвячений сьомий випуск за 
1973 рік збірника «Népi Kultúra – Népi Tarsadalom» (Народна 
культура – народне суспільство).

З 1977 року Етнографічний комітет Товариства популяри-
зації науки випускає серію «Етнографічні зошити» (Néprajzi 
Füzetek), куди ввійшли огляди фольклору і етнографії угор-
ських словаків, німців та південних слов’ян, а також дослі-
дження діаспорних груп угорців в інших країнах.

Роботі по збиранню уснопоетичної творчості багато в чому 
сприяла допомога спеціалістів із сусідніх слов’янських країн. 
Наприклад, комплексне вивчення культури словаків Тотком-
лоша здійснювалося підчас спільної експедиції угорських та 
словацьких дослідників. Вчені зібрали багатий пісенний ма-
теріал, казки, загадки, легенди. Схожі експедиції відбулися і 
в інших районах Угорщини. Так, завдяки співробітництву 
угорського музикознавця Лайоша Кішша і хорватського на-
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уковця Вінко Жганца був підготовлений і 1974 року опублі-
кований збірник «Народні пісні з околиць Надьканіже». Як 
відомо, культуру муракезьких хорватів, що тут проживають, 
ще на початку століття вивчай Ференц Гьонці. У  збірнику 
весь фольклорний пісенний матеріал розділено на п’ять тема-
тичних груп: любовні, солдатські, весільні, змішані та релі-
гійні пісні, для мелодій яких характерне одноголосся. Збірник 
засвідчив багату усну традицію цього регіону, що мала чимало 
спільного з народними піснями області Медимур’є в тогочас-
ній Югославії.

Іноетнічний фольклор Угорщини традиційно представле-
ний у щорічних конкурсах збирачів народної творчості, ши-
роко репрезентований у теле- та радіопередачах. Спеціальну 
серію радіопередач про словацький фольклор підготував відо-
мий фольклорист Янош Манга. Угорське радіо і телебачення 
організувало конкурс на кращу пісню під назвою «Лети, паво», 
в якому брали участь різні виконавці. З часом до таких кон-
курсів залучають цілі колективи. Для культури Угорщини, як 
і інших країн, властивим є таке явище, як фольклоризм, тобто 
історично й соціаль не обумовлений процес освоєння, відтво-
рення та трансформації фольклору в різних сферах культури. 
Зокрема усна народна творчість активно використовується в 
художній самодіяльності. Поява різного типу самодіяльних 
колективів викликала необхідність розробок їх репертуа-
ру, видання методичних посібників, програм зі словесного й 
музичного фольклору. З  цією метою, наприклад, федерація 
угорських словаків опублікувала методичний посібник «Піс-
ні й танці» (1953) та збірник словацьких пісень за редакцією 
Ілони Боршаї  (1955). До збірника ввійшли популярні пісні з 
комітатів Бекеш, Чонград, Пешт, Веспрем і Хевеш, які збере-
гли традиційний текст і мелодію. Вплив угорських пісень най-
більш помітний у текстах, записаних на Задунав’ї (Дунантулі). 
У збірнику репрезентовано різні жанри. Дещо інший характер 
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мав репертуарний збірник «Сто пісень національностей Угор-
щини» (1955) – антологія словацьких, німецьких, румунських, 
сербських і хорватських пісень, зібраних у комітатах Бекеш, 
Чонград, околицях Пешта. Ці пісні з метою ознайомлення 
угорської громадськості з фольклором національних меншос-
тей країни перекладено угорською мовою.

Збірник «Наші пісні» [480], укладений угорським фолькло-
ристом Тихамером Вуїчичем, містить 120 нових і традиційних 
пісень сербів і хорватів, які живуть у різних регіонах Угорщи-
ни: Муракеза, Бачки, Барані, околицях Будапешта, а також 
нові сербські, боснійські, далматійські й словенські пісні, де-
кілька авторських пісень і танцювальні мелодії.

У  деяких збірниках, наприклад у виданні «Під одним не-
бом» (1958) [285], поряд з хорватськими піснями (у перекла-
ді) подано й угорські народні балади. У примітках до збірни-
ка Іван Мокутер висловлює думку про угорські запозичення 
в південнослов’янських баладах, що, ймовірно, відбулися в 
ХVІ–ХVII ст. підчас міграції чи з допомогою письмових дже-
рел. Учений розкриває їх характерні особливості, аналізує 
структуру, тематику, виокремлюючи традиційні твори й но-
воутворення такого специфічного жанру балканослов’янської 
народної творчості, як бечараци, що набув великої популяр-
ності завдяки своєрідній формі, здатності відгукуватись на 
будь-яку подію, виконанню під час танцю тощо. Мокутер вва-
жає, що бечарац має багато спільного з російською частівкою.

До популярних видань належить репертуарний збірник 
«З  наших багатоколірних традицій»  (1974). Він містить хор-
ватські та словацькі танцювальні мелодії і тексти ліричних та 
баладних пісень, записаних у комітаті Шомодь.

Серед репертуарних збірників зустрічаються й такі, в яких 
репрезентовано не лише пісні, а й інші жанри. Так, у регіо-
нальному збірнику «Зелений розмарин» [521] об’єднанo сло-
вацькі пісні різних жанрово-тематичних груп і казки, легенди, 
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дитячі ігри, прислів’я та приказки, що побутують у районі Пі-
ліша. Народні пісні розділяються укладачем на чотири групи: 
шахтарські, селянські, солдатські й любовні.

1970 року виходить збірник казок українців-русинів, зібра-
них М. Фінцицьким у кінці XIX ст. Він був знайдений в архіві 
Етнографічного музею в Будапешті дослідницею Агнеш Ковач 
(без оригіналу й приміток) і видрукуваний у серії «Казки на-
родів світу» з передмовою Дюли Ортутаї. Вміщені в збірнику 
казки є цінними, адже це найдавніші записи народної прози 
регіону, пам’ятка народної творчості, мови й культури в ці-
лому, хоч і не в оригіналі. Збірник виданий з невеликими по-
правками. Про необхідність внесення їх Агнеш Ковач писала 
в примітках: «Знання угорської мови, отримані в школі й по-
глиблені на адвокатській роботі, не завжди давали можливість 
[Фінцицькому – Л. М.] адекватно перекладати закарпатоукра-
їнські тексти, хоча він завжди пере дає плинність мови. Тому 
виникла потреба, надаючи певної уваги сюжету й стилю, де-
не-де зробити стилістичні модифікації в надії на те, що зросте 
читабельність казок Фінцицького. Ми намагалися, щоб наші 
незначні правки не вплинули на вірогідність казок» [560, р. 7].

До збірника Фінцицького ввійшли соціально-побутові та 
фантастичні казки, з яких останні складають більшість. Відо-
мо, що Фінцицький зібрав усього 92  казки, з яких переклав 
для видання 40. На жаль, у книзі немає казок про тварин. 

Репрезентовані тексти показують багату казкову тради-
цію Закарпаття, її своєрідність. З одного боку, вона генетич-
но пов’язана із східнослов’янським зокрема, і слов’янським у 
цілому казковим епосом, з другого – є органічною частиною 
усної народної творчості Закарпаття, про що свідчать особли-
вості змісту, зображення героїв, композиції, художніх засобів, 
мови, вибір сюжетів, мотивів, побутові деталі тощо. Своєрід-
ність їх полягає у змалюванні побуту, закарпатського пейзажу, 
в регіональних назвах предметів, професій, в насиченості діа-
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лектизмами. Е. Померанцева писала: «Казки кожного народу 
наповнені національною своєрідністю, і них записане життя 
того середовища, в якому вони побутують, місцеві умови того 
народу, який створив їх і проніс через віки. По-іншому й бути 
не могло, бо казки кожного народу передусім конкретно по-
казують дійсність, на основі якої вони виникли і побутували» 
[172, с. 15]. Наприклад, відомий у східнослов’янських народ-
них казках сюжет про молодильну воду, функціонуючи на 
Закарпатті, набуває місцевого забарвлення. У  збірнику Фін-
цицького він контамінується з іншими мотивами, збагачуєть-
ся новими деталями, характерними для побуту закарпатських 
селян. У казках відбилося злиденне життя мешканців тогочас-
ної північно-східної Угорщини, так, це типовий образ багато-
дітної вдови, яка не має можливості нагодувати й одягнути 
своїх дітей. Поруч з реальними в казках діють і фантастичні 
персонажі – відгомін давніх міфологічних уявлень народу. Це 
змії-шаркані, крилаті коні-татоші, повітрулі, чорти тощо.

У примітках казки класифіковані за системою Аарне-Томп-
сона. Значна кількість текстів належить до міжнародного каз-
кового фонду, хоча в них відчувається вплив казкового епосу 
інших народів, що живуть по сусідству  – словаків, угорців, 
румун. Наприклад, казки «Щастя одного хлопця», «Два ле-
гіні-мандрівники», «Чому кінь постійно голодний», на дум-
ку Д. Ортутаї, нагадують сюжети угорських народних казок. 
У них подибуємо багато угорських слів і висловів, властивий 
угорським казкам початок – був, де не був, див про це [154, 
с. 258–281].

Збірник Фінцицького своєю чергою переклав українською 
мовою закарпатський письменник та перекладач Юрій Шкро-
бинець  [193]. Він робить незначні виправлення, адресуючи 
книгу насамперед масовому читачеві. Приміром, змінює деякі 
назви казок, їх початки й кінцівки, при цьому не порушуючи 
структурної основи твору, модернізує мову. Водночас пере-
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кладач зберігає окремі мовні особливості, діалектизми, подає 
словничок маловживаних слів. У передмові до збірки Шкро-
бинець описує життєвий і творчий шлях Фінцицького, аналі-
зує казки.

Поряд з піснями та казками збирали також прислів’я, при-
казки, загадки. Невеличку збірку сербських та хорватських за-
гадок видав Ласло Мандокі [458]. Увесь матеріал він розділив 
на «Справжні загадки», укладені за алфавітним принципом, 
та «Запитання», подані в різнобій. Загадки також перекладено 
угорською та поділено згідно з класифікацією дослідника з то-
гочасної Югославії Новаковича.

В Угорщині виходять також збірники фольклору зарубіж-
них слов’ян. Ці збірники, маючи насамперед популяризатор-
ську мету, залучаються угорськими вченими до порів няльних 
досліджень як угорського, так і слов’янського фольклору краї-
ни. Серед них книга «Біля вогнища бетярів» (1959), що вміщує 
переклади сербських, хорватських, словацьких, румунських, 
болгарських, карпатоукраїнських і грецьких балад; збірки ба-
лад З. Чуки (1962) та казок О. Раца, видання перекладів геро-
їчного епосу сербів та хорватів Д. Стояна, Т. Вуїчича та К. Кіш-
ша  (1956). З’являється друком і український фольклор. Так, 
переклади українських народних дум, історичних і ліричних 
пісень увійшли до збірки «Голубок, що злітає на скелю» (1982), 
укладеної Жужею Раб. Це найповніше видання усної народної 
творчості народів колишнього СРСР.

У  1971-му році у видавництві «Магветьо» вийшла збірка 
українських поетичних творів угорською мовою, до якої крім 
професійних творів увійшла й народна поезія [557]. Перекла-
ди зроблено відомими угорськими перекладачами Жужею Раб 
та Евою Грігашші. У збірці вміщено думи – «Плач невольни-
ків», «Троє братів азовських», історичні пісні – «Ой на горі да 
женці жнуть», «Сава Чалий», «Максим Залізняк», «Кармалюк», 
ліричні, козацькі, чумацькі пісні – «А вже весна», «І шумить, 
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і гуде», «Ой у полі вогонь горить», «Ой забіліли сніги» та  ін. 
Перекладачі вдало передають українські реалії угорською мо-
вою, зокрема вони без змін лишають, тобто транскрибують 
в угорському тексті такі слова, як козак, гайдамаки, чумак, 
степ, Марусенька, Січ, поляки (угорською це слово звучить як 
лєндєлєк), звертання пан (по-угорськи це ур) та ін., вони спо-
лучаються з угорськими словами: széles step – широкий степ; 
nagy hires pan – великий пан; polyákföld – польська земля. Вда-
ло передано й ритміку, звучання творів, до прикладу у Плачі 
невольників:

Hej, szabaditcs meg minket, Úristen! 
Szegény rabokat, vezess ki innen,
Nehéz török fogságból!
Héves folyók mellé,
Szép csillágok közzé.
Templomos városokba,
Apánk-anyánk házába,
Szülöttünk-hazába,
Lehessünk ott mindétig,
Időnk betöltéig!
Визволь, Господи, всіх бідних невольників
З тяжкої неволі бусурменської
На тихі води,
На ясні зорі,
У край веселий, 
У мир хрещений,
На святоруський берег,
В городи християнські!

[557, р. 34]

Про інтерес угорців до українського фольклору свідчить 
збірка перекладів українських народних пісень, укладена 
С.  Й.  Грицею у перекладі Фодора  [556]. Тут виокремлено в 
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окре мі розділи обрядові (календарні й сімейні), побутові, со-
ціально-історичні, жартівливі пісні та балади. Найповніше 
репрезентована народна лірика. Цінність збірки в тому, що 
вона є першим окремим виданням українських народних пі-
сень в Угорщині і, головне, вмішує зразки пісень з усієї етніч-
ної території, а не лише із Закарпаття, як це часто траплялося 
в попередніх виданнях. Доповнена вона і музичним матеріа-
лом, частину якого вперше зафіксувала укладач. Текстам пере-
дує вступна стаття С. Й. Грици. У ній аналізується ук раїнська 
пісенність, проведено паралелі з угорським фольклором, по-
казано приклади взаємозв’язків культур двох народів.

Принагідно слід сказати, що чимало фольклорного україн-
ського матеріалу публікується на шпальтах часопису «Грома-
да», який почав видаватися з 1995 року, спершу як інформа-
ційний бюлетень. З 1996 року він став двомовним. Упорядни-
ком і видавцем «Громади» є «Культурне об’єднання українців 
Угорщини». За роки свого існування часопис згуртував навко-
ло себе учених, етнологів, публіцистів, літературознавців, по-
етів і письменників. 

Громада широко інформує читачів про культурне і духовне 
життя українців Угорщини. Редакція «Громади» є організато-
ром багатьох культурних та ін. заходів, учасником багатьох 
міжнародних і місцевих конференцій, бере участь у вихованні 
молоді, це серед інших функціонування недільної школи. 

У становленні угорської фольклористики в розглядуваний 
період активну участь брав угорський етнолог, фольклорист, 
політичний і культурний діяч Дюла Ортутаї (1910–1978). 
У  1928–1934 роках він навчався в Сеґедському університеті 
ім. Франца Йосифа. 1935 року почав працювати на Угорсько-
му радіо, від 1944  року був заступником відділу літератури. 
У 1946 році став професором Будапештського університету й 
відтоді до самої смерті викладав в університетському Інститу-
ті етнографії, на кафедрі етнографії та фольклору. 1967 року 
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Ортутаї очолив Групу етнографічних досліджень (зараз Інсти-
тут етнографічних досліджень Академії наук). У  1946–1956, 
1958–1978 роках він очолював Угорське етнографічне товари-
ство. У 1947–1950 роках був міністром релігії та освіти.

Ортутаї займав посаду головного редактора часописів «Ет-
нографія» (Ethnographia, 1949–1956), «Народна культура – на-
родне суспільство» (Népi Kultúra – Népi Társadalom). З 1945 він 
член-кореспондент УАН, з 1958  – академік. Ортутаї був іні-
ціатором та головним редактором частини томів фундамен-
тальних видань: «Угорський етнографічний словник» в п’яти 
томах та «Угорська етнографія» у восьми томах. 

За культурно-політичну та науково-дослідницьку працю 
Ортутаї отримав чимало нагород і визнань. 1962 року він на-
городжений премією Пітре, 1972 року – Гердера, 1975 року – 
Державною премією ІІІ ступеня, 1978  року отримав Золоту 
медаль Академії наук та ін. Ортутаї неодноразово обирався 
почесним членом низки наукових європейських товариств, 
так, він був почесним членом Фінської академії наук. 

До головних праць вченого, крім вищезгаданих, нале-
жать: Ortutay Gy. Rákóczi két népe (1939, Два народи Ракоці); 
Ortutay  Gy. Művelődés és politika (1949, Культура і політика); 
Ortutay Gy. Fényes, tiszta árnyak: Tanulmányok, emlékek, vázlatok 
(1973, Світлі, чисті тіні: Праці, спогади, нариси); Ortutay  Gy. 
A  magyar népköltészet (1952, Угорська уснопоетична твор-
чість); Ortutay  Gy. A  magyar népművészet (1941, Угорське на-
родне мистецтво, ІІ  томи); Ortutay  Gy. Hungarian folklore: 
Essays (1972); Ortutay Gy. Magyar néprajz (1979, у співав., Угор-
ська етнографія). 

Ортутаї належать студії з народної прози, балад, пісень, з 
історії фольклористики, питань психології творчості та со-
ціальної обумовленості народної культури. Наукові погляди 
Ортутаї, викладені в розвідках «Національне та інтернаціо-
нальне питання в етнографії» і «Між Сходом і Заходом» [492] 
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мали вплив на розвиток порівняльно-історичного напряму в 
угорській фольклористиці. Він ви ступив проти надмірного за-
хоплення міграційною теорією, піддав критиці фінську школу 
за її моногенетичний метод, розкритикував теорію «віденських 
воріт» Вальтера Андерсона (вплив на угорську культуру, що 
йшов через Австрію). Ортутаї закликав учених слідувати Бар-
току, вивчати фольклор на основі широкого міжнародного ма-
теріалу. Він вважав, що можна отримати цікаві результати, зі-
ставляючи фольклор різних народів Східної Європи, що мають 
спільну історичну долю, наприклад рекрутські плачі у росіян, 
українців, словаків, угорців, німців. Учений звертав увагу на 
своєрідність історико-етнічного, культурного становища Угор-
щини – «між Сходом і Заходом», що перебуває в центрі перети-
ну різних культур, від угорської, що заглиблена своїм корінням 
у фінно-угорську спільність, до слов’янської та ін. 

Ортутаї почав по-новому досліджувати важливі для угор-
ської етнографії і фольклористики проблеми. Визначивши 
кінцеву мету етнологічних розвідок – вивчення і опис харак-
теру етносу,  – він рекомендував нові засоби його польового 
і теоретичного дослідження, принципи організації наукової 
праці. Так, Ортутаї наголошував на важливості співвідношен-
ня колективного й індивідуального, традиції й новаторства у 
механізмі освоєння культури. Висловлювання вченого покла-
ли початок дослідженням етнічних процесів сучасної Угорщи-
ни, в тому числі й поміж неугорського населення.

Дюла Ортутаї значною мірою сприяв і формуванню нового 
на той час методологічного напряму, який багато в чому орі-
єнтувався на радянську науку. Про це свідчили численні до-
слідження, що знайомили з кращими досягненнями етноло-
гії соціалістичних країн, статті та рецензії про це в угорських 
наукових виданнях. Крім низки позитивних цей напрям мав 
і негативні моменти, зокрема заполітизованість науки, її над-
мірна соціологізація.
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Угорська фольклористика цього часу отримувала значну 
суспільну і державну підтримку. У країні поступово утвори-
лася ціла мережа етнографічних та фольклорних закладів, 
сформувався її склад, значно збільшилося число збірок та мо-
нографій, набули популярності синтетичні праці й фундамен-
тальні починання. Науково-організаційна перебудова фоль-
клористики пройшла декілька етапів. Значну роль у збиранні 
та дослідженні фольклору відігравав Етнографічний музей у 
Будапешті, дещо пізніше були створені кафедри фольклорис-
тики в університетах та інститутах. 1951 року було засновано 
Групу досліджень народної музики, котра 1973 року увійшла 
до складу академічного Інституту дослідження музики. З ча-
сом Групу досліджень етнографії було перейменовано в Інсти-
тут етнографії (нині – Етнографічних досліджень) Угорської 
академії наук. Раніше Інститут поділявся на відділ матеріаль-
ної культури та відділ фольклору. Від 1969 року його було до-
повнено Відділом соціальної антропології. Внаслідок подаль-
шої модифікації Відділ матеріальної культури став Відділом 
історичної етнографії (1982 р.). У 1986 році засновано Відділ 
неєвропейських студій, а Відділ фольклору розділився на Від-
діл народних вірувань і традицій та Відділ народної поезії та 
прози (1990).

Усі співробітники Інституту та багатьох інших закладів – за-
галом понад сотня авторів – брали участь у написанні важли-
вої синтетичної праці, яка давно стояла на часі – «Угорського 
етнографічного словника» (Magyar Néprajzi Lexikon) [471], що 
носить енциклопедичний характер. Публікація підготовчих 
матеріалів, розгляд концептуальних та термінологічних про-
блем викликала широке зацікавлення працею, що з’явилася у 
1977–1982 роках під редакцією Дюли Ортутаї в академічному 
видавництві. Величезний  – передусім етнографічний, фоль-
клористичний, а також історичний, музичний та ін. матеріал 
вміщено за словниковим принципом, тож певне ім’я, явище 
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чи термін можна легко відшукати. У словниковій статті даєть-
ся посилання на інші статті, воно виокремлюється курсивом. 
У кінці вміщують літературу, а також прізвище автора статті. 
Надзвичайно збагачує словник великий ілюстративний ма-
теріал, який містить фотографії, малюнки, кольорові чи чор-
но-білі, що сприяє засвоєнню матеріалу. Це може бути одяг, 
типи хат, плугів тощо, фотознімки народних свят, зображення 
рослин та багато іншого. Загалом сюди увійшло 8000 статей 
та 5000 ілюстрацій. Незважаючи на узагальнюючий характер 
Словника, деякі дослідники вважають, що в ньому лишилися 
не охопленими певні нові наукові методи та поняття. 

Дискусії навколо Словника стимулювали роботу над ство-
ренням нової фундаментальної праці з угорської етнографії, 
яку започаткував Дюла Ортутаї. З 1977 по 1982 роки вийшла 
серія книг – 10 томів «Підготовчих праць до Угорської етно-
графії» (Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához). Сюди увій-
шов «Каталог переказів, пов’язаних із народними вірування-
ми» (уклад. А. Бігарі), збірки праць про методи дослідження 
етнографічних груп (під ред. А. Паладі-Ковача), про культ по-
мерлих (під. ред. М. Гоппала) та ін. Зі смертю Д. Ортутаї ро-
бота уповільнилася та згодом головою редакційної ради став 
А. Паладі-Ковач й з’явилася більшість книг «Угорської етно-
графії у восьми томах» (див. далі).

У цей час публікують збірники серії «Нове зібрання угор-
ського фольклору» (Új Magyar Népköltési Gyűjtemény), анто-
логію музичного фольклору «Зібрання угорської народної му-
зики» (A Magyar Népzene Tára), триває робота по укладанню 
нових каталогів казок і легенд.

Проблемі міжетнічних зв’язків у народній культурі була 
присвячена низка різного рівня конференцій, симпозіумів, на-
рад. Однією з перших стала організована 1961 року Угорським 
етнографічним товариством конференція в Дюлі, на якій роз-
глядалися загальні питання історії і культури слов’янського 
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населення Угорщини, її учасники виступили з цікавими до-
повідями і повідомленнями про народну культуру. Чимало 
місця присвячувалося також іноетнічному фольклору. Так, 
Янош Манга у доповіді про фольклорні дослідження, що про-
водяться в країні, розповів про збирацьку діяльність місцевих 
словаків, навів приклади цього.

Певним етапом у розвитку угорської фольклористики став 
міжнародний конгрес «Європа і Угорщина» (1963), на якому 
вчені з різних країн обмінялися своїми науковими досягнен-
нями. З привітальним словом на цьому форумі виступив Зол-
тан Кодай, він сказав: «Етнографію взагалі, й угорську зокре-
ма, часто звинувачують у тому, що вона наука шовіністична, 
замкнена на національності. Але переглянувши хоча б побіж-
но сімдесят чотири томи журналу Угорського етнографічного 
товариства, можна переконатись у бездоказовості таких зви-
нувачень. Від самого початку заснування нашої держави ми 
розглядаємо всі угорські явища у світовому контексті… Ет-
нографія, таким чином, однаковою мірою національна й ін-
тернаціональна. Чим ширший її світогляд, тим наочніше вона 
може виявити національні риси. Виявляючи взаємовпливи, 
що попри всі стіни відбуваються поміж народами, хіба етно-
графія не сприяє зруйнуванню цих стін?» [300].

Значною подією стала дводенна нарада в Академії 
наук (1969). У ній крім спеціалістів взяли участь вчителі, му-
зейні працівники, представники інших галузей знань. Голо-
вна мета наради  – підбити підсумки фольклористичних та 
етнографічних досліджень інонаціональних груп Угорщини 
та утвердити план подальшої роботи. На нараді виступили: 
Ласло Ковач з доповіддю «Наукові дослідження і національна 
політика» та Ласло Коша з доповіддю «Угорські інтереси сто-
совно етнографії сусідніх та місцевих народів». Низка допові-
дей була присвячена народній культурі чотирьох найбільших 
етнічних груп Угорщини. Прозвучали виступи Яноша Манги 
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і Дьордя Шарошаца про слов’янську народну культуру. На на-
раді було запропоновано створити ради, які б координували 
роботу в країні, видавати окремі збірники тощо.

З  1969  року, тобто часу утворення південнослов’янської 
етнографічної секції при Раді по культурі федерації, на більш 
високому рівні ведуться дослідження сербського, хорватсько-
го й словенського фольклору. Основні завдання по його зби-
ранню і дослідженню були визначені на конференції в Могачі 
(1970).

Важливими для розвитку угорської науки про фольклор 
стали унікальні міжнародні конференції, при свячені дослі-
дженню культури різних європейських національностей. За-
початковані 1975  року, вони організовувались що п’ять ро-
ків  – аж до 2001  року. Не випадково місцем їх проведення 
обрали м. Бекешчаба (комітат Бекеш), де мешкають представ-
ники різних нацменшин Угорщини – німці, словаки, румуни 
та  ін. У  конференціях взяло участь чимало зарубіжних вче-
них. Важливість проведення цих конференцій засвідчив бол-
гарський дослідник Л. Дуков: «Перші кроки в цій сфері дуже 
плідні, а досягнуті результати – значне явище не лише з науко-
вої, а й з політичної точки зору» [231].

Плідною виявилась участь угорців у роботі Міжнародно-
го Карпато-Балканського комітету. Вона сприяла успішній 
розробці численних проблем, вирішенню завдань по дослід-
женню фольклору і етнографії народів цього регіону.

У  цей час угорська фольклористика з’ясовує питання те-
орії і методики фольклору. Увагу дослідників привертають 
робітничий і міський фольклор, комплексне вивчення народ-
ної культури окремих регіонів. Сам термін «фольклор» вони 
окреслюють як «колективну естетичну форма свідомості з при-
таманною їй суспільно-історичною визначеністю, структурою 
і характерною системою об’єктивізації» [471,  II, p. 187–188]. 
Згідно з цим визначенням виокремлюють фольклор повсяк-
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денного життя (обряди в найширшому розумінні); естетичні 
жанри фольклору, декоративне мистецтво, танець; вірування, 
релігійні уявлення та системи, інші духовні явища.

Вагоме місце в дослідженнях угорських вчених займають 
обряди, зокрема обрядова поезія як суттєва частина народної 
культури, в якій відбивається світогляд народу в різні пері-
оди історичного розвитку. Велика увага приділяється порів-
няльно-історичному вивченню обрядової поезії, міжетніч-
ним зв’язкам, розвитку сучасної уснопоетичної творчості. 
У  слов’янознавчих дослідженнях угорських фольклористів 
перевага також надається обрядовому фольклору. Низка 
праць присвячена регіональному дослідженню обрядового 
фольклору слов’янських етнічних груп Угорщини. У них про-
аналізовано факти збереження того чи іншого обряду та пі-
сень, що його супроводжують, нові форми його побутування, 
розкрито міжетнічні зв’язки тощо.

Цікаві спостереження над старовинним слов’янським об-
рядом «додола», який побутує в Угорщині, належать Теклі 
Дьомьотьор і Ерне Еперйешши [278]. Додола (дойдола), чи пе-
перуда – хліборобський обряд, відомий переважно південним 
слов’янам. Автори повідомляють про різні варіанти, особли-
вості його виконання в різних регіонах країни, свідчать, що 
хоча він і прижився серед угорців, однак не набув широкого 
поширення, втратив міфологічні елементи, спростилося його 
поетичне начало. Дьомьотьор та Еперйешші наголосили на 
важливості вивчення міжетнічних взаємовпливів у обрядовій 
творчості слов’ян та угорців.

У вивченні словацького фольклору вагомі досягнення по-
казав фольклорист, мистецтвознавець, історик Янош Манга 
(1906–1977). Він працював учителем у верховинських селах, 
згодом в Ершекуйварі. Від 1941 по 1949  роки був співробіт-
ником будапештського Етнографічного музею, а в 1949–1957 
роках – Музею палоців у Балашдярматі, згодом став директо-
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ром Музею народної освіти (1957–1958), а потому головним 
співробітником Групи етнографічних досліджень УАН, завід-
увачем відділу (1963–1973). Кандидат історичних наук.

Терени його наукових зацікавлень – обряди, релігійна ри-
мо-католицька етнографія, народне мистецтво, взаємовпливи 
в угорській та словацькій народних культурах. Багато уваги 
він приділяв збиранню і популяризації народної творчості. 
Манга детально обстежив регіони вздовж Іпойа і Гарама, Зо-
борвідек і Матюшфьолд. Його основні праці: Manga J. A tavaszi 
ünnepkör hagyományai a nyitramegyei Menyhén  // Néprajzi 
Értesítő. – 1941. – P. 281–318 (Традиції весняних свят в Меньге 
області Нітра); Manga J. Pásztorművészet. (1963, Пастуше мис-
тецтво); Manga J. Magyar népdalok, népi hangszerek (1973, Угор-
ські народні пісні, народні інструменти); Manga  J. Palócföld 
(1973, Земля палоців); Manga J. Magyar pásztorfaragások (1976, 
Угорське пастуше різьбярство) та ін.

У монографії «Свята, обряди вздовж Іпойа» [464] Манга по-
дає опис обрядів, які побутують чи побутували в цьому ре-
гіоні серед угорського та словацького населення, простежив 
історичні зміни, що відбулися в них, надто з погляду форми, 
та вказав на причини цих змін. Приміром, на його думку, 
зникненню деяких обрядів сприяла соціальна диференціація 
сільської общини. Зібраний матеріал дослідник ділить на на-
родні ритуа ли, вірування та обряди. Велике значення мають 
висновки Манги про форму і зміст обрядів, їх взаємозв’язок, 
роль тексту в обряді. Обряд розглядається ним не як статичне 
явище, а як жива система, що розвивається діалектично.

Вивчаючи питання взаємовпливів у фольклорі та етногра-
фії, Манга здійснив порівняльно-історичний аналіз обрядів ло-
кальної групи – тоткомлоських словаків [462]. Особливо бага-
тий матеріал він подав по весільних піснях і календарній поезії.

У 30-і роки в Угорщині набувають популярності так звані 
монографії села, це комплексний опис села з його історією, 
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краєзнавчими даними, етнографією, фольклором та  ін. Цю 
традицію продовжив Янош Манга. У  книзі «З  минулого Ве-
нарцу» (по-угорськи Ванярц, 1975) [464] він дає широку кар-
тину розвитку угорсько-словацького села, показує процес 
його мадяризації. На основі фольклорних записів Манга кон-
статує наявність тут у минулому багатої уснопоетичної тра-
диції, зокрема обрядової та ліричної пісенності. Він свідчить, 
що незважаючи на значний вплив угорських пісень, словаки 
зберегли свою давню традицію. Свідченням цього є старовин-
ні балади на турецьку тематику, присутні в їх репертуарі. За-
галом дослідник виокремлює три групи пісень, що виконува-
лись у селі: пісні, принесені предками сучасних словаків; пісні, 
запозичені в угорців під час сезонних робіт тощо; пісні, що 
склалися у Венарці. Далі у книзі вміщено тексти пісень з ко-
ментарями фольклориста.

Упродовж багатьох років учений досліджував угорський 
обряд «кісе» та його слов’янські й німецькі різновиди. Об-
ряд виносу смерті відомий не лише слов’янським, а й іншим 
європейським народам, у тому числі угорському. Дійства, що 
виконувалися селянами, присвячувалися різним датам зимо-
во-весняного календарного циклу і спрямовувалися на зни-
щення, поховання зими і забезпечення в новому році доброго 
врожаю. Так, одним з найбагатших і найяскравіших обрядів 
східних слов’ян була масляна, широко розповсюджена також 
в угорців, які в цей день виконували також обряд волочіння 
колоди, схожий з українським.

На думку Манги, словацький вплив найбільш помітний у 
народних віруваннях, звичаях угорців. Одним з найтиповіших 
прикладів він вважає угорські варіанти словацької «Морени». 
Зібраний матеріал ліг в основу його розвідок «Морена та її 
угорські різновиди» [460], «Історичне коріння обряду “кісе” в 
Угорщині» [459], «Хода з зеленою гілкою у квітчасту неділю на 
угорських і сло вацьких мовних територіях» [465] та ін. В одно-
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йменній роботі Манга порівнює обряд «кісе» з виносом Море-
ни (Мурени, Мумурени), наводить зразки пісень, що побуту-
ють серед угорців різних областей країни. Для більш повного 
аналізу обряду він звертається до фольклорного й етнографіч-
ного матеріалу східних слов’ян, німців та інших народів. Ман-
га розглядає й сучасний стан цього звичаю, поступову транс-
формацію його традиційної форми. Пісні, пов’язані з обрядом, 
він поділяє на три групи: пісні про винесення опудала смерті, 
характерні лише для слов’янського населення  – чеського, мо-
равського, словацького; словацькі й угорські пісні, які супрово-
джують похід з зеленою галузкою і солом’яним опудалом; угор-
ські й словацькі пісні, присвячені іншим частинам обряду. До 
праці увійшов багатий різноетнічний фольклорний та етногра-
фічний матеріал, що ілюструє, з одного боку, еволюцію обря-
ду, а з другого – трансформацію в ньому епічної традиції. Про 
результати вивчення цього звичаю в районах Піліша, Мішке і 
Кестельце з використанням багатого порівняльного матеріалу 
європейських народів учений повідомив у виступі на Міжна-
родній конференції в Бекешчабі [465].

З обрядом спалювання «кісе» у сув’язі обряд «вілльо», «ві-
лльозеш» – ходіння селом з гілочкою верби. У минулому верба 
була атрибутом церковного ритуалу. З часом їй надали магіч-
ного значення і вона почала відігравати велику роль у весня-
них народних обрядах.

У своїх роботах Манга зробив спробу компаративного ана-
лізу угорських і слов’янських обрядів, їх взаємовпливів. «За-
вданням порівняльних досліджень, – писав він, – є збирання 
добірного і різноманітного матеріалу та його аналіз, що спри-
яє виявленню етнічних особливостей і національної фор ми 
народної культури, а також знаходженню конкретних ознак, 
що позначають ці особливості і явища» [460, р. 421].

Після Манги дослідженням обряду «кісе» займались Бела 
Ґунда і Петер Недермюллер. У центрі їх уваги варіанти пісен-
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них текстів та мелодій, приурочених до обряду, що були за-
писані в комітаті Земплен [342; 486]. На основі земпленського 
матеріалу Ґунда доходить висновку, що попередні до слідники 
обряду недостатньо чітко окреслювали думку про роль вро-
жайності в обряді, що пісні, які збереглися разом з мелодіями, 
варіюються, а мелодії – одні з найстаріших. Вказує він і на по-
требу враховувати при вивченні обряду етнічну історію краю.

Весільні обряди чабанських буневаців (комітат Бач-
Кішкун) зібрав і описав Міхай Мандич [457]. У його розвідці 
йдеться про переселення буневаців, подано їх етнографічний 
опис. Аналізуючи весільний обряд, дослід ник вказав на його 
трансформацію під впливом місцевих традицій угорців і нім-
ців, консервацію окремих елементів обряду.

Тривалий час вивчає сербcький і хорватський фольклор, 
зокрема календарну і сімейну обрядову поезію етнолог та 
фольклорист Марія Кішш (1935–). Кішш закінчила істори-
ко-філологічний факультет Будапештського університету 
ім. Лоранда Етвеша, з 1974 року працювала науковим співро-
бітником Групи етнографічних досліджень (нині Інституту 
етнографічних досліджень) Угорської академії наук. Займа-
лася вивченням угорських сербів, а також інших південних 
слов’ян Угорщини, переважно їх обрядовістю. Так, детально 
описана в її роботах зимова календарна обрядовість хорватів з 
комітатів Ваш і Дер-Шопрон. Колядки дослідниця розділяє на 
три групи: міфологічного змісту; пов’язані з тваринництвом 
і землеробством; змішаного змісту. Серед текстів вона виріз-
няє «функціонально самостійні», тобто адресовані окремим 
особам. Аналізуючи слов’янські обряди, Кішш проводить 
паралелі з угорськими, а також з поширеними в тогочасній 
Югославії. Вона констатує нашарування різних епох в обря-
дах, вплив церкви на язичницькі ритуали, значення античної 
традиції у їх формуванні [386, р. 34]. Кішш свідчить також, що 
в сучасну епоху багато елементів обрядів втрачено, змінилося 
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їх ритуальне й побутове призначення. Цінність роботи Кішш 
полягає не лише у використанні багатого матеріалу та його ін-
терпретації, а й у постановці низки проблем, що стосуються 
різноетнічних традицій, взаємовпливів і взаємодій. Згадува-
на праця містить також огляд фольклористичних досліджень 
сербів, хорватів та словенців Угорщини в повоєнний час. 

Давньоугорський обряд та пісні зимового циклу, так звані 
пісні- рьогьоші Марія Кішш порівняла зі слов’янськими ко-
лядками у своїй студії «Рьогьольош і коледа» (1975) [84]. Угор-
ський обряд виконують на Різдво, він входить до комплексу 
подібних європейських обрядів. Водночас він має специ фічно 
угорські особливості. Рьогьольош є, по суті, відгомоном язич-
ницького свята, приуроченого до зимового сонцестояння, 
коли люди намагалися досягти плодючості землі магічними 
засобами. Про це свідчить і рефрен, який зберігся з часів угро-
фінської спільності, пережиток шаманізму («гей, регьо, регьо, 
рейтем»). На думку Кішш, угорці, що принесли рьгьольош 
зі сходу, були знайомі зі слов’янськими колядними піснями, 
окремі елементи яких включали в свій обряд. Цьому сприяла 
наявність у них схожих і інваріантних мотивів, наприклад об-
разу чудесного оленя – символу зоряного неба. Подібність об-
рядів полягала і в функціональному ізоморфізмі – прохання 
хорошого врожаю за допомогою магічних дій. Кішш відмічає 
і вплив на обряд «рьогьольош» та його тексти язичницьких і 
релігійних вірувань інших народів, релігійно-обрядовий син-
кретизм, «двовір’я», притаманне для всього циклу календар-
них свят. Дія обряду та його текст, на дум ку дослідниці, мали 
схожу тенденцію до змін протягом усієї історії.

Цікаво, що про Угорську землю є згадки і в закарпатських 
колядках, серед яких трапляються старовинні, ще з язичниць-
ких часів, з космогонічними мотивами про персоніфіковані 
місяць, сонце, зорі, творення неба й землі трьома голубка-
ми, які сіяли пісок та золотий камінь. Збереглися й колядки 
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з дружинно-князівськими мотивами та образами, що нагаду-
ють билинний епос. Це зокрема твори про хлопця, його стрій 
і зброю, богатирського коня, що «срібними копитами лупає 
кремінь і будує церкву з трьома верхами», «кошулечка Іванка / 
Василька, прана в Дунаї, сушена у тура на рогах» і т. п. Є тут 
образ оленя з «п’ятдесятьма (70) рожками, на них тарелець, на 
тарелці золотий стольчак, на стольчаку молодець в гуслі грає і 
співає». Цей образ подібний до оленя з тисячею рогів-гілок, на 
яких горить тисяча свічок з пісень-рьогьошів:

Amoda is keletkezik egy sebes patak,
Legeltetem juhaimat, csodaszarvas.
Csodaféle szarvasnak
Ezer ága-boga,
Ezer misegyertya
Gyulladván gyulladjék.
Ej regö-rejtem,
Regö-regö regö rejtem!

[281, p. 21].
(Там далі бере початок швидкий потічок, / я випасаю своїх 

овечок, чудо-олень, / у чудесного оленя / тисяча гілок-сучків, / 
тисяча освячених свічок,/ спалахуючи, палахкотять, / гей, ре-
гьо-рейтем, / регьо-регьо-регьо рейтем!). 

Олень у давніх угорців був священною твариною, тотемом, 
адже він, за давніми уявленнями, причетний до започаткуван-
ня їхнього роду. За легендою, двоє братів Гунор і Мадяр заблу-
дили серед боліт у час полювання й перед ними з’явилася біла 
олениця, вони кинулися за нею. Та олениця раптово зникла, а 
брати довго блукали серед боліт і, зрештою, прибилися до ша-
тра князя Балара. Брати пошлюбили дочок князя й усі гуни та 
мадяри походять від цих жінок, а олениця є їхнім прапредком.

Тематика досліджень Марії Кішш тісно пов’язана з більш 
широкою проблемою, це угорський народ та його культура 
в загальноєвропейському контексті, яку неодноразово підні-
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мали угорські письменники, вчені, діячі культури. Для них є 
властивим як беззаперечне прийняття західноєвропейських 
зразків, так і пошуки у кожному культурному явищі східно-
го коріння. Вказуючи на крайність поглядів, сучасні угорські 
вчені вважають народну культуру сталою величиною, що пе-
ребуває під впливом різних культур. Не заперечуючи того, що 
угорці, які прийшли в Подунав’я, на відміну від деяких інших 
народів зберегли у своїй культурі багато давніх специфічних 
рис, вони все ж вважають ці риси другорядними. Визначаль-
ним фактором, на їх думку, було більш ніж тисячолітнє пере-
бування угорців в Європі, впродовж якого їхня культура за-
знавала на собі впливу різних культур.

При визначенні культурної специфіки будь-якого народу 
виникає низка проблем, оскільки в кожній культурі існує ба-
гато історичних нашарувань. Середньодунайський басейн зу-
мовив характер культури не лише угорського народу, найчис-
леннішого в цьому басейні, а й інших народів та національ-
них меншин які проживають тут. І все ж в угорській народній 
культурі співвідносно до схожих європейських культур взага-
лі і Середнього Придунав’я зокрема, можна виокремити еле-
менти, притаманні лише їй. 

У вирішенні цих проблем угорська етнологія досягла плід-
них результатів, хоча вони нерідко різняться від здобутих у 
інших країнах. Адже всупереч компаративній методі на пер-
ший план іноді виходила загалом справедлива вимога першо-
чергового висвітлення власної культури.

Розлогий порівняльний матеріал, зокрема й слов’янський, 
містять роботи відомої угорської дослідниці Текли Дьомьо-
тьор «Угорські народні обряди» (1977) та «Угорська обрядова 
поезія» (1974). У формуванні угорської народної культури, на 
думку Дьомьотьор, велику роль відіграло географічне поло-
ження Угорщини. Мадярські кочові племена, що належать до 
угорської гілки фінно-угорських мов, прийшли на територію 
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сучасної Угорщини з Приуральських степів у кінці IX ст. й за 
декілька століть злилися з народами, що жили в Панонії, се-
ред яких були й слов’янські. Складний процес взаємовпливів, 
запозичень і подальшої передачі деяких елементів народної 
культури знайшов відображення у створенні річного циклу 
народних звичаїв та обрядів, приурочених до тих чи інших 
свят. Немало обрядів угорці запозичили у своїх слов’янських 
сусідів. Це колядування, пригощання, різдвяне свято «кора-
чун» та ін. Текла Дьомьотьор простежує в угорських обрядах 
і обрядовій поезії як рештки язичницьких вірувань давніх 
угрів, що свідчить про генетичну спорідненість угро-фінських 
народів, так і зв’язки угорців з іншими народами, близькими 
до них історично чи типологічно.

Подібність обрядів у місцевостях зі змішаним угорсько-
слов’янським населенням фіксує Е. Еперйешши. Ерньо Епер-
йешши (1929–)  – угорський педагог, етнолог, бібліограф. 
У 1972–1993 роках працював у Міністерстві освіти та культу-
ри Угорщини, згодом на Угорському радіо. У 1975–2006 роках 
Еперйешши очолював відділ нацменшин Угорського етногра-
фічного товариства, був головним редактором його багатьох 
видань. У 1975–2001 роках Еперйешши був організатором ба-
гатьох міжнародних етнологічних конференцій та симпозіу-
мів. Основна тематика його досліджень: історична доля та ет-
нографія челяді обійсть Угорщини у першій половині ХХ ст.; 
національне питання в Карпатському басейні; традиційна 
культура нацменшин Угорщини (німців, сербів, хорватів, сло-
венців, циган), зокрема вірування, казки, обряди. Нагородже-
ний відзнаками: «Pro Ethnographia Minoritatum» (1999), орде-
ном кавалерського хреста Угорської Республіки (2005), Премі-
єю нацменшин (2001), є Кавалером Угорської культури (2012). 

Прикметним зразком обрядового фольклору, що несе в 
собі як угорські, так і слов’янські риси, Еперйешши вважає 
пісні, що супроводжують обряди. Про подібні взаємовпли-
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ви дослідник пише в своїй статті «Явище двомовності в на-
родних традиціях місцевості зі змішаним населен ням». Про-
аналізувавши народну культуру регіону, вчений доходить ви-
сновку: «З одного боку, угорська мова, музика, одяг помітно 
впливають на хорватську систему традицій, з іншого – драма-
тичні ігри, світ народних вірувань і різні сфери мате ріальної 
культури хорватів розширюють, збагачують угорську систему 
традицій» [290, р. 96]. Як зауважує Еперйешши, обрядові пісні 
були записані ним переважно від літніх жінок, які виконували 
їх ще в 50-х роках. Крім календарних він подає кілька весіль-
них пісень. У розділі про народні вірування вміщує народні 
оповідання про відьом.

Стосовно вивчення фольклору українців-русинів Угорщи-
ни, то воно ускладнюється їх незначним числом на території 
Угорщини та активною асиміляцією з угорським, а найпаче 
зі словацьким населенням. На думку угорських вчених, лише 
два села зберегли відносно чисту національну культуру – Ком-
лошка і Рудабанячка. Уже згадувалося про працю «Українські 
поселення ХVІІІ–ХІХ ст. у північно-східній частині сучасної 
Угорщини» Аттіли Паладі-Ковача, який наголосив на актуаль-
ності вивчення фольклору, етнографії і культури даного ре-
гіону (1973). Аттіла Паладі-Ковач (01.09.1940–)  – угорський 
етнолог, музеолог, викладач, дійсний член Угорської академії 
наук. Відомий дослідник аграрної етнографії та історії матері-
альної культури. З 1986 по 2004 роки директор Етнографічної 
групи, згодом перейменованої в Інститут етнографічних до-
сліджень Угорської академії наук. 

У  1958–1963 роках навчався на історико-філологічному 
факультеті Дебреценського університету ім. Лайоша Кошута, 
за спеціальністю етнографія. Після закінчення був музейним 
працівником, далі науковим співробітником Дебреценського 
університету (1965–1968), а з 1968 року науковим співробіт-
ником, далі завідувачем відділу, заступником директора Етно-
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графічної групи УАН. З 1981 доцент Будапештського універ-
ситету, з 1985 року завідувач кафедри. 1986 року призначений 
директором Етнографічної групи УАН. Між тим у 1990–1995 
роках викладав в університеті, керував Інститутом етногра-
фічних досліджень до 2004 року, далі отримав посаду профе-
сора-дослідника.

1974  року став кандидатом історичних наук (етногра-
фія), 1987 року захистив докторську дисертацію. Згодом став 
членом Етнографічного комітету УАН, далі його головою. 
З 2001 року – член-кореспондент, а з 2010 року академік УАН. 
З  1968  року Паладі-Ковач член Угорського етнографічного 
товариства, його вчений секретар (1982–1988), а 2003  року 
його обрали головою Товариства. Паладі-Ковач член ре-
дакційної колегії наукових часописів «Ethnographia», «Acta 
Ethnographica», «Demos», «Ethnologica Slavica», а також голо-
вний редактор видань «Magyar Néprajz» і «Népi Kultúra – Népi 
Társadalom».

Терени досліджень Паладі-Ковача  – народне господарю-
вання, етнографічна картографія, народна історія. Він розро-
бляв історію угорської культури утримання худоби та госпо-
дарювання, лугове господарювання, численні народні засоби 
транспортування та перевезення, виробництво вина.

Учений цікавився етнологією нацменшин Угорщини, 
внутрішніми міграціями XVIII–XIX  ст., зокрема місцевих 
українців-русинів. Вивчав характерні особливості регіону 
Верховини, угорських етнографічних груп (палаци, барки). 
Редагував понад 120 картографічних листів Угорського етно-
графічного атласу.

Як голова редакційної колегії та автор багатьох розділів 
Паладі-Ковач прилучився до видання з 1988 по 2011 роки ба-
гатотомної праці «Угорська етнографія у восьми (фактично, 
в дев’яти) томах», що є найбільшою синтетичною працею з 
етнології та фольклору Угорщини  [450]. Отримав нагороди: 
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премія ім. Яноша Янко (1970), пам’ятна медаль Іштвана Дьор-
фі  (1987), Видавнича академічна премія за високий рівень 
робіт (2004), премія Арнолда Іпої (2005), Центральний хрест 
ордена Угорської Республіки (2006) та ін.

Серед праць вченого такі як: Paládi-Kovács  A. A  keleti 
palócok pásztorkodása (1965, Пастухівництво східних палоців); 
Paládi-Kovács A. Magyar Néprajzi Atlasz III (1987, Угорський ет-
нографічний атлас ІІІ); Paládi-Kovács  A. Életmód, foglalkozás, 
nemzetiség (1988, Спосіб життя, заняття, національність); 
Paládi-Kovács A. Néprajzi kutatás Magyarországon az 1970–80-as 
években (1990, Етнографічні дослідження в Угорщині в 1970–
1980-х роках, 1990); Paládi-Kovács A. Ethnic Traditions, Classes 
and Communities in Hungary (1996); Paládi-Kovács  A. Tájak, 
népek, népcsoportok (2003, Регіони, народи, етнічні спільно-
ти); Paládi-Kovács  A. A  nemzetiségek néprajzi felfedezői (2006, 
Етнографи – відкривачі нацменшин); Paládi-Kovács A. Ipari táj: 
gyárak, bányák, műhelyek népe a XIX–XX században (2007, Про-
мисловий регіон: заводи, шахти, народ майстерень у XIX–XX).

Низку експедицій в гірські села Земплена провів етнолог 
Петер Недермюллер з метою вивчення обрядів [486; 487]. 
Праці його цінні як їх описом, так і залученням широкого по-
рівняльного матеріалу з інших областей Угорщини та сусідніх 
країн. На його думку, деякі особливості угорських обрядів і 
обрядової поезії дають підстави говорити про вплив на них 
угорської та словацької традиції, що поширюється завдяки 
місцевим переселенцям чи пов’язаний із зовнішніми факто-
рами. Для подальшого вивчення специфіки обрядів гірських 
місцевостей Земплена дослідник пропонує виокремити певні 
пояси, чи смуги, обрядових традицій, які складатимуть обря-
дову систему гірського Земплена. У зв’язках з іншими ці пояси 
вказують на тенденцію до інтеграції, а в середині своєї систе-
ми – до диференціації. Щодо культури українського населен-
ня регіону, то Недермюллер пропонує замість окремих явищ 
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досліджувати культуру певних компактних груп у цілому, що 
обумовлено, на думку вченого, значною асиміляцією цього на-
селення та відсутністю у нього чистої національної культури.

В Угорщині доволі поширеним є вивчення балади, угор-
ські фольклористи студіюють її специфіку, традиційні фор-
ми, їх трансформації, функціонування. Плідних результатів 
досягли Дюла Ортутаї і Лайош Вардяш. Так, останньому нале-
жить фундаментальна праця «Угорська народна балада і Єв-
ропа» (1976), де розглянуто суспільно-історичні передумо ви 
виникнення угорських балад, робиться спроба виокремити 
балади на історичну тему. Вардяш вважає, що вирішальний 
вплив на угорські мали французькі народні балади серед-
ньовіччя. Оскільки між двома народами не було безпосеред-
нього зв’язку, він висунув ідею, згідно з якою вплив на цей 
регіон відбувався за посередництва західних переселенців. 
Таким чином, на його думку, в кінці доби середньовіччя малі 
епічні жанри збагатилися щонайменше дванадцятьма балад-
ними типами.

Вардяш виокремив доволі складні форми впливу. Він на-
звав новогрецький баладний центр, вплив якого на сусідні 
області був таким самим, як французького – на всю Європу. 
Висновки дослідження Вардяша викликали дискусію серед 
фольклористів. Деякі з них звинуватили його в надмірному 
захопленні міграційною теорією.

Слов’янські балади з теренів Угорщини стали об’єктом заці-
кавлень угорських вчених. Так, Янош Манга в праці «Пам’ять 
про турецькі війни в словацьких народних піснях» аналізує 
окремі словацькі балади на історичну тематику. Заслуговує 
на увагу думка автора про опосередковане віддзеркалення в 
них історії. Художню подібність угорських та слов’янських 
балад він пояснює не запозиченнями, а типологічними фак-
торами: «...виникнення та існування народних балад обумов-
люється аналогічними закономірностями. Аналогічна форма 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

146

породжує аналогічний зміст, і в побутуванні, і в творенні ва-
ріантів як форми, так і змісту виявляються етнічні прикме-
ти, що формуються традиціями, історичними умовами того 
чи іншого району, відповідно до принципу аналогії»  [461]. 
Манга засвідчив: те, що в словацькому фольклорі продовжує 
жити пам’ять про боротьбу з турками, стало можливим лише 
завдяки актуалізації пісні, її пристосуванню до нових умов, 
створенню нових форм. Про це так писав В. Пропп: «У тих ви-
падках, коли історичний розвиток створює нові форми життя, 
нові господарські завоювання, нові форми соціальних відно-
син, і це нове проникає у фольклор, старе не завжди відмирає і 
не завжди витісняється новим. Старе продовжує співіснувати 
з новим або паралельно, або вступаючи з ним в різні сполу-
ки гібридного характеру, котрі неможливі ні в природі, ні в 
історії» [176, с. 58]. Своєю чергою російський баладознавець 
Б. Путілов наголосив, що для більш переконливих висновків 
про джерела баладної спільності слід здійснити порівняльний 
аналіз відповідних сюжетів, причому доконечно з урахуван-
ням їх входження в цикли, а не окремо  [178]. Для прикладу 
він розглянув цикл угорських легенд про матір, яку полонив 
рідний син. Путілов виокремив низку історичних сюжетів у 
типологічній послідовності, пропонуючи сюжетний розви ток 
мотиву у східноєвропейських народів.

Угорські та хорватські балади на відомий у європейському 
фолькло рі сюжет про дівчину-воїна вивчав І. Горват [361].

Угорські вчені в розглядуваний період цікавляться й ін-
шими пісенними жанрами, зокрема народною лірикою. Вони 
чинять спроби вирішити складну проблему її класифікації. 
Заслуговує на увагу класифікація відомого угорського вчено-
го Імре Катони [381]. Він поділяє весь матеріал на три вели-
кі частини, а їх своєю чергою – на шість груп: власне ліричні 
пісні (про кохання, розважальні); пов’язані з певною подією, 
обрядові; суспільні – за заняттями, історичні, політичні та ін. 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

147

Кожна з шести груп має 55–60 пісенних підгруп, окремо зазна-
чено випадки жанрової невизначеності. Далі Катона аналізує 
матеріал, відповідаючи на такі запитання: 1. Яке місце займа-
ють окремі групи пісень у народній ліричній поезії в цілому? 
Тут автор вирізняє чотири основні форми побутування: попу-
лярну, поширену, рідкісну й дуже рідкісну. 2. Як розподіляють 
пісні за тематикою в межах окремих груп? 3. Як формується 
число окремих пісенних типів (текстових типів) у межах окре-
мих тем? Катона наголосив на необхідності жанрово-тематич-
ної кла сифікації фольклорних творів у цілому і ліричної піс-
ні зокрема. Його думки перегукуються з судженнями інших 
фольклористів. Вони вважають, що на даному етапі розвою 
науки не можна задовольнятися лише прикладними катало-
гами й довідниками, що ґрунтуються на емпіричному, випад-
ковому розподілі, а необхідно розробити, строго логічну, на-
уково обґрунтовану класифікацію фольклору.

Новою на той час методикою дослідження народної пісен-
ності користується Вільмош Фойкт. Розробляючи міжнародну 
типологію народної пісні, він вдається до семіотичних здобут-
ків у цій галузі. До питань стилю, поетики народних пісень 
зверталися також Ілона Кюллєш, Погань П. та ін.

Вагомих успіхів у дослідженні народних пісень досягла му-
зична фольклористика Угорщини, яка продовжила традиції 
Б. Бартока, З. Кодая та їх учнів. У центрі її уваги походження 
і міжнародні зв’язки угорської народної музики, її джерела, 
пісенні типи, побутування, розвиток, колективне начало в на-
родній музиці, національний стиль у контексті європейських, 
азійських музичних діалектів, класифікація мелодичних типів. 
Серед фундаментальних праць роботи П.  Ярдані, Л.  Лайти, 
К. Мароті, цінні спостереження належать Л. Вардяшу, І. Оль-
шваї, іншим дослідникам. Серед публікацій музичних текстів 
слід згадати серію «Зібрання угорських народних пісень», під-
готовлене Академією наук Угорщини.
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У  царині музичної фольклористики плідно працював Ла-
йош Кішш, який зібрав більше двадцяти тисяч мелодій. Він 
досліджував історію народної музики, зв’язки в народній му-
зиці сусідніх народів, записував хорватські та сербські пісні на 
території Угорщини, друкував збірники, музикознавчі розвід-
ки. У розвідці під назвою «Дві кралічки з Бачки» [382] Кішш 
аналізує своєрідність мелодій, які виконувалися на Трійцю. 
Варіанти текстів пісень, пов’язаних з цим обрядом, відомі із 
зібрань минулого століття Вука Караджича. Мелодії ж ще ні-
коли не були предметом аналізу. Кішш дав перший опис мело-
дій одного з циклів весняних обрядових пісень, простежив їх 
зв’язок з текстом. Варіанти, записані на території Угорщини, 
він порівнював з піснями із збірок Караджича.

Музичним традиціям балканослов’ян присвячена пра-
ця Т.  Вуїчича «Музичні традиції балканослов’ян Угорщи-
ни» (1978). Розділивши мелодії на чотири великі діалекти, Вуї-
чич розглядає їх особливості, з’ясовує сучасний стан народної 
музики та музики в народному дусі. Автор підкреслює тісний 
зв’язок сербської та хорватської народної музики з музичною 
культурою тогочасної Югославії, виокремлюючи регіони, з 
яких були принесені певні мелодії під час міграцій. Водночас 
він говорить про вплив угорської музики старого і нового 
стилю на розвиток музичних традицій сербів та хорватів кра-
їни. Свої висновки Вуїчич ілюструє численними прикладами, 
згрупованими за основними діалектами. Вчений подає взірці 
мелодій, записані як в Угорщині, так і в тогочасній Югославії, 
а також задля порівняння – декілька мелодій західних та схід-
них слов’ян. Книга Вуїчича є першим узагальнюючим дослі-
дженням музичної культури південних слов’ян, що мешкають 
в Угорщині.

Спільно з Мігаєм Мандичем Вуїчич досліджує весільні 
мело дії сербів із Бач-Кішкуна [566]. Вчений вказує на склад-
ність у відновленні давнього репертуару, оскільки музика ця 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

149

майже не вивчалась. У новішій музичній традиції цього регі-
ону перевага надається коротким танцювальним мелодіям – 
бечарац, шалайка тощо. Ці мелодії, а також хореографічний 
стереотип близькі до сербських танцювальних мелодій з Ба-
ната (Югославія).

Єдиною на свій штиб є розвідка А. Бекефі «Музичні пісенні 
рядки і оклики в каменоломнях» [246], де розглянуто трудові 
пісні слов’ян.

На пісенному матеріалі хорватів, що проживають у місце-
вості Бізоне, побудована стаття X. Барші [236]. У ній проаналі-
зовано мелодії та тексти хорватських і угорських пісень, вка-
зано на їх спільні риси.

Народну пісенну традицію словаків, що мешкають у регіоні 
Естергома та його околицях, вивчав Бела Калманфі. Конста-
туючи збереженість у словаків національних традицій, мови, 
фольклору, він особливу увагу надавав архаїчним елементам в 
їх народній культурі. У словацькому пісенному фольклорі до-
бре збереглися балади про турецькі війни, старовинні солдат-
ські, куруцькі пісні; давні елементи є і в багатьох обрядових 
піснях. Окрім старовинних Калманфі зібрав чимало пісень 
нового стилю, розглянув питання фольклоризму на прикладі 
фольклорних ансамблів, фольклорних передач по місцевому 
радіо. Вивчав він і проблему взаємовпливів у народних піс-
нях [376], особливо плідними вважав взаємовпливи у народ-
ній музиці. Зокрема, писав про вплив старовинних словаць-
ких пісень на угорські у минулому, а угорських пісень нового 
стилю на словацькі в нові часи. Калманфі дійшов висновку, 
що завдяки етнофольклорним взаєминам збагачується куль-
тура народів, які проживають пліч-о-пліч.

Одна з актуальних проблем сучасної фольклористи-
ки  – фольклор і історія. Цінним матеріалом для розкриття 
зв’язків фольклору з історичною дійсністю є пісенна твор-
чість слов’янських народів, позначена багатством і розмаїт-
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тям змісту, довершеністю художніх форм. Слов’яни впродовж 
віків вступали в численні контакти з іншими народами, в тому 
числі з угорцями, переживали спільні історичні події, зокрема 
боротьбу з турецькими завойовниками, визвольні повстання 
проти Габсбургів. Відбиття спільної історичної долі у фоль-
клорі  – тема, що зацікавила угорських фольклористів. Дюла 
Ортутаї з цього приводу писав: «Існує необхідність, доконеч-
на потреба якомога повніше познайомитися з народною поезі-
єю наших сусідів, особливо з тією її частиною, котра свідчить 
про живий плідний зв’язок з угорською історією і угорською 
культурою» [499]. Цей зв’язок Ортутаї виявив, вивчаючи істо-
ричну поезію, аналізуючи образи історичних героїв – короля 
Матяша, Лайоша Кошута у фольклорі народів Східної Європи.

Незважаючи на те що в угорській усній словесності на 
відмі ну від східнослов’янської не було або не збереглося (як 
і у західних слов’ян) героїчного епосу, угорські вчені цікав-
ляться цими проблемами. Мартон Іштванович писав: «Ви-
вчення цього питання ми повинні продовжити далі найріз-
номанітнішими шляхами, як завдяки поглибленим студіями 
епосів окремих народів і дотичних до них окремих проблем, 
так і з допомогою порівняльно-історичних досліджень із залу-
ченням широкого міжнаціонального матеріалу» [370, р. 129]. 
Йому заклику суголосні думки Петра Богатирьова: «Чудові 
епічні пісні росіян, українців та південних слов’ян не могли не 
мати (і дійсно мали) великого впливу на роботу вчених різних 
напрямів у європейській та американській фольклористиці… 
Критичне засвоєння зарубіжної культури, присвяченої би-
линам та іншим епічним пісням слов’ян, не лише розкрило б 
роль епосу слов’янських народів у розвитку зарубіжної фоль-
клористики, але, без сумніву, було б корисним і для наших по-
дальших досліджень» [10, с. 334].

Свого часу на території Угорщини побутували героїчні піс-
ні південних слов’ян. З кінця 60-х років їх систематично збирає 
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Ігор Ґрін. На основі власних записів у селах південно-східного 
Алфьолда (Велика угорська низовина) та південно-західного 
Дунантула (Задунав’я) він видав та кі роботи, як «Історичні 
пісні угорських балканослов’ян», «Шість балканослов’янських 
пісень з Батоні», «Сербські пісні південного Алфьолда», «Про 
долю сербських епічних пісень південно-східного Алфьолда» 
та ін. [335; 338; 339]. 

Героїчний епос сербів і хорватів, який відбиває основні 
етапи боротьби цих народів з турецькими завойовниками, 
характеризується багатим історичним та ідейним змістом, 
художньою довершеністю. Як і східнослов’янська билина, 
сербська і хорватська юнацька пісня своєрідно зображує іс-
торичне минуле народу, героїв і події, має своєрідний стиль та 
поетику. Вивчаючи сербські та хорватські пісні та балади, зі-
брані на території Угорщини, Грін доходить висновку, що вони 
своїм корінням сягають спільної південнослов’янської тра-
диції. Натомість він вказує на їх відмінності від традиційних 
пісень сербів та хорватів, з’ясовує риси, набуті під впливом 
фольклору сусідніх етнічних островів. Тому Грін розглядає 
питання переселень південних слов’ян до Угорщини, історію 
вивчення героїчного епосу сербів і хорватів Угорщини, збірки 
в перекладі угорською. Задля порівняння він аналізує відомі 
сербські та хорватські збірки, зокрема відому працю Вука Ка-
раджича «Сербські народні пісні». Не оминає дослідник і пи-
тань історизму, справедливо вважаючи, що фольклор не є до-
стовірним історичним джерелом, оскільки народ має власний 
погляди на історичні події і по-своєму коментує їх. Ці погляди 
суголосні думкам відомого славіста Миколи Кравцова, який 
вивчав героїчний епос сербів, хорватів, словенців: «Юнацькі 
пісні надихали прогресивні ідеї і устремління. У них живе не 
флегматичне, а активне, саме ідейне ставлення до зображува-
ної дійсності. Пісні – не сухий протокол історичних подій, а 
яскраве емоціональне висвітлення; пісні ставлять історичні 
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проблеми і вирішують їх суто художніми засобами, відповіда-
ють на політичні і культурні запити народу, вони – своєрідна 
історична публіцистика, що показує народні судження, погля-
ди, оцінки» [99].

На матеріалі Угорщини угорські фольклористи теж ро-
блять висновок, що зображення історичних подій, персона-
жів у героїчному епосі відбувається за законами художнього 
відтворення дійсності. Історичність сербських пісень поля-
гає в тому, що їхніми героями є історичні постаті, в них зо-
бражено визначні історичні події, показано побут і культуру 
сербського, хорватського та  ін. народів на різних етапах їх-
нього розвою, збережено сліди історичної географії, відбито 
ставлення співця до подій. Досліджуючи місцеву епічну тра-
дицію, угорські фольклористи черпають матеріал з різних збі-
рок сербського фольклору, що дозволяє виявити своєрідність 
слов’янських епічних пісень певного регіону Угорщини. Вони 
констатують кращу збереженість цих творів в Угорщині, ніж 
в тогочасній Югославії, що свідчить про тенденцію до консер-
вації національної культури в іноетнічному середовищі. Про-
те продуктивний розвиток епосу як жанру у слов’ян Угорщи-
ни закінчився вже давно через об’єктивні причини. Йому на 
зміну прийшли інші жанри, старі епічні пісні відмирали або 
трансформувалися, пристосовуючись до нових умов.

Все це властиве й епічним пісням угорських сербів. Най-
більш повну характеристику їх подав Ігор Ґрін. Він простежив 
історичні зміни в побутуванні героїчних пісень: відмирання 
деяких сюжетів, трансформацію в інший жанр (наприклад, 
у баладу, ліричну пісню), збільшення пісень новелістичного 
(побутового й сімейного) характеру, актуалізацію юнацьких 
пісень. Так, у розвідці «Шість народних пісень з Батоні» [338] 
Грін доходить висновку про побутування тут у минулому ба-
гатої фольклорної традиції, принесеної сербами й хорватами 
з батьківщини. Аналізуючи шість історичних пісень, Грін зі-
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ставляє їх з піснями, записаними в Югославії, з метою вияв-
лення змін у поетиці, композиції, текстах пісень. Його аналіз 
позначений глибоким проникненням у поетику юнацької піс-
ні, виокремленням у ній композиційних елементів: зачину, 
зав’язки, кульмінації, розв’язки. Він проводить реконструк-
цію первісного варіанта пісні, з’ясовує механізм творення но-
вих пісень. Так, пісня «Хвороба королевича Марко», на його 
думку, виникла як результат контамінації пісень з циклу про 
королевича Марко і передує в циклі пісні про смерть Марко, 
невідомій у Батоні. Грін також вказує на традиційність пере-
дачі тексту, виконавську майстерність оповідача, на зміни в 
записі народних пісень. Для цього він порівняв вимоги, які в 
минулому висував відомий збирач фольклору Мільман Перрі 
до вибору співця, з сучасними вимогами. Зміни, що відбулися, 
вчений пояснив еволюцією як самої науки, так і традиційних 
жанрів фольклору.

Міфологічні сюжети сербського і хорватського героїчного 
епосу стали предметом досліджень Текли Дьомьотьор  [280]. 
Розглядаючи основні мотиви, пов’язані зі змінами в народних 
віруваннях і героїчному епосі, Дьомьотьор доходить висно-
вку, що маючи спільне джерело, ці мотиви різняться у віру-
ваннях і епосі.

Угорські фольклористи зробили свій внесок у вивчення 
фольклорного історизму, ширше – проблеми фольклор і дій-
сність. Досить повно ці питання розглянуті в роботах, при-
свячених історичним пісням свого народу і сусідніх. Ставлен-
ня до дійсності і способи її передачі змінюються впродовж іс-
торичного розвитку кожного народу. Тому при вивченні про-
блеми фольклор і дійсність треба розглядати її віддзеркалення 
в кожному окремому жанрі, враховуючи час його створення, 
специфіку художнього зображення в ньому.

Стосовно взаємовпливів та взаємодій в історичному пі-
сенному фольклорі різних народів, то національний характер 
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жанрових систем не є перепоною для встановлення між ними 
міжнаціональної спільності та зв’язків, приміром спільності 
типів фольклорного історизму, тобто схожості в принципах 
зображення історичної дійсності, в поетиці, стилістиці, сю-
жетах творів. Один з прикладів такої спільності – угорсько-
слов’янські зв’язки в історичній пісенності народів, зумовлені 
тісними історичними контактами, спільними цілями визволь-
ної боротьби.

Пісенність слов’янських народів багата зображенням іс-
торичних подій, їх покликала до життя тривала боротьба 
слов’ян з іноземними завойовниками, численні селянські ві-
йни тощо. У ці періоди творчі можливості народів виявлялися 
особливо яскраво. У результаті постали такі оригінальні тво-
ри, як українські думи, юнацькі пісні, збойницький фольклор. 
«Усі прояви народного життя,  – писав Володимир Гнатюк,  – 
мусять відбиватися у пісні, як у дзеркалі. Різниця лише в тім, 
що бувають хвилі в житті народу, що потрясають цілий народ. 
Витворені в тім періоді пісні стають власністю цілого народу і 
співаються на цілій етнографічній території і навіть знаходять 
відгомін у сусідів» [34, с. 89].

Спільне історичне минуле угорського та українського на-
родів, його віддзеркалення у фольклорі дослідив Тамаш Дер-
ті [60]. Він наводить також декілька сюжетів українських на-
родних пісень, легенд, казок про коро ля Матяша та події ку-
руцьких воєн.

У розглядуваний період продовжують активно збиратися і 
публікуватися казки, так книги «Нового зібрання угорського 
фольклору» головно присвячені казкам та підготовлені за ре-
гіональним принципом. Угорські вчені розробляють питання 
поетики й жанрової специфіки народної казки, ведуть постій-
ні спостереження за її функціонуванням, пошуки її історич-
них витоків. Готується новий каталог казок за системою Аар-
не-Томпсона. Багато робиться в галузі популяризації і част-
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ково дослідження казок інших народів. Так, у видавництві 
«Європа» в серії «Казки народів світу» вийшли з друку майже 
70 томів казок різних народів, у тому числі і слов’янських. 

Крім казок, угорські вчені вивчають легенди, зокрема пи-
тання їх систематизації, зв’язку з народним життям. Вони 
виокремлюють історичні легенди середньовіччя, куруцьких 
воєн і 1848–1849 рр., легенди, пов’язані з історичними особа-
ми (королем Матяшем, князем Ракоці, Л. Кошутом та  ін.) та 
висвітлюють пробле му історичної свідомості селянства. На-
уковою класифікацією цих жанрів займалися Т. Дьомьотьор, 
Д. Ортутаї, В. Фойкт [282; 493; 569].

Однак казкова проза нацменшин Угорщини не знайшла та-
кого широкого висвітлення в угорській науці, як пісенність, 
що певною мірою пояснюється трансформацією жанру каз-
ки в сучасних умовах, зміною її функцій тощо. Що стосуєть-
ся слов’янських казок Угорщини, то серед інших вивчається 
питання спільності мотивів угорських та західноукраїнських 
казок. Як відомо, в минулому значна частина українського ет-
носу входила до складу Угорщини, що привело до взаємовп-
ливів у культурі двох народів. П.  Лінтур писав: «Особливу 
живучість фольклорної традиції на Закарпатті ми поясню-
ємо умовами історичного життя краю та його географічним 
положенням. Знаходячись на кордоні західних, південних та 
східних слов’ян, маючи безпосередні етнографічні кордо ни з 
румунами і угорцями, закарпатські українці взяли багато і від 
усної творчості своїх сусідів, примноживши між тим успадко-
вані від предків скарби духовної культури» [116].

Порівняльний аналіз угорських та західноукраїнських ка-
зок робить у своєму дослідженні-передмові до збірника кар-
патоукраїнських казок М.  Фінцицького Дюла Ортутаї  [498]. 
Розкриваючи своєрідність цих казок, що виявляється у зма-
люванні героїв, побудові композицій, у художніх засобах, 
Ортутаї знаходить у них спільні мотиви з іншими казками 
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європейських народів. Але основну увагу він зосереджує на 
тих карпатоукраїнських казках, що позначені впливом угор-
ських традицій, в яких відбилися давні культурно-історичні 
контакти двох народів. Ортутаї наводить взірці таких казок, 
розглядаючи спільні характер ні мотиви та сюжети. Примі-
ром, це схожі мотиви та сюжети про золотоволосих близнят, 
про вибори короля, про короля Матяша, чимало в них сло-
весних запозичень тощо. «Таким чином,  – пише він,  – заіс-
крився веселковими барвами ще один збірник перекладів і ті 
особливі відношення, внутрішні закономірності зв’язків, які 
означають культурне співробітництво, ті мости дружби, ко-
трі долають мовні відмінності і дають яскраві життєві при-
клади спільного історичного життя, спільної творчості. Так 
неписьменні селянські культури відбивають етнічні оз наки, 
збережені протягом століть, і так вони уособлюють єдність, 
яка охоплює народи, нації, культури» [498, р.  243]. У  після-
воєнні роки в Україні видано цілу низку збірни ків казкового 
фольклору Закарпаття, які репрезентують усну народну твор-
чість різних регіонів області. Здебільшого збірники складені 
за репертуарним принципом, та є й регіональні чи локальні, 
жанрово-тематичні видання «Закарпатські казки Андрія Ка-
лина / запис текстів і вст. ст. П. Лінтура» (1955); «Казки Верхо-
вини Казки Верховини: закарпатські українські народні каз-
ки  / укл.  І.  Чендей»  (1960); «Казки зелених гір: закарпатські 
казки Михайла Галиці  / запис, упоряд. та ред. П. В. Лінтура, 
І.  М.  Чендея»  (1965); «Три золоті слова: закарпатські казки 
Василя Короловича / запис текстів та впоряд. П. В. Лінтура» 
(1968) та  ін. [142, с. 92–140]. Деякі з них згадано в угорській 
періодиці.

Значну частину цих казок зібрав і систематизував відомий 
український фольклорист, літературознавець, педагог Петро 
Лінтур (1909–1969), чиє ім’я широковідоме не лише в Украї-
ні, а й за її межами, в багатьох європейських країнах. Разом зі 
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своїми студентами він провів низку експедицій, обстежив усі 
райони області, виявив велику кількість виконавців, зафіксу-
вав багато різних фольклорних жанрів: казки, балади, пісні, 
оповіді, історичні перекази та  ін. Він брав активну участь у 
комплексній етнографічній експедиції, яку свого часу провела 
АН  СРСР. Серед інших фольклорних жанрів Закарпаття він 
вивчав обрядову пісенність та балади, його цікавили питан ня 
їх ґенези й розвитку, жанрові особливості. Ученому належить 
невелика збірка колядок з передмовою [114]. Спершу він дає 
загальні відомості про колядки та їх етнографічне тло, зокре-
ма вважає, що назву «керечун» – ритуальний хліб угро-руси 
могли перейняти від угорської форми «karácsony». Зібрані ба-
лади фольклорист частково видрукував у збірниках «Народні 
пісні-балади Закарпаття» (1959) та «Народні балади Закар-
паття» (1966), йому належить праця «Народные баллады За-
карпатья и их западнославянские связи» (1963) та ін. Учений 
уважно підходив до текстових варіантів та художньої форми 
творів, подав відповідні коментарі та паралелі до них. Він за-
значав, що до нього було записано 150 сюжетів балад та їх ва-
ріантів, ним же зафіксовано ще 250 в різних районах області, 
тож усього 400. Порівняльно-історичним дослідженням балад 
він присвячує згадану роботу за 1963 рік, де зазначає: «Закар-
патські народні балади являють винятковий інтерес не тільки 
для радянських, а й для зарубіжних – польських, чехословаць-
ких, угорських, румунських – фольклористів тому, що вони по-
бутували й побутують в суміжній етнографічній області, яка 
об’єднала багатство усної творчості слов’ян і неслов’янських 
народів. На матеріалі цих балад можна ставити й вирішувати 
найважливіші проблеми сучасної фольклористики» [113, с. 3]. 
Лінтур виявляв гарне знайомство з угорськими матеріалами, 
він згадує працю відомого угорського музикознавця Л. Вар-
дяша «Дослідження з історії народної балади в середньовіч-
чі», збірку баладних текстів І. Чаняді та Вардяша «Лети, паво, 
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лети» (1954). Він свідчить, що на території Закарпаття побутує 
низка балад, які не зафіксовані в центральних та східних об-
ластях України на мотиви: мертвий коханок; дівчина, отруєна 
на весіллі; замурована мила; виряджання на війну дочки за-
мість сина; ковалева дочка; сокіл і горлиця; Янчі під шибени-
цею та ін. Дослідник робить припущення, що мотив продажу 
дівчини туркам потрапив сюди з Угорщини. Він згадує також 
деякі історичні події, куруцьке повстання 1514 року, яке теж 
знайшло відгук у фольклорі Закарпаття, вчений наводить па-
ралелі балади про трагічну смерть слуги, якого кохала пані, у 
західних слов’ян, угорців та українців.

Принагідно згадаймо, що сім закарпатських балад у пере-
кладі угорською мовою вміщено в популярній збірці східно-
європейських балад «Біля вогнища бетярів» (Betyárok tűzénél, 
1959), що вийшла в Будапешті.

Особливу увагу Петро Лінтур приділяв народній казці. 
Він виявив на Закарпатті понад 80  казкарів, зафіксував від 
них близько 1500 сюжетів казок. Лінтур уважно вивчав жит-
тя казкарів, їх біографії, репертуар, оточення, його думки про 
роль казкаря в процесі оповідання твору, його виконавську 
майстерність, її комунікативний аспект у наш час набувають 
особливої актуальності. Петро Лінтур уклав такі збірки ка-
зок як «Закарпатські казки Андрія Калина» (1955), «Майстер 
Іванко» (1960), «Казки зелених гір» (1965; 18 сюжетів казкаря 
Михайла Галиці), «Як чоловік відьму підкував, а кішку вчив 
працювати» (1966; 89  соціально-побутових казок), «Три зо-
лоті слова» (Ужгород, 1968; 43 сюжети казкаря Василя Коро-
ловича), «Дідо-всевідо» (Ужгород, 1969; 61 казковий сюжет). 
Майже до всіх цих видань упорядник готував передмови, які 
не лише знайомили з біографіями того чи іншого оповідача, а 
й розкривали сюжетні та художні особливості творів. Зібрані 
ним казки ввійшли до антології казкарів Закарпаття «Зачаро-
вані казкою», підготовленої І. Сеньком (Ужгород, 1984) – усьо-
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го 112 казок від 19 казкарів Закарпаття. 1979 року Ю. Туряни-
ця видав підбірку казок Лінтура із села Горінчеве, що славило-
ся своїми оповідачами «Казки одного села» (1979). Кращі каз-
ки Лінтура було перевидано в Києві, у перекладах у Москві, 
Празі. На прохання Академії наук Німецької Демократичної 
Республіки дослідник упорядкував антологію «Українські на-
родні казки», що вийшла німецькою мовою в серії «Казки на-
родів світу» (Берлін, 1972).

Із порівняльних студій Петра Лінтура окрім згаданих вище 
слід назвати його статті про історичний фольклор, а саме об-
рази угорського короля Матяша, Ференца Ракоці ІІ та імпера-
тора Франца-Йосифа, королевича Марко у фольклорі Закар-
паття, написані ним ще до другої світової війни і надруковані 
в журналі «Народна школа» (1940, № 9; 1940, № 10), «Советская 
этнография» (1965, № 1). Петро Лінтур підтримував стосунки з 
багатьма вітчизняними і зарубіжними фольклористами, зокре-
ма українськими – О. Деєм, Г. Сухобрус, російськими – Д. Ба-
лашовим, Б. Путіловим, словацькими вченими К. Горалеком та 
О. Рудловчак, угорським фольклористом Д. Ортутаї та ін. 

Серед учнів Лінтура були такі відомі особистості як пись-
менник І. Чендей та літературознавець, фольклорист, педагог 
І.  Сенько (1937  –), який вивчав творчу спадщину відомого 
митця. Крім згадуваної антології із зібрань Лінтура, він під-
готував збірки «Біля райських воріт: Збірник атеїстичного 
фольклору українського населення Карпат»  (1980); «Коли 
Христос по землі ходив: Народні оповідання» (1993); «Ходили 
опришки» (2000); «І завтра сонце зійде. Казки і притчі» (2000); 
«Чарівна торба: Українські народні казки, притчі, легенди, 
перекази, пісні та прислів’я, записані від М.  Шопляка-Коза-
ка»  (1988); «Як то давно було: Легенди, перекази, бувальщи-
ни, билиці та притчі Закарпаття у записах І. Сенька» (2003) з 
ґрунтовною передмовою та примітками та ін. І. Сенько свого 
часу глибоко вивчав історичні пісні слов’ян, досліджував різні 
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жанри закарпатського фольклору. Є в нього й праці, присвя-
чені угорсько-українським взаємовпливам у фольклорі, це об-
рази героїв угорської історії в народній прозі краю [187, с. 84–
88]. Дослідник продовжує студіювання історичного фолькло-
ру краю – фольклор про панщину, історичні постаті («Історія 
у дзеркалі літератури», Ужгород, 2000), опришківський фоль-
клор, топонімічні перекази та ін.

Запозичення в українських казках Закарпаття цікавили й 
угорського фольклориста Акоша Дьомьотьора [276]. Відомо, 
що запозичення в казках відбуваються на різних рівнях – від 
сюжету чи мотиву до мовного вкраплення. В угорських казках 
у 23-х варіантах існує мотив «дерево до небес», який угорські 
дослідники вважають відгомоном древнього шаманізму – ша-
ман лізе на дерево, аби передати Богу душу жертовної тва-
рини. У казці ж йдеться про героя, який, вилізаючи на висо-
ке дерево, знаходить земне життя там, де мешкає королівна 
(свого часу її туди заніс дракон), і бере її за дружину (MNK 
317* (Дерево до небес)). Цей мотив існує як окремо, так і в кон-
тамінації з іншими типами та мотивами. Він за винятком од-
нієї сербської та хорватської, безперечно, запозиченої, версії 
невідомий слов’янській традиції. Тому видається цікавим те, 
що в західноукраїнському фольклорі натрапляємо на кілька 
версій цього мотиву. В  СУСі зазначено, що він походить із 
збірки закарпатського казкаря Ю. Ревтя «Біда і щастя» (1962). 
Угорський дослідник А. Дьомьотьор на основі аналізу трьох, 
записаних П. Лінтуром казок, робить спробу дослідити, з яко-
го регіону Угорщини, від якої етнографічної групи були запо-
зичені ці казки [276, р. 259–283]. Вони, виявляється, походять 
з трьох регіонів, від трьох казкарів. Це «Високе дерево», запи-
сане від Короловича із с. Страбичеве, «Високе дерево», запи-
сане від Калина із села Горінчеве, «Високий дуб» – від Васько 
із Заріччя. Дьомьотьор, порівнюючи казку із збірки Короло-
вича з відповідною угорською, доводить, що вона запозичена 
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від угорської етнографічної групи чанго. Він вважає, що відо-
мий на Закарпатті казкар Королович перейняв цей сюжет від 
угорців етнографічної групи чанго, які в пошуках роботи мо-
гли примандрувати на Закарпаття. І  справді, в передмові до 
збірки казок, записаних від Короловича («Три золоті слова», 
Ужгород, 1968), Лінтур згадує, що той працював на залізни-
ці й там часто спілкувався із словаками та угорцями, розумів 
угорську мову.

Побутують у казках Закарпаття та сусідніх територій інші 
угорські мотиви, до прикладу про короля, «одне око якого 
плаче-сміється» (MNK 453 **). Одне око короля плаче, а дру-
ге сміється. Його сини один за одним намагаються довідатися 
про причину цього, та це вдається лише наймолодшому. У за-
карпатських казках можна знайти багато контамінацій цього 
мотиву, наприклад у казці про Івана Фармудзя (453** + ATU 3
04 + 300 + 556F**). Микола Зінчук писав: «...Адже не казки мі-
грують по світу, а лише казкові мотиви й сюжети. І кожен на-
род із тих мандрівних мотивів будує свої казки, як вправний 
майстер зводить будинки з окремих цеглин чи каменів. Дім 
кожного з них відповідає природним умовам його країни і, 
що головне, його психологічному складові. Так і казки. Народ 
бере кістяк, на який поступово нарощує власну оригінальну 
казку, яка відповідає реаліям його життя і його менталітетові» 
[82, 1, с. 9].

Чимале місце в дослідженнях угорських фольклористів за-
ймає збойницький чи розбійницький фольклор. Збойниць-
кий рух у Словаччині XVIII  ст. був однією з форм антифео-
дальної боротьби селян-кріпаків. Селянський спротив вили-
вався у некеровані повстання, які жорстоко придушувалися, 
у визвольний опришківський рух, центральними постатями 
якого стали улюблені народом герої, яких він наділяє найкра-
щими, часто надприродними здібностями. Головний герой 
збойницького фольклору – розбійник Юрай Яношик. Легенди 
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про нього були поширені не лише в Словаччині, а й у Моравії, 
Польщі. Він став уособленням надій селянства на звільнення 
від феодального гноблення. «Характерним для людової поезії 
східно європейських народів,  – писав Ф.  Колесса,  – є велике 
багатство розбійницьких пісень, причім розбійник являється 
заступником свободи і права, оборонцем і месником бідних і 
покривджених. E такій ролі виступають у новогрецьких піс-
нях “клєфти”, у південних слов’ян і румун – “гайдуки”, у мадя-
рів – “куруци”, в українців – “опришки”, а частково –“гайдама-
ки”» [93, с. 21].

Збойницький фольклор у цілому широко досліджував-
ся словацькими та російськими вченими П.  Богатирьовим, 
А.  Меліхерчиком, Л.  Штуром та  ін. Роботи відомого угор-
ського фольклориста Золтана Уйварі про Яношика  [552] 
збагачують їхні праці прикладами з угорської народної 
традиції. Уйварі констатує, що збойницький фольклор мав 
значний вплив на угорську народну прозу. Деякі угорські 
оповідачі показують Яношика як угорського бетяра. Автор 
також називає спільні мотиви в казках, легендах, народних 
розповідях, зокрема про чарівний пояс Яношика, про силу, 
якою наділили героя відьми, про його смерть. Подібні мо-
тиви побутують і в народній прозі Словаччини. Автор ро-
бить спробу розкрити процес формування, творення образів 
у художній пам’яті народу, зближуючись у цьому питанні з 
міркуваннями П.  Богатирьова, який писав: «На основі ле-
генд про Яношика можна скласти уявлення, як у XVIII  ст. 
створювався образ народного героя. Спочатку розповіді про 
Яношика були без всякої фантастики, нагадуючи у багатьох 
моментах російські бувальщини, але з часом у них широко 
проникають фантастичні елементи... Яношик стає напівказ-
ковим героєм – це узагальнений образ… Далі Яношик пере-
творюється в чарівника, він уже во лодіє чудодійними казко-
вими предметами...» [9, с. 51]. Уйварі до ходить висновку, що 
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угорські відомості про Яношика дають уявлення про спільні 
художні компоненти словацької і угор ської народних тра-
дицій і висвітлюють спільне історичне минуле двох народів. 
Яношик так само діє і в українській народній прозі, подібно 
до інших відомих опришків та розбійників – Довбуша, Кар-
малюка, Беци, Пинті та ін.

Словацькі народні легенди про розбійників-бетярів з 
комітата Бекеш розглядає в деяких розділах своєї моногра-
фії «Шляхом етнографічного збирання»  (1956) Бела Ґунда. 
Найповніше охарактеризовано побутуючі в той у серед-
овищі народу легенди про бетяра Шандора Ружу. Шандор 
Ружа як благородний розбійник діє водночас і у фольклорі 
українців-русинів, в одному з оповідань згадується: «Стар-
ші люди розповідають, що в кінці села в лісі, який назива-
ється Нілош, знаходився хутір Ровжо Шандора – розбійни-
ка. Була там і корчма, куди сходилися бетяри-розбійники. 
Вважали, що хто з боку Чопа не приходить і його бетяри не 
пограбують, той може обійти цілий світ. Але то було дуже 
рідко, щоб розбійники когось пропустили, не пограбував-
ши» [218, с. 204]. 

На думку угорських вчених, слов’янські народні легенди, 
які побутують в Угорщині, є цінним матеріалом для вивчен-
ня не лише слов’янської, а й угорської фольклорної традиції. 
Вони констатують наявність багатого та яскравого фолькло-
ру про Яноша Гуняді і короля Матяша у народів, які живуть 
поруч і які зберегли чимало фактів історії, забутих угорським 
народом [282].

Тривалий час збирає та вивчає легенди Імре Ференці. 
У своїх працях «Повертай, мій коню...», «Пам’ять про гуситів 
і народна традиція», «Образ Ракоці в традиції Абауй-Земпле-
на» [311; 72] учений розглядає угорські та деякі слов’янські 
історичні легенди про відомого очільника угорського анти-
габсбурзького повстання 1703–1711 років князя Ференца Ра-
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коці ІІ. Він аналізує їх зміст, ідейно-художні особливості, сту-
пінь їх історичної достовірності. Прозові традиційні матеріа-
ли про нього він ділить на: 1) народні оповідання про життя 
та смерть Ракоці та 2) оповіді та спогади про Ракоці, пов’язані 
з різними об’єктами. Він групує їх за темами: хто він (король, 
витязь, вождь), його зовнішність, сила, любов, дружина, роди-
чі, кінь, народ, солдати, витязі, бої, зрада, втеча, поневіряння, 
повернення, безсмертя. Є  чимало творів про культ Ракоці  – 
дерево, колодязь, стіл, підземний шлях, скарби та ін. П. Бога-
тирьов так писав про одну з розвідок Ференці на цю тему: «Ро-
бота угорського фольклориста, без сумніву, представляє ве-
ликий інтерес для вивчен ня яношиківського фольклору. Вона 
показує, що в XVIII  ст. створення образу героя (Яношика у 
словацькому і Ракоці в угорському фольклорі) йшли схожими 
шляхами» [9, с. 6].

Перекази та легенди про Ференца Ракоці  ІІ є не лише в 
словацькому, а й в українському фольклорі [154, с. 326–343]. 
Ці твори зберігають основні моменти визвольної війни, які 
служать підложжям, а вже на неї нашаровуються інші події, 
локального значення, вони переплітаються між собою, по-
встання може служити фоном для висловлення народом своїх 
поглядів на певні моральні проблеми, обумовлювати геогра-
фічну назву тощо. Сам Ракоці згідно з народними симпатія-
ми постає як позитивний герой, що цілковито узгоджується 
з загальносвітовим фольклорним каноном зображення спра-
ведливих і мудрих владників – раз він добрий король чи цар, 
захисник бідних, раз воєвода, що відмінив панщину. А може 
бути навіть благородним розбійником: «Був давно в наших 
горах і хащах великий розбійник  – славний Ракоці. Такий 
сильний, що не боявся нікого. Допомагав бідним, а панів гра-
бував». Головне те, що він виступає на боці обездолених і має 
владу чи можливості для їх захисту, визволення, поліпшення 
становища, з ним пов’язані їх надії та мрії на краще, щасливі-
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ше життя. Дія переважно відбувається на Закарпатті, чимало 
топографічних, топонімічних переказів пов’язано з його іме-
нем, деякі належать до культу Ракоці. До фольклору про князя 
долучилися й мандрівні мотиви, зокрема з усних оповідей про 
інших історичних героїв. 

Спорадично вивчалися інші жанри слов’янського фолькло-
ру, так, південнослов’янські загадки досліджував Ласло Ман-
докі, слов’янські анекдоти – А. Крупа, гумористичні оповіда-
ння – Д. Дединські.

Дослідження слов’янського фольклору в Угорщині в 50–70-
і роки ХХ ст. виходить на нові організаційні та дослідницькі 
рівні. Цьому сприяло зокрема створення національних феде-
рацій, зміцнення культурних та наукових зв’язків з сусідніми 
слов’янськими державами. Збирання слов’янського фоль-
клору охопило різні регіони, великим був внесок у цю справу 
місцевих збирачів. В організації роботи та вивченні народної 
культури нацменшин значну роль відіграють Академія наук 
Угорщини, Етнографічне товариство, Етнографічний музей 
у Будапешті, місцеві музеї, архіви, університети. Серед збір-
ників, головно пісенних, переважають популярні чи науково-
популярні, вони часто носять репертуарний характер. У цей 
період фольклор слов’янських нацменшин широко репрезен-
тований в теле- і радіопередачах, тобто він набуває вторинних 
форм функціонування.

Слов’янський фольклор поряд з угорським розглядають 
на різних конференціях, у цей час (1975 р.) стартують конфе-
ренції в Бекешчабі, які набули широкого розголосу не лише в 
Угорщині, а й закордоном.

У  країні триває традиція написання регіональних мо-
нографій, мета яких  – комплексне дослідження культури 
певного регіону, її як угорського, так інонаціонального на-
селення. Найкраще вивчено обрядовий фольклор, це пере-
важно описові праці: обрядова творчість певного регіону чи 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

166

місцевості, певної етнічної спільноти, певного жанру, істо-
ричні зміни в обрядовому фольклорі тощо. Викликає інтерес 
героїчний епос слов’ян, рештки якого збереглися в окремих 
місцевостях. Більшість праць присвячено словакам, сербам і 
хорватам.

Угорські дослідники розвивають і компаративний на-
прямок угорсько- слов’янської взаємодії, це окремі зістав-
ні аспекти етнофольклорних контактів на прикладі різних 
жанрів.

Водночас спостерігається певна нерівномірність в обслі-
дуванні регіонів, етнічних груп. Дослідження стосуються пе-
реважно традиційних жанрів, їх функціонування, специфіки 
побутування.
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РоздіЛ  дРугий 
СЛАВІСТИКА В СУЧАСНІЙ УГОРЩИНІ 

Фольклор слов’янських нацменшин: публікації, 
дослідження, персоналії

Ще до зміни суспільного ладу в Угорщині поступово поча-
ли утворюватися і розвиватися професійні, наукові і політич-
ні інституції, форуми, що займалися національностями; по-
силилася їх організаційна діяльність і прилучення до процесів 
державотворення. Програми урядів, прийняття і реалізація 
законів по захисту і поліпшенню становища нацменшин до-
водять, що Угорщина надає значну вагу реалізації прав націо-
нальних меншин і вважає їхні мови, культури, традиції части-
ною суспільного і культурного життя країни, надбанням, що 
збагачує все суспільство. З часу зміни системи метою націо-
нальної політики країни було створення таких умов, за яких 
нацменшини могли б зберігати і далі зміцнювати свою куль-
турну ідентичність. У  розвитку політики щодо нацменшин 
помітними подіями були Круглий стіл 1991–1993 років, Закон 
про нацменшини, а також створення системи самоврядувань 
у 1994–1995  роках, подальше зміцнення їхнього становища, 
суспільне закорінення у час виборів 1998 року. 

У  липні 1993  року Угорський Парламент прийняв Закон 
про національні меншини, де говориться, що «Угорський Пар-
ламент, зберігаючи найблагородніші традиції і цінності угор-
ської історії, під знаком дотримання ідей демократії і гуманіз-
му, з наміром сприяння взаєморозумінню і братньому спів-
робітництву між народами і національностями, а також усві-
домлюючи, що гармонійне співжиття національних спільнот 
з титульною нацією є складовим елементом міжнаціональної 
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безпеки, урочисто заявляє, що вважає право на національну 
й етнічну ідентичність частиною загальнолюдських прав лю-
дини; особливі індивідуальні і суспільні права національних 
спільнот є фундаментальними правами свободи, до яких він 
ставиться з повагою, і які набирають чинності в Угорській 
Республіці» [545, р. 6]. У главах Закону після основних поста-
нов перераховуються індивідуальні та суспільні права націо-
нальних меншин, тут ідеться також про державне самоуправ-
ління спільнот, про їх культурне й освітнє самоврядування, 
про вживання мови, а також про те, яка підтримка і правовий 
захист потрібні національним меншинам.

Результатом виборів у грудні 1994, а потім 1995 року стало 
створення на місцях національних федерацій, це 163 німець-
ких, 49  словацьких, 12  румунських, 1  русинського, 19  серб-
ських, 36 хорватських, 6 словенських органів місцевих само-
врядувань. Крім цих традиційних, завдяки Закону 1993 року 
утворилося 4 болгарських, 6 грецьких, 7 польських, 1 вірмен-
ське, 453  циганських органів самоврядувань, оскільки їх та-
кож було визнано нацменшинами. Це було значною подією: 
перед державним самоуправлінням, що спиралося на місцеві 
органи, відкрилися великі можливості справді національно-
го керівництва. Заходи щодо захисту й підтримки національ-
них меншин пов’язані з чотирма основними чинниками: за-
конотворенням, створенням нових закладів, матеріальною 
підтримкою, а також з формуванням позитивної суспільної 
думки, пробудженням суспільного інтересу до справ нацмен-
шин. За даними 2011 року в Угорщині мешкає 35 208 словаків, 
26 774 хорватів, 10 036 сербів, 7 396 українців, 3 882 русини, 
7001 поляк, 6 272 болгари, 2 820 словенців.

У рамках Угорського етнографічного товариства продовжує 
діяти Відділ національностей. Його метою і завданням є згур-
тування дослідників, збирачів національної тематики, надан-
ня допомоги у справі публікації етнографічних серій. Щороку 
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4–6 разів скликаються зібрання з метою проведення виступів 
та дискусій, відзначення ювілеїв тощо. Весною 1990 року було 
висунуто пропозицію щодо створення окремого осередку з 
питань народної культури нацменшин. Після загального опи-
тування та двох засідань у Бекешчабі більшістю голосів було 
вирішено залишити Відділ у межах Етнографічного товари-
ства Угорщини, активізувавши його діяльність. 

Далі продовжує видаватися (публікується з 1975-го) ет-
нологічна серія «Угорські нацменшини»  – Magyarországi 
nemzetiségek, спершу під головною редакцією І. Балашши, а з 
1985 року – З. Уйварі. Виходять німецькі, сербські, хорватські, 
македонські, словацькі, румунські та інші наукові збірки. Це 
зокрема «Národopis Slovákov v Mad’arsku» – «Етнографія сло-
ваків в Угорщині»; «Etnografija Južnih Slavena u Mađarskoj»  – 
«Етнографія балканослов’ян Угорщини». В останнє десятиліт-
тя з’явилися й окремі збірки по балканослов’янах: «Etnografija 
Srba u Mađarskoj», «Etnografija Нrvata u Mađarskoj», «Etnologija 
Slovencev na Mađarskem». Редакторами цих серій були М. Кішш, 
Д. Франковіч, Р. Боріслав – серби та хорвати; Я. Манга, А. Кру-
па, А. Дівічан – словаки. З 1996 року виходять ще дві періодич-
ні збірки досліджень по різних національностях – «Válogatás 
a magyarországi nemzetiségek köteteiból»  – «Вибране з етно-
графічних видань угорських нацменшин», під ред. М. Кішш, 
Ю. Юнг Горті. І ще одна збірка «Tanulmányok a magyarországi 
bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiség néprajzából» – 
«Праці з етнографії болгар, греків, поляків, вірмен, русинів», 
під ред. Е. Еперйешши. Статті публікують кількома мовами – 
угорською, однією зі слов’янських та резюме англійською. Та-
ким чином, у коло досліджень усе активніше входять нечис-
ленні й досі мало вивчені слов’янські етнічні групи, такі як 
болгари і поляки (принагідно зазначимо, що з неслов’янських 
народів Угорщини почали вивчати греків, вірмен, щодо ци-
ган поряд з німцями і румунами почала видаватися й окрема 
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збірка – «Етнографія циган в Угорщині»). Полоністичні праці 
здебільшого присвячені питанням національної ідентифікації 
поляків в Угорщині, угорсько-польським зв’язкам тощо, у колі 
болгар вивчають садівництво як традиційне заняття цієї ет-
нічної групи Угорщини, демографічні, історичні питання, пи-
тання культурної ідентифікації та культурних зв’язків тощо. 
Що стосується українців-русинів, то їх лишилося досить неба-
гато через асиміляцію зі словаками та угорцями, й переважно 
у північно-східній частині Угорщині  – с.  Комлошці, Рудаба-
нячці та ін. Побачили світ праці про традиційні заняття руси-
нів, їх етнографію, питання національної ідентифікації та ін. 
Національні федерації, а згодом органи самоврядування пода-
ють допомогу в редагуванні серій, залучають до цього відомих 
дослідників.

Візьмемо до уваги й те, що зібрання місцевих, міських, 
обласних музеїв уже перед 1945  роком нагромадили до-
сить значний матеріал щодо нацменшин. Зараз це також є 
актуальним. Однак говорити про професійну цілеспрямо-
вану діяльність у цій галузі ми можемо, лише починаючи з 
1975 року, часу інтенсивної діяльності базових музеїв. Їх за-
вдання мають державний характер. Загалом вони працюють 
з 2–3 спеціалістами і нараховують близько 100 тис. одиниць 
інвентаризованого матеріалу. Поряд з предметними реквізи-
тами є також великий фольклорний архів. Крім постійних 
виставок організовують і тимчасові, включаючи зарубіжні 
(Сербія, Словаччина, Чехія та  ін.), як наприклад, репрезен-
тативна виставка угорських хорватів у Загребі. У 1985 році в 
Угорщині було 35 окремих національних регіональних садиб, 
23 музейні відділи і 30 інших національних зібрань. Відтоді 
їх кількість постійно зростає. Етнографічний музей у Буда-
пешті за цей час організував багато тимчасових виставок з 
тематики національностей, 1988 року – південнослов’янську, 
у 1990 – угорських німців тощо. 
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Базові музеї продовжують організовувати літні табори, 
експедиції в рамках яких уже систематично виявляють і за-
писують музичний матеріал, приказки, казки, вірування пев-
ного поселення, регіону, знімають фільми про пам’ятки мате-
ріальної культури. У середньому одна така експедиція триває 
10–14 днів, тут працюють 20–25 угорських збирачів, 3–4 до-
слідники з-за кордону. Так, свого часу організаторами літніх 
таборів по збиранню словацького фольклору та етнографії 
були Л.  Іштван, Е.  Тот, А.  Дівічан; південнослов’янського  – 
Д. Шарошац, І. Павлич та ін. У щорічному національному ет-
нографічному і діалектологічному конкурсі Інституту мовоз-
навства Угорської академії наук окремим пунктом позначені 
національні меншини, для них виділено окремі конкурсні на-
городи. На початку 1980-х проводилося 10–15, згодом  – 25–
30 таких конкурсів, більшість мовою певної національності. 
В архіві Етнографічного музею Угорщини зберігається багато 
матеріалів, що стосуються національних меншин. З’явилося 
немало окремих етнографічних видань. Лише національни-
ми федераціями за сприяння видавництва «Навчальна книга» 
було видано у 1984-му – 6, у 1985-му – 4, 1986-му – 8 моногра-
фічних досліджень, присвячених баладам, народним пісням, 
народним казкам. Науковці Інституту етнографічних дослі-
джень Угорської АН також отримали завдання дослідження 
нацменшин. 

При Державному виборчому комітеті Наукового товари-
ства популяризації знань (TIT) з 1970-х років діють Етногра-
фічний і Національний комітети. Органічною частиною їхньої 
діяльності є увага до етнографічних традицій національних 
спільнот. Державний центр ТІТ публікує окремі видання з ет-
нографії нацменшин. 

Центр ініціював проведення Міжнародних етнографіч-
них конференцій з досліджень національностей у Бекешчабі 
(з  1975  р.). З  часом тематика конференцій дещо змінилася, 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

172

пристосовуючись до актуальних потреб життя і науки. Так, 
1995  року конференція проводилася під гаслом: «Зустріч 
культур  – конфлікти культур». Засідання відбувалися у та-
ких секціях: 1. Народні інституції; 2. Етнічні, національні та 
культурні упередження, стереотипи; 3.  Фольклоризм у сві-
ті традицій національних меншин; 4.  Етнізація культури. 
У 1998 році VІ конференція називалася «Тисячолітнє прожи-
вання в Карпатському регіоні». Назви секцій були такі: 1. На-
роди Карпатського басейну в дзеркалі традицій одне одного. 
2. Взаємопов’язані, взаємодоповнюючі регіони і форми жит-
тя. 3. Форми, що збігаються і знаки розрізнення в народному 
мистецтві. Остання VІІ  конференція  (2001) мала назву «На-
ціональні культури на зламі століть (шанси, можливості, за-
клики)». Проводять й інші, зокрема регіональні чи тематич-
ні конференції. Так, спільно із сербськими, хорватськими, 
словенськими, словацькими інституціями було підготовлено 
кілька конференцій з фольклору під назвою «Фольклор і тра-
диція» На конференціях (п’ять, присвячених балтослов’янам, 
і одна  – словакам) висвітлювалися питання розвитку сучас-
ної і традиційної культури, місце в ній угорсько-слов’янських 
зв’язків, серед них у фольклорі та етнографії сербів, хорватів і 
словаків, які проживають в Угорщині. Матеріал, який вмістив 
і дослідження з території Угорщини, було видано у збірниках. 
Час від часу проводять місцеві конференції з дослідження сло-
вацької народної культури, наприклад, конференція «Словаки 
в області Гевеш» (Кішна, 1995). У 1984 році в м. Мішкольц від-
булася регіональна конференція «Інтеретнічні зв’язки у Пів-
нічно-Східній Угорщині», де розглянуто фольклор і етногра-
фію порубіжних областей країни (угорські, німецькі, словаць-
кі, русинські поселення). Продовженням її стала конференція 
«Нові результати досліджень міжетнічних зв’язків» (1996). 
У листопаді 1987 року відбулася перша конференція, присвя-
чена болгарам Угорщини. Державний комітет країнознавства 
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Угорщини теж вважає своїм обов’язком вивчення краєзнав-
чих пам’яток нацменшин. Так, 1988  року в Таті, 1989  року в 
Сексарді проводилися триденні наради з питань нацменшин.

1990  року Федерація угорських словаків заснувала Сло-
вацький дослідницький інститут у Бекешчабі, з 2001 року він 
отримав назву Інститут досліджень словаків Угорщини. Ме-
тою Інституту в інтересах збереження словацької мови, куль-
тури і традицій стало наукове вивчення минулого і сучасного 
стану суспільних процесів угорських словаків. Він діє як ін-
тердисциплінарна інституція, проводить історичні, етноло-
гічні, культурноантропологічні, лінгвістичні, соціологічні до-
слідження, вагомою є його педагогічна та едиційна діяльність. 
При Інституті діє бібліотека та архів, які систематично по-
повнюються матеріалами. Окрім інших, Інститут проводить 
і наукову координаційну діяльність. Ініціатором заснування 
Інституту стала дослідниця народної культури словаків Угор-
щини Анна Дівічан.

На кафедрі етнографії Будапештського університету ім. Ло-
ранда Йотвеша значну увагу етнографії та фольклору націо-
нальних спільнот приділяли Т. Дьомьотьор, В. Фойкт, Й. Ба-
рабаш та  ін. У  Дебреценському університеті ім.  Лайоша Ко-
шута окрема дослідницька група під керівництвом Б. Ґунди, 
а згодом З. Уйварі займалася питаннями міжетнічних зв’язків 
у народній культурі Східної і Північної Угорщини, зокрема 
у народній культурі Гьомьора, Земплена в Угорщині, Закар-
паття  – в Україні (у  середовищі угорців, словаків, українців, 
поляків). У  цьому самому регіоні музей ім.  Отто  Германа у 
м. Мішкольц разом зі словацькими дослідниками Рімасомба-
та здійснили комплексні етнографічні дослідження на тери-
торії обох країн (зокрема, в поселенні угорських словаків під 
назвою Репашгута). 

Дослідницьку діяльність проводить також Інститут музи-
кознавства Угорської АН. Завдяки зусиллям та керівництву 
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Д. Мартіна, а згодом Л. Фелфьолді було знято на плівку та пе-
редано до архіву значний матеріал з народного танцю (певну 
допомогу надавали спеціалісти зарубіжжя). Над багатим тан-
цювальним матеріалом сербів, хорватів, словенців, македон-
ців південної Угорщини працював А. Видакович.

У печські, сегедські радіо- та телепередачі для нацменшин 
залучають також етнографічні аудіо- та відеозаписи. Угорське 
радіо кожні три роки організовує музичний фестиваль різ-
них народів. У  рамках Національної ради хорів діє окремий 
національний комітет, що надає підтримку хоровому руху 
меншин, в основі якого лежать переважно народні музичні 
традиції. У  1984, 1986, 1988  роках було оголошено окремий 
конкурс для національностей на хорові та музичні твори на 
основі народних пісень. У ці роки пожвавилася й аматорська 
діяльність. Інколи поселення з національними спільнотами 
дають уперше про себе знати таким чином, що створюють 
аматорські фольклорні групи. Так, у 1987 році ця форма збе-
реження живої традиції досягла свого піку. За підрахунка-
ми, існувало: 141 танцювальних груп і колективів: серед них 
45 балканослов’янських, 34 словацькі. 95 пісенних колективів: 
серед них 17  балканослов’янських, 32  словацькі. 118  музич-
них колективів нацменшин: серед них 42 балканослов’янські, 
18  словацьких. На початку 1980-х  років почалося видання 
платівок народної музики різних національностей, протягом 
10 років у продажу з’явилося 2 словацькі платівки, а також ка-
сети національної музики (включаючи релігійну). 

Однією з умов збереження і розвитку національних спіль-
нот Угорщина вважає постійну, живу систему культурних 
зв’язків між нацменшинами й основним етносом. Здійснення 
цього принципу вважається необхідним і в питаннях етно-
графічних досліджень, тому підтримується співробітництво 
з інституціями, дослідниками відповідних зарубіжних країн. 
На цьому принципі будують свою діяльність базові музеї, на-
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ціональні самоврядування. Найбільшу підтримку дають кра-
їни колишньої Югославії: Словенія (комплексне дослідження 
музики, видання платівок і досліджень, підтримка культурних 
традицій та ін.), Хорватія (видання рукопису Ніколи Тордіна-
ца, організація виставок), Сербія – на терені спільних дослі-
джень, публікацій, збереження традицій. Плідне, тісне спів-
робітництво підтримується зі словацькими науковими закла-
дами  – передусім Словацьким етнографічним товариством 
(збирання та вивчення народних танців, одягу, публікація мо-
нографій про поселення). Органічною рисою таких зв’язків є 
навчання молоді рідною мовою у вищих навчальних закладах 
материкової країни. Значна частина з них отримала спеціалі-
зацію «етнографія та музеологія». 

На території Угорщини продовжується збирання слов’ян-
ського фольклору, він публікується в періодиці та видається в 
різнопланових тематичних чи регіональних збірках, кількість 
яких продовжує зростати. Кілька таких збірок уклав І. Ламі. 
Іштан Ламі (1925–2010)  – угорський етнолог, фольклорист, 
громадський діяч. Багато зробив у справі вивчення та попу-
ляризації народного танцю, значною мірою організовував і 
спрямовував культурне життя угорських словаків. Як дослід-
ник, збирав і публікував словацькі обряди, пісні, казки та ба-
лади з різних регіонів Угорщини, проводив порівняльні дослі-
дження.

 До найзначніших його збірок належить, зокрема, книга сло-
вацькою мовою «Словацькі народні балади в Угорщині» [435], 
яка є першим виданням словацьких балад країни. Усього сюди 
ввійшло 145 творів. Балади фольклорист збирав з 1960 року в 
чотирьох регіонах, де проживають словаки: Дунантул, області 
північного Пешта й Нограда, Алфьолд та Матра-Бюкк у Земп-
лені. Найбагатшою і частково ще живою на той час була балад-
на традиція гірського Піліша. За тематикою Ламі ділить балади 
на тринадцять груп, а саме: прадавні мотиви, з турецьких ча-
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сів, балади про вояків, розбійницькі пісні, любовні пісні та ін. 
У кінці автор вміщує післямову, а також примітки, де наводить 
варіанти балад з інших публікацій, словник діалектів та ноти.

Ламі належить також збірка «Народна проза словаків Угор-
щини» [434]. Сюди ввійшов словацький прозовий матеріал, за-
писаний укладачем від 16  інформаторів на трьох словацьких 
діалектах. Це 102 казки, перекази й легенди, поділені автором 
на сім тематичних груп згідно з угорським та міжнародним ка-
талогом казок. Це такі групи: фантастичні казки; казки з леген-
дарними елементами; людина і надприродні явища; реалістичні 
казки, жартівливі оповіді; казки про тварин; перекази, буваль-
щини, які в свою чергу поділено на підгрупи про змія, чаклунів, 
клади, відьом, вовкулаків та ін. У кінці автор дає примітки, ін-
формацію про казкарів з фотографіями, бібліографію варіантів 
та словник діалектизмів. Ламі зібрав також матеріал до збірок 
«Словацькі народні ігри» (1984), «Як я заспіваю. Словацькі на-
родні пісні» (1987), «Ліс, ліс, темний ліс. Народні балади та об-
рядові пісні угорських словаків» (2001) та ін. Словацькі пісні з 
Пілішсанто записував також Ш. Кормош.

Упродовж усього життя збирає та вивчає фольклор слова-
ків відомий етнолог, громадський діяч з Бекешчаби, ініціатор 
і один з організаторів міжнародних конференцій з досліджен-
ня національностей Андраш Крупа (1934 – ). Крупа закінчив 
історико-філологічний факультет Сеґедського університету. 
Кандидат історичних наук (етнографія). Був викладачем у гім-
назії в Сеґхалмі, тридцять років працював у Науково-попу-
лярному об’єднанні області Бекеш науковим співробітником, 
далі вченим секретарем. Упродовж 25 років був головним ре-
дактором та автором статей до наукового часопису «Бекеське 
життя». Понад 19 років – головним науковим співробітником 
Словацького дослідницького Інституту в Бекешчабі. Почес-
ний член Словацького етнографічного товариства. Нагоро-
джений пам’ятною медаллю міста Pro Urbe.
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Терени його досліджень  – народна культура словаків 
Задунавʼя (Дунантула), зокрема світ обрядів та вірувань. Кру-
пі належить велика кількість публікацій збірників словацько-
го фольклору та досліджень з проблематики.

1984  року вийшов його збірник «Казки тітоньки Жоф-
ки»  [429], куди він умістив рідкісний фольклорний матері-
ал – репертуар відомої казкарки, яка розповідала твори сло-
вацькою та угорською мовами. Це переважно чарівні та соці-
ально-побутові казки, жарти, анекдоти, що подаються двома 
мовами. Однак це не лише переклади, а й окремі твори, адже 
казкарці властива індивідуальна манера викладу.

Текстам передує ґрунтовний вступ-дослідження Крупи, 
у якому йдеться про «відкриття» ним тітоньки Жофки (Жофії 
Фаркаш), історію розвитку казкової прози на території Угор-
щини, її поступовий занепад і трансформацію в інші жанри. 
Далі дослідник з метою глибшого розкриття особливостей 
репертуару Жофії Фаркаш описує її життєвий шлях, вказує 
на джерела її казкового багажу тощо. Окремий розділ при-
свячено питанню двомовності репертуару тіточки Жофки. 
У кінці збірки вміщено коментарі до текстів, підготовлені сло-
вацькими та угорськими фольклористами, які брали участь в 
експедиціях. Книга Крупи цінна насамперед рідкісним фоль-
клорним матеріалом, що в наш час практично зник з живого 
побутування, його двомовністю, а також висвітленням умов 
розвитку казкарської традиції краю, її особливостей та змін у 
ній на сучасному етапі.

Від Жофії Фаркаш Крупа записав також кілька угорських і 
словацьких балад [411, p. 152–174], які, на його думку, не зо-
всім характерні для її репертуару. У передмові він розповідає 
про умови виконання фольклорних творів (наприклад, тіточ-
ка Жофка дуже любила дітей і часто збирала їх для оповідей), 
навчання і засвоєння їх, індивідуальні особливості оповіді ін-
форматорки. Зазначаючи, що в наш час в області Бекеш балади 
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збереглися лише в народній пам’яті, Крупа описує їх функці-
онування і дослідження в минулому, згадує джерела поповне-
ння традиційного баладного репертуару  – лубочні видання, 
друковані збірки, наймитування за межами краю тощо. Важ-
ливими є й зауваження Крупи щодо двомовності виконавців і 
слухачів. Він вважає, що існують індивідуальні і суспільні по-
казники двомовності, які відіграють важливу роль у самому 
процесі, й називає цілий ряд причин, що служать передумо-
вою такого мовлення. Зафіксовані Крупою балади є версіями 
відомих на території Угорщини балад «Фегер Ласло», «Лаці 
Яно», «Мисливець і дочка» та ін. 

Крупі належить публікація кількох народних оповідань 
словацької селянки з Бекешчаби Марії Арацкі Яношне, які 
з’явилися у перекладі [411, p.  98–115]. У  передмові Крупа 
описує становище області Бекеш на початку минулого сто-
ліття, зокрема родини оповідачки, її риси характеру, манеру 
оповіді тощо, дає певні коментарі до текстів. Крупа конста-
тує, що подібні оповідання публікуються лише час од часу, 
хоча вони лягли в основу творів визначних майстрів угор-
ського слова Зігмонда Моріца, Лайоша Кішша, Петера Вере-
ша. Ці оповіді подають певні моменти з біографії селянки, 
звичаїв того часу тощо.

Андраш Крупа публікує тексти словацьких народних ка-
зок, які він збирав ще в юнацькі роки в рідному селі Чанадал-
берті [410]. Казки виявилися оригінальними, цінними, про що 
свідчать і міжнародний, угорський та словацький каталоги 
казок. З погляду словацького фольклору вони теж є вартісни-
ми, бо більшість їх варіантів ще не публікувалася, отже, вони 
збагачують скарбницю словацького фольклору. Переважну 
частину складають чарівні та жартівливі казки, та є і казки 
про тварин. Твори Крупа публікує без змін, згідно з рукопи-
сом. Вступне дослідження та список використаної літератури 
допомагають гідно оцінити наукову вартість казок.
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Багато років поспіль збирає фольклор хорватів Угорщи-
ни хорватський етнолог, письменник, публіцист Дьордь 
(Джуро) Франкович (1945 –). Закінчив Педагогічний інсти-
тут у Печі, де отримав спеціальність: історія південних сер-
бів, хорватів та словенців. Був викладачем, співробітником 
Пецького радіо, у 1991–1993 роках голова Угорської федера-
ції хорватів. За підтримки Етнографічного музею ім.  Ласло 
Мандокі області Бараня Франкович зібрав багато хорват-
ських культурних пам’яток, збагативши матеріал музею. 
У своїх художніх творах показав життя і культуру угорських 
хорватів. Перекладав угорські книги хорватською, писав під-
ручники. Зібрав і опублікував багато збірників і досліджень 
з хорватського фольклору.

Казковий матеріал для своєї збірки «Дерево посеред 
Подравiни» (1986) [316] він записав у хорватів вздовж р. Дра-
ви. Збірка адресована насамперед дітям. У передмові укладач 
подає історію переселення хорватів на територію Угорщини, 
виокремлює їх етнографічні групи. Він свідчить, що казки не 
стилізуються, а подаються живою розмовною мовою. Франко-
вич описує й умови виконання творів у минулому, згадує ви-
датних казкарів Івана Пандура, Андрія Гідега. До книги ввій-
шли казки «Дерево до небес», «Чотири брати», «Піп, циган і 
чорт», «Солдат і циган», «Король Матяш», «Заєць і пес» та ін.

Услід за попередньою видається і наступна збірка «Золоті 
нитки. Казки з Подравiни» [330]. У передмові збирач розпові-
дає про талановитих хорватських казкарів, від яких він запи-
сував фольклор, це брати Пандури – Іван та Йозо, Марк Гояк, 
Ката Дудаш-Скрайчич та ін. Так, він зазначає, що Іван Пандур 
навчився читати й писати вже у зрілому віці, він знає оповіді 
про косівських юнаків, Марка Кралевича та ін. Про майстер-
ність Кати Дудаш Франковіч пише: «…Вона нанизувала казку 
за казкою, бісер за бісером. Та й вона сама є майстром ткацтва. 
Я захоплено дивився на її пречудове рукоділля, на якому роз-
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квітали квіти, дерево життя тяглося до неба, радісно співали 
птахи» [330, p. 8]. До збірки ввійшли чарівні та соціально-по-
бутові казки, такі як «Премудрий  Соломон», «Король  Сте-
фан», «Песоглав», «Баба і смерть», «Марко Кралевич і сестра», 
«Марко Кралевич і Муса Кеседжія», «Піп і циган», «Солдат і 
смерть» та  ін. Назву збірці дала однойменна казка «Золоті 
нитки» про чорта, який допомагав дівчині, вимагаючи за це її 
дитину, і якого дівчині вдалося позбутися. Ця казка дуже на-
гадує угорську під назвою «Маленький паничик». Франкович 
робить висновок, що край, де записано казки, і надалі зберігає 
фольклорну традицію рідною мовою, підкреслює важливість 
цього факту.

Франкович записував й інші фольклорні жанри, зокрема в 
околицях Будапешта він зафіксував дитячий фольклор – хор-
ватські ігри, пісні, лічилки, колискові пісні тощо [329]. Мате-
ріал подано за регіонами: записи з Барані (етнографічні групи 
хорватів – бошняки і шокаци), з Радіща, записи з Подравіни 
і Шомода, з Помур’я. Франкович наголошує на важливос-
ті усної народної творчості у вивченні дитиною рідної мови, 
культури, їх збереження в хорватських поселеннях Угорщини. 
Свою збірку він адресує також батькам, учителям, які мають 
допомагати дітям у засвоєнні текстів, вводити їх до шкільної 
програми.

Франковичу належить і збірка 50  хорватських оповідань 
та анекдотів із Подравіни під назвою «Крікус-кракус»  [321]. 
Сюди ввійшли такі розділи, як народні біблійні перекази, еро-
тичні оповідання, анекдоти, казки про тварин: «Мудрий Мар-
тинчак», «Дві куми», «Медвідь, чоловік і дружина», «Жінка 
є найбільшим чортом», «Чоловік, який має “трьох”». Тексти 
є оригінальними, часто гумористичними, як і еротичні опо-
відання. Останні позначені різноманітністю тематики і пер-
сонажів, тут діють піп, солдат, мудрий швець, жінка, дівчина 
та ін., описано любовні авантюри короля Матяша. Укладач 
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характеризує своїх інформаторів, особливості їх творчої ма-
нери, улюблені жанри тощо. Так, Ева Борбаш-Гідег вводить у 
свої оповіді багато автобіографічних даних тощо. Не одразу 
Франковичу вдавалося зафіксувати еротичні оповідання, які 
знали здебільшого чоловіки. Більшість анекдотів Франкович 
записав від Йоро Дудаша, анекдоти про походження деяких 
прислів’їв йому переповіла Ката Франкович-Ловкович. 

Ціле число «Етнографії південних слов’ян Угорщини» 
(Etnografija Južnih Slavena u Mađarskoj) за 1993 рік присвяче-
не публікації архаїчних молитов і церковних пісень сербів, 
хорватів та словенців, укладених E. Еперйешши [287]. У досі 
мало вивчених народних молитвах південних слов’ян від-
билися різні історичні прошарки релігійного фольклору, тут 
можна зустріти згадки про язичницьку епоху, тексти літургії, 
елементи апокрифів тощо. Разом з тим у них відобразилися 
і своєрідні мовностилістичні особливості фольклору слов’ян. 
До збірки ввійшло 280 текстів угорських католиків – хорватів 
та словенців, дещо менше молитов, пісень та замовлянь пра-
вославних сербів, які у більшості збирав сам автор, частину 
інші фольклористи – Р. Беговац, Ж. Ердеї, М. Мукічне-Козар 
та ін. Увійшли сюди також тексти із збірок ХІХ ст. Ф. Курелаца 
та Н.  Тордінаца. Збірка складається з таких розділів: замов-
ляння, молитви з метою відведення біди, хвороби, демонів; 
народні пісні, благання про захист помешкання, сім’ї тощо; 
народні пісні про народження Христа, пошуки житла, святу 
сім’ю; плачі Марії; молитви та пісні про страждання та смерть 
на хресті Ісуса та  ін. У  текстах вжито різні місцеві діалекти 
південних слов’ян. До збірки додано передмову, у кінці є спи-
сок інформаторів, словник діалектів, література.

Еперйєшши записав також прозовий матеріал від талано-
витого хорватського оповідача Андраша Гідега [296]. До збірки 
крім казок увійшли героїчні пісні у прозі й міфологічні пере-
кази. Збірнику передує велика передмова Еперйешши, де він 
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детально розповідає про казкаря Андраша Гідега (1877–1967), 
який походив з області Шомодь (згодом Бараня). За професі-
єю був рибаком, за – національністю хорватом, і хоча мав угор-
ських родичів, угорської мови не знав. Автор описує родину 
Гідега, його дітей, дружину, стан здоров’я. Багато уваги він при-
діляє умовам виконання народних творів, особливостям твор-
чої манери оповідача: «Чудові казки він чув увечері біля вогни-
ща, де в казанку готувалася їжа, чи в час відпочинку рибаків, 
коли вони сушили сіті. Інколи туди забрідав мандрівний піс-
няр, який розповідав про королевича Марка, Мілоша Обилича, 
Янка Сібінянина… А згодом протягом трьох четвертей століт-
тя він сам став тим, у чиїх устах далі продовжували жити ге-
роїчні історії минулих часів» [296, p. 12]. Еперйешши відзначає 
істотний вплив героїчних хорватських пісень на творчу манеру 
Гідега, зокрема те, що в його казках іноді відчутний пісенний 
розмір десетерац; насиченістю подіями, баладним драматиз-
мом вони близькі до юнацьких пісень. Завдяки гарній пам’яті 
Гідег міг оповідати величезну кількість казок, він сам достоту 
не знав скільки, казав, мовляв, багато сотень, і якщо навіть кіль-
ка тижнів розповідатиме їх, то всі не розповість.

Еперйешши встиг записати у Гідега (до його смерті) усьо-
го 26 казок, які ввійшли до збірки. Це соціально-побутові та 
чарівні казки, такі як «Крікус-кракус», «Поп і слуга», «Не йди 
через міст» та ін. У цих казках багато архаїчних елементів, зо-
крема у першій казці розповідається про Перуна, який сидить 
на сухій гілці у кроні дерева. З  переказів тут репрезентова-
ні: «Переказ про Марка  Кралевича», «Про Змія Вогненного 
Вука», «Мілош і віла», «Кралевич Марко та чорний Арапин» 
та ін. З міфологічних переказів тут зустрічаємо твори «Віла із 
Вілева», «Піп на жабі». У кінці збірки – невелика післямова, 
словник діалектів та ілюстрації. 

Словенські казки з Пораб’я вздовж р. Драви записав учи-
тель Карел Крайцар, який сам походить з цієї місцевості і 
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добре знає її жителів  [398]. Матеріал він збирав понад два 
десятиліття. У передмові З. Вокачева відзначає, що оповідачі, 
від яких збирач записував казки, народилися у ХІХ чи на по-
чатку ХХ ст., казки вони чули від батьків чи дідів. Місцевість 
була доволі відокремленою від навколишнього світу, тому 
казки є досить своєрідними й самобутніми, зокрема вони 
мало зазнавали угорських запозичень, тут немає відомих 
угорських героїв, як у інших словенських казках Угорщини. 
У казках трапляються мотиви, які вже заледве можна знайти 
у словенських казках материкової країни. До збірки ввійшло 
29 творів – чарівні та побутові казки, такі як «Божий син», 
«Королевич та Красуня Віда», «Три брата та їх сестри», «Мо-
гутній Янчі», «Чорт і циган», «Багатий Марко» та ін. У кінці 
наводиться список інформаторів з короткими бібліографіч-
ними даними. 

Окрім окремих книжок, фольклорний матеріал публіку-
ють і в періодичних виданнях, зокрема у збірках досліджень 
з окремих національностей. Так, у збірці «Etnografija Нrvata u 
Mađarskoj» за 2000 рік уміщено хорватські прислів’я та при-
казки, записані від Ласло Горвата із Коггаза поблизу м.  Шо-
прон [363]. Пропоновані прислів’я він називає «правдивими 
приказками», повідомляє також дитячі примовки, лічилки та 
архаїчні молитви. У цих прислів’ях ми можемо спостерігати 
відображення більш ранніх і пізніших відтинків історії. Деякі 
з них були запозичені місцевими хорватами з книжної тради-
ції і передавалися, шліфуючись, наступним генераціям. Інші 
потрапили в обіг завдяки навчанню у школі, та найбільша їх 
частина збереглася завдяки усній традиційній передачі з по-
коління в покоління.

Хорватські прислів’я та приказки у своєму власному селі 
зібрала та підготувала до публікації К. Ловкович [447]. У пер-
шій частині подано твори, пов’язані з землеробством та тка-
цтвом (близько 800), у другій – зі свійськими та дикими твари-
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нами. У передмові йдеться про те, що найдавніші хорватські 
прислів’я збереглися на встановлених у середньовіччя надмо-
гильних пам’ятниках. Свідоме збирання і запис у містах Адрі-
атики почалися у ХV ст. У літературі хорватською мовою вони 
зустрічаються вже в ХVІ ст., їх збирають переважно босній-
ські, францисканські, хорватські єзуїти. Хорвати називають їх 
«poslovici», а до цього в перекладі з латинської їх назва звучала 
як «prirjecje» та «sekvencije». Прислів’я та приказки у публіка-
ції Ловковіч подано за алфавітом, а далі за номерами.

Зібрані матеріали не лише публікують, а й досліджують 
угорські вчені, здебільшого вони входять до вищезгаданих збі-
рок досліджень, що стосуються окремих нацменшин – «Етно-
графія словаків в Угорщині», «Етнографія сербів в Угорщині» 
та ін. Ці дослідження можуть бути дуже різними – часто це за-
гальний огляд фольклору певного регіону, певної етнічної чи 
етнографічної групи, опис побутування окремого фольклор-
ного жанру, типу, дійові особи, взаємовпливи у фольклорі та 
ін. Окреслено сучасний стан певної уснопоетичної традиції, а 
також її традиційні витоки. Можуть простежуватися зміни в 
традиції, взаємовпливи у фольклорі тощо.

Активно працює на ниві словакознавства викладач уні-
верситету А.  Дівічан. Анна Дівічан (1940  – ) 1963  року за-
кінчила історико-філологічний факультет Будапештського 
університету ім. Лоранда Етвеша, за спеціальністю: історія, 
словакознавство. У  1963–1967 роках  – викладач Інститу-
ту ім.  Дюли Югаса в Сеґеді, у 1967–1969 роках співробіт-
ник Центральноєвропейського інституту суспільних наук, 
у 1969–1974 роках вона працювала в міністерстві культури. 
З 1974 року викладач кафедри слов’янської філології Інсти-
туту слов’янської і балтійської філології Будапештського уні-
верситету. Директор (1990–2002), а нині радник Інституту 
досліджень угорських словаків в Бекешчабі. 1989 року стала 
кандидатом історичних наук (етнографія), 1997  року  – га-
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білітованим доктором з мовознавства, 1975  року закінчила 
університетський докторат. 

Член Етнографічного комітету Угорської академії наук, 
член Наукової ради Інституту етнології Словацької академії 
наук, член редколегії «Slovenský národopis» (Братислава), голо-
вний редактор видання «Národopis Slovákov v Maďarsku», член 
Угорського етнографічного товариства та почесний член Сло-
вацького етнографічного товариства.

Основні терени досліджень Дівічан: взаємозв’язки народ-
ної, церковної та професійної культури на терені культури 
Словаччини та словацьких поселень Угорщини; взаємовпли-
ви у культурі нацменшин; мова та культура різних етнічних 
спільнот; дво- і багато культурність; мультикультурні про-
шарки культур. Основні публікації: Gyivicsán A. Jazyk, kultúra, 
spoločenstvo: Etnokultúrne zmeny na slovenských jazykových 
ostrovoch v Maďarsku (1993, Мова, культура, спільнота: ет-
нокультурні зміни на словацьких мовних островах Угорщи-
ни); Gyivicsán  A.; Krupa  A. A  magyarországi szlovákok (1999, 
Угорські словаки), Gyivicsán  A. А  nemzetiségi lét és kultúra 
dimenziói. К. I–II. (2003, Виміри існування та культури на-
ціональностей).

Методологічним питанням фольклористичних дослі-
джень національно-етнічної культури присвячена праця Ді-
вічан «Фольклористичні дослідження національно-етнічної 
культури» [354]. У розвідці з методологічної точки зору роз-
глянуто діяльність тих дослідників, а також дослідницьких 
установ, які протягом кількох останніх десятиріч цікавили-
ся традиційною культурою і життям національних спільнот. 
Сюди ввійшов також огляд чотирьох міжнародних конфе-
ренцій з дослідження національних спільнот у Бекешчабі. 
Автор говорить про нові зарубіжні напрями, наприклад про 
французьку школу етнопсихічного спрямування чи північ-
но-моравські соціологічні дослідження, які в першу чергу 
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допомагають у дослідженнях і пізнанні поведінки різних на-
родів та етнічної моделі культури.

Дівічан, яка вже багато років поспіль вивчає словаків Угор-
щини та їхній фольклор, узагальнила свої спостереження у 
монографії «Мова, культура, спільнота» [346]. Сюди ввійшли 
розділи: про національні особливості угорських словаків, 
форми і варіанти вияву низки мовних і культурних цінностей, 
етнокультурні зміни у Репашгуті, зміни у традиційній куль-
турі та ін. Дівічан відзначає, що «закономірним є явище, коли 
крім мови окремі обряди, пов’язаний з рідною мовою фоль-
клор певної місцевості далі зберігають – навіть коли втрачено 
мову – національно-етнічні особливості, типові ознаки спіль-
ноти» [346, p. 56]. Далі автор розповідає про фольклор посе-
лення Репашгута і відзначає такі його основні риси: а) уснопо-
етична традиція найкраще збереглася в таких жанрах, як на-
родна пісня і перекази про міфологічних тварин; б) незважа-
ючи на відокремленість села, в деяких жанрах швидко відбу-
лася зміна мови; в) ще й досі тут живуть і функціонують певні 
обряди рідної мовою, носіями яких можуть бути 10–14-літні. 
Таке збереження мови і фольклору автор пояснює етнічною 
відокремленістю, етнічною гомогенізацією села.

Найбільшу увагу дослідників привертають слов’янські об-
ряди і обрядовий фольклор з території Угорщини, зокрема 
вивчається обрядність окремих слов’янських поселень. Обря-
дам словаків Пілішсенткерестена присвячує своє дослідження 
Юлії Сабоне Марлок [528]. Спочатку авторка дає історію по-
селення, далі характеризує його мовну ситуацію, зазначаючи, 
що крім угорської місцеві жителі говорять західнословацькою 
говіркою. Найкраще її знає старше та середнє покоління. До-
слідниця називає також основні граматичні та стилістичні осо-
бливості говірки. Унаслідок поступової асиміляції словацької 
меншини – здебільшого це властиве весільним обрядам – нині 
тут спостерігається двомовність, хоча раніше словацька мова 
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була повсюдною. Дослідниця наводить список інформаторів, 
від яких записано твори, зазначає, за яким принципом відби-
рала оповідачів, дає власні коментарі.

Сабоне розглядає календарні й весільний обряди, які по-
бутували чи досі побутують у Пілішсенткерестені. До кален-
дарних належать обряди Мікулаша, дня Люції, Різдво та Но-
вий Рік, Трьох королів, Громниці, Масляна, обряд вигнання 
кісе (зими), всіх святих, першого травня. Після опису обрядів 
наводяться також приклади текстів.

Зміни в економічному, соціальному і культурному стано-
вищі села після 1918 року, та особливо після Другої світової 
війни, у світогляді людей привели до змін і в народній куль-
турі, зокрема обрядовості. Як зазначає дослідниця, зараз спо-
стерігаються лише залишки колись багатої традиції. Найдав-
ніші обряди, такі як похід «кісе» чи танець для викликання 
родючості, щезли ще в 30-і роки. Поміж 1945–1950 роками 
припинила виконуватися значна частини традиційних сус-
пільних обрядів, які, однак, ще пасивно живуть у пам’яті лю-
дей (наприклад, похід у масках). Третя фаза – від 50- х років – 
пов’язана з дедалі швидшим розвитком села. Зміни у способі 
життя і світосприйманні людей привели до втрати значення 
таких ритуалів як виготовлення стільця у день Люції, співи на 
Святий вечір попід вікнами, окремі весільні елементи. У той 
час як певні обряди повністю зникли (наприклад, пов’язані з 
віруваннями звичаї вже зовсім втратили актуальність в очах 
нинішньої генерації), інші обряди пожвавилися, наприклад, 
ряження чи гра на Масляну «Симон та Іуда», або наповнилися 
новим змістом. Сабоне відмічає, що як для календарних, так 
і обрядових свят характерною є тенденція виходу на перший 
план естетичної, репрезентативної функції й затухання магіч-
ної та господарської. Та незважаючи на це, свідчить автор, у 
наші дні у Пілішсенкерестені продовжує виконуватися багато 
обрядів, таких як похід на день Люції, ряження, пасхальне по-
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ливання водою, весняні привітання та ін., хоча більша їх час-
тина втратила свою початкову функцію.

Автор статті про народне життя у словацькому поселенні 
Шошкут поблизу Будапешта [550] К. Уйгазі народилася тут і 
провела свої дитячі і юнацькі роки. Зараз мешкає в Будапешті. 
На основі власних спогадів, вражень вона описує календарні, 
весільні обряди, одяг та ін. Так, детально зупиняється на окре-
мих дійствах весілля, починаючи із сватання, розповідає також 
про хрестини і поховальний обряд. З календарних обрядів тут 
ідеться про Різдво, Новий рік, Масляну, Великдень, чищення 
кукурудзи, Цвітну неділю та ін. Дослідниця зазначає, що, до 
прикладу, на Різдво, діти співали під вікнами по-угорськи, а 
дома з батьками – по-словацьки. У кінці дослідження авторка 
подає приклади словацьких народних пісень із Шошкута, це 
декілька релігійних колядок та пісні про кохання, а саме «Роз-
квітла троянда» «Гора, гора, гора зелена», «У тім шошкутськім 
полі», «Чорні очі», «Красна Андулка», «Архаїчна молитва із 
Шошкута» та ін.

Словацький фольклорний матеріал, зокрема обряди зимо-
вого циклу, досліджує Андраш Крупа. Дбайливе ставлення 
словаків, як і інших народів, до цих обрядів учений пояснює 
двома причинами. По-перше, початок зими – це завершення 
хліборобської праці, час відносного відпочинку селянина; по-
друге, в цей період селянин намагається вгадати, напророчити 
погоду на весь рік та залежний від неї урожай. У словацькій 
колядці Крупа виокремлює магічну частину та ритуальне по-
бажання добра родині та господі. Він говорить про трансфор-
мацію різдвяних обрядів у наш час, наводить приклади паро-
дійних текстів [422].

Обрядовий фольклор Крупа зафіксував у словаків Бекеш-
чаби та її околиць [414]. Як зазначає автор, він побутував тут 
ще у повоєнні часи. Особливо багато записав учений обрядо-
вих пісень дня св. Люції. Для глибшого розуміння обрядової 
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цілісності регіону Крупа подає дані про історію краю, пере-
селення сюди словаків, їх побут, вірування тощо.

Цікавим є аспект міжетнічних досліджень, а саме в центрі 
уваги Крупа ставить спільні елементи, мотиви і ритуали об-
рядовості словаків і угорців. Він пише, що прагнув «з допомо-
гою наведених прикладів показати конкретні взірці спільного 
проживання у словаків, які розселені дисперсно, і в угорців, 
які живуть впереміш або навколо них в умовах значних од-
ночасних міжетнічних взаємовпливів» [415, с. 59]. Крупа ви-
значив т. зв. закономірність балансу співжиття, тобто процеси 
передачі-запозичення є активними тоді, коли народна куль-
тура обох національностей живе й розвивається. Дослідник 
наводить значну кількість такого типу прикладів спільних ри-
туалів і вірувань у різні святкові дні зимового циклу, зокрема 
день Люції, Каталіни, Томаша та ін. 

У дослідженні зимових обрядів поселення Елек зі змішаним 
словацько-угорсько-румунсько-німецьким населенням Крупа 
ставить за мету простежити зміни у традиційній культурі сло-
ваків [421]. Описуючи обряди і вірування, Крупа демонструє 
прекрасне знання обрядового матеріалу різних народів, дослі-
джень з цих питань, наводить різноманітні приклади і пара-
лелі. У кінці він робить наступні висновки: 1. Більша частина 
словаків Елека зберегла принесені з собою різдвяні обряди і 
вірування. Особливо гарно збереглися обряди, які не вимага-
ють публічного виконання, і які не мають паралелей у інших 
національностей. 2. Ритуали, вірування словаків, що прибули 
сюди з різних місцевостей, не інтегрувалися на національному 
рівні. 3. Матеріал дає змогу простежити зв’язок господарської, 
ремісничої практики з дотриманням вірувань. 4. У досліджен-
ні простежувався зв’язок між спільною основою окремих об-
рядів і способом їх виконання у окремих інформаторів і їх сі-
мей. 5. За даним матеріалом можна визначити, у який спосіб 
запозичували, тобто як окремі нацменшини засвоювали ві-
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рування та обряди. Автор робить ще ряд конкретних висно-
вків-спостережень. Він відзначає, що і в Елеку простежуються 
певні закономірності у співжитті різних спільнот, адже вони 
мешкають у схожих обставинах, мають подібний суспільний, 
господарський, культурний рівень.

Багато років поспіль Крупа збирав і вивчав фольклор своєї 
рідної області – Бекешчаби, у 1993 році в розлогий том краї-
нознавчих досліджень про Бекешчабу ввійшли його фолькло-
ристичні праці. Одна з них присвячена весіллю [427]. Автор 
наголошує на важливості цього обряду в людському житті 
загалом і в населенні регіону зокрема. Далі він перераховує 
попередні публікації про обряд, зазначає, що з 70-х років тек-
сти почали виконуватися угорською мовою. Свої дослідження 
Крупа проводив у 60–70-і  роки, коли ще побутували тексти 
словацькою мовою, причому існували відмінності в єванге-
лістських та католицьких версіях. Відзначає він і інші зміни 
у традиційному весіллі. Далі Крупа дає детальний опис осно-
вних його моментів. Це розділи: вибір календарного періоду, 
час весілля, сватання, дружки, заручини, підготовка до весіл-
ля, прощальні промови біля дому молодої, весільний бенкет 
та  ін. Він подає переважно приклади текстів дійових осіб, а 
також деякі пісні з нотами. У кінці – література, список інфор-
маторів та ілюстрації.

Крупа розширює свої вивчення і на інші словацькі регіо-
ни, зокрема він цікавиться сучасним станом обрядів словаків 
Ніредьгази, які називають себе «тірпаками»  [415]. Цю етно-
графічну групу складали словаки-євангелісти, їхня віра мала 
значний вплив на формування самих обрядів. Крупа відмічає, 
що строкатий етнічний склад поселення  (крім словаків тут 
зустрічаються угорці, українці, німці), так само як і народна 
культура північно-східного регіону Угорщини, теж наклали 
свій відбиток на дані обряди. Однак в основі їх лежать звичаї 
і вірування, принесені словаками з країни основного етносу. 
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З кінця ХІХ ст. словаки значною мірою мадяризувалися, чи-
мала частина обрядової поезії виконується угорською мовою, 
а словацька збереглася здебільшого на хуторах.

Крупа загалом використовує власні записи, однак опи-
рається і на попередні роботи, таким чином застосовуючи 
комплексний порівняльно-історичний та описовий методи 
досліджень. Обряди він описує послідовно, згідно з народ-
ним календарем. Так, він зазначає, що більшість обрядів 
початку зими та Різдва є майже ідентичними з обрядовістю 
словаків Алфьолда, яка має центрально-словацьке похо-
дження  (день Мартона, Катаріни, Ондрея), обряд обдаро-
вування на день Мікулаша розповсюдився лише у 30-і роки 
ХХ  ст. Назва різдвяного вечора  – вілія  – показує безпосе-
редню спорідненість з народною культурою даного етно-
графічного регіону. Крупа свідчить, що поряд з усталеними 
ритуалами періоду Різдва та Нового року тут існують і міс-
цеві варіанти. Наприклад, в одній місцевості у перший день 
Різдва на службу до церкви йдуть старші люди, а на другий 
день – молодь. Своєрідним місцевим обрядом є похід хлоп-
ців, які зчиняють галас з метою відвернення злої сили у пе-
редпасхальний період. 

Однак знання обрядів поступово забувається, їх дотриман-
ня теж є незначним. Ще живуть великі свята (Різдво, Новий 
Рік, Пасха), традиційні страви, пасхальне поливання водою, 
благоговіння на день святих, обдаровування у день Миколая. 
Зафіксовано і пророкування погоди  (дні Лукаша, Катаріни, 
Мартіна та  ін.). У  деяких місцевостях дотримуються тради-
ційних приписів про час сівби. Разом з тим паралельно жи-
вуть і загальноприйняті у країні звичаї, що засвоїлися завдяки 
міжетнічним зв’язкам з угорцями. У кінці Крупа робить ви-
сновок, що обряди словаків-тірпаків носять своєрідний, спе-
цифічний характер, й разом з тим вони є органічною части-
ною як угорської, так і словацької культури. 
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Аналогічну працю пише Крупа про словацькі обряди міста 
Оросланя [416]. Cпершу він відзначає, що словаки цієї місце-
вості прибули сюди з областей Нітри, Тренченської області та 
Братислави. Однак їхні традиційні обряди у наш час вже мало 
збереглися, про їхній перебіг у минулому пам’ятають лише 
старші люди. Та деякі елементи цих звичаїв, що відповідають 
сучасним смакам, ще живуть  (до прикладу, святкові страви, 
майське деревце та ін.). Далі автор по черзі описує обряди, які 
ще збереглися у народній пам’яті. Це зимові свята – св. Марті-
на, Ондрея, Мікулаша, Люції, Різдво та ін. Крупа детально по-
дає перебіг Різдва, обходи дворів пастухами, спершу – великої 
рогатої худоби, далі ходили свинопаси, гусячі та ін. пастухи. 
Обходили двори зі співами також хлопці та дівчата.

Крупа дає опис різдвяних святкових страв у місцевих сло-
ваків. Потому він розглядає інші календарні обряди – весняні, 
літні, днів тижня, які призначалися для певного заняття та ін., 
багато уваги він приділяє пасхальним звичаям, носінню зеле-
ної гілки на квітну неділю, встановленню майського деревця, 
що практикується і в наш час тощо. У кінці Крупа подає імена 
інформаторів. Він також свідчить, що з часом більшість тестів, 
у зв’язку асиміляцією, почала виконуватися угорською мовою. 
Дослідник зібрав також чимало словацьких сімейних обрядів, 
пов’язаних з народженням і одруженням, що побутують у се-
лищі Репашгута. Він простежує розвиток обрядовості регіону 
від початку нашого століття, зазначаючи зміни, що відбули-
ся в ній. Торкається Крупа і питання двомовності, зумовленої 
значною мірою соціальними і політичними факторами. 

Вже багато років поспіль він вивчає словацький обряд дня 
св.  Мікулаша (6  грудня). У  своїй праці  [424] фольклорист 
спершу описує традиційний та інші обряди, зазначаючи, що 
з часом його функції змінюються, і зараз він святкується ви-
ключно як день обдаровування. У  наші дні у цей день став-
лять дитяче взуття для подарунків. Крупа детально показує 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

193

формування і розповсюдження обряду, умови колишнього і 
сучасного обдаровування. Окрема частина роботи присвяче-
на територіальному і часовому вимірам походу, пов’язаному з 
проханням батьків про подарунки. Похід з рядженими на день 
Мікулаша можна спостерігати у північній частині Угорщини. 
Він представлений п’ятьма регіональними групами. Діти так 
звертаються до чоловіка, перевдягненого в святого:

Mikuláško svatí, Kohúti spívajú,
odkál si počati? pana Krista vítajú. 
Od otce rímskeho, Pán Kristus stáva,
maš koníčka hezkého. A celí svet požehnáva.

A požegnávaj aj nás. 
[424, p. 106]

Узагальнюючим дослідженням з розглядуваної темати-
ки стала фундаментальна тритомна праця Андраша Крупи 
про народні обряди словаків Угорщини та Румунії [417–419]. 
У передмові до першого тому Крупа перераховує фактори, що 
вплинули на формування своєрідних рис звичаїв та обрядів 
словаків з даних теренів. До прикладу, те, що їх предки при-
мандрували сюди з різних регіонів Словаччини, різними гру-
пами, а нині вони мешкають в оточенні угорців та румун, тож 
відчувають вплив цих культур. Ближчими за культурою до 
материнського етносу є словацькі поселення вздовж кордону, 
ніж з території Південного Алфьолда (Великої угорської низо-
вини). Значну роль у формуванні народної культури відіграла 
й церква, місцеві словаки належать до кількох конфесій. До 
того ж словаки мешкають у різних географічних, господар-
ських умовах, відмінними є їх культурні риси, зв’язки тощо. 
Усе це відбилося в побуті, звичаях та обрядах. Крупа виокрем-
лює три їх історичні нашарування. Одне з них репрезентує 
уцілілу ще до переселення традицію; друге, що з’явилося вслід 
за міграцією, є результатом сформованої в поселеннях, тобто 
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анклавах, внутрішньої міграції; третє, що виникло в результа-
ті зв’язків з оточуючими спільнотами, охоплює прошарок, що 
постав у процесі передачі-запозичення. Тому словацькі обря-
ди складають гетерогенну, різнобічну картину. Крупа залучає 
до дослідження й історико-порівняльну методу, він перерахо-
вує місцевості, де проводився запис, а також позначає їх на 
доданій карті.

Далі дослідник описує народний календар, до першого тому 
ввійшов пізньоосінній період й час безпосередньо перед Різд-
вом – дні св. Міхала, Лукаша, Ондрея, Мікулаша, Люції та ін. 
Описи є детальними, з численними прикладами віршованих і 
прозових текстів, до багатьох текстів додано ноти. Текти сло-
вацької мовою, зрідка трапляються угорські, до них долучено 
переклад, адже дослідження написане словацькою. Так, чима-
ло варіантів пісень з різних місцевостей увійшло до розділу 
про Віфлеємські ігри. Найбільше уваги присвячено дням Мі-
кулаша, а також Люції. У висновках Крупа за притаманними 
кожному рисами, виокремлює два великі регіони словацької 
культури, що свідчить: з одного боку, розглядувані словацькі 
календарні обряди та вірування є органічною частиною сло-
вацької культури, з іншого – вони не уникли запозичень, а це 
доводить їх творчу силу і можливість адаптування. 

У другому томі репрезентовано різдвяний цикл у вужчому 
розумінні – від самого Різдва до Водохреща. Зокрема деталь-
но описано дійства на щедрий вечір, св.  Сільвестра, Новий 
рік, трьох королів. Крупа наводить паралелі до інших обря-
дів та текстів, наголошує на інтегральній ролі християнства 
в даний період народного календаря. Він публікує також ло-
кальні варіанти обрядів та пісень, різноманітних віншувань 
та приспівок. Немало уваги приділяє дослідник питанню 
традиційного та сучасного побутування обрядовості, її зга-
сання в остатні десятиріччя. Він зауважує, що ритуали та об-
ряди активно функціонували ще на початку ХХ  ст., а в наш 
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час багато з них позникало, причини чого він також коментує. 
Натомість фольклорист тішиться з того, що віршовані приві-
тання, а також пісні ще живуть у доволі численних версіях, 
які він долучає до книги. Крупа робить висновок, що обряди 
і вірування, які побутують досі, містять у своєму складі про-
гнозування погоди (погода в час Різдва, Нового року), а також 
дії, пов’язані з церковними ритуалами (різдвяний піст, вечеря, 
молитва в час різдвяної вечері, хрещення води та хати тощо). 
Крупа подає чимало прикладів міжетнічних зв’язків, поясню-
ючи це відкритістю народної культури місцевих словаків. 

Третій том містить обряди та пісні з «половини зими» до 
кінця літа, а також звичаї та вірування, пов’язані з днями тиж-
ня. Так, чимало місця приділено детальному перебігу подій на 
Масляну, опису їх деталей. Так, проганяють втілення зими й 
смерті  – марморену чи морену, кіселіцу кісель, описуючи в 
піснях відповідні дії тощо. Широко висвітлено різноманітні 
весняні свята, вигін худоби на Юрая, Трійцю, Пасху та пас-
хальний тиждень. Вісниками весни є зелені галузки, рослини, 
сережки, квіти, вони супроводжували більшість весняних і 
літніх свят, прикрашання часто освячувалося тощо. Першого 
травня ставили і прикрашали майське деревце. Одне з найзна-
менніших літніх свят – Яна було пов’язане із стрибанням че-
рез вогнище, про що збереглася пам’ять лише в кількох селах. 
Далі Крупа аналізує приписи і вірування, пов’язані з днями 
тижня. До кожного тому автор долучає солідну бібліографію. 

Процеси згасання традиційного фольклору Андраш Кру-
па констатує і в іншій своїй роботі під назвою «Тенденції 
згасання календарних обрядів угорських словаків, їх зв’язок 
зі змінами в суспільстві та способі життя» [423]. У праці роз-
глянуто, з одного боку, ті суспільні, історичні й культурно-
економічні впливи, які викликають модифікації у народній 
культурі угорських словаків, а з іншого, детально вивчено 
важливі зміни, що відбуваються в словацьких обрядах та ві-
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руваннях. За браком більш ранніх письмових документів, пра-
ця спирається передусім на людську пам’ять, саме тому автор 
подає лише дані з XX ст. Періоди та межі змін він пропонує 
визначати за наступним поділом: а) від зламу ХІХ–ХХ ст. до 
Першої світової війни; б) перша світова війна; поміж двома ві-
йнами; в) Друга світова війна; г) так званий угорсько-чесько-
словацький обмін населення; д) період колективізації; харак-
терні риси останніх років (наприклад, медіа, вплив народних 
колективів). Крупа свідчить: чим ближче до нашого часу, тим 
процес згасання стає загальнішим і інтенсивнішим.

Регіональні описи словацьких весільних обрядів в Пілішче-
ве подає М. Юркович, поховальних обрядів з Пілішсенткерес-
та – А. Сейферт.

На півночі угорського Задунав’я, в областях Комаром, 
Пешт, Веспрем і Феєр існують мало пов’язані між собою сло-
вацькі мовні острови, які утворилися в результаті переселень 
із західної частини тогочасної Верхньої Угорщини. У  роботі 
Л.  Лукача  [446] йдеться про обряд пасхального хльостання, 
поширений у цих селах. Основним атрибутом обряду є спле-
тена з чотирьох, шести, восьми чи дев’яти вербових гілок на-
гайка, якою хлопці вранці пасхального понеділка, приказуючи 
частівки з побажанням сили, здоров’я і бадьорості, хльоста-
ють дівчат. За це вони отримують напої, фарбовані яйця. Цей 
обряд жителі принесли із західної Словаччини, де він існує 
й зараз. Його можна віднайти також в Моравії, Чехії, Сілезії, 
подекуди в Польщі, на східнонімецьких територіях та Литві. 
В  угорців він існує лише в Зоборвідеку і Матюшфьолдi, що 
лежать неподалік від угорсько-словацького мовного кордону. 
Вивчення історії пасхального хльостання виявило його цер-
ковні корені. У  середні віки  – за вказівкою церкви  – члени 
шлюбної пари в дні перед пасхальним причастям і підчас його 
перебігу взаємним хльостанням попереджували одне одного 
про заборону шлюбного життя.
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Значну увагу приділяють обрядам та обрядовому фолькло-
ру інших слов’ян Угорщини, зокрема народній традиції сер-
бів, хорватів, словенців. Так, Ч. Госсу [365] знайомить читачів 
з різдвяними обрядами хорватів Бужака, що лежить на півночі 
області Шомодь, які поряд з архаїчними моментами містять чи-
мало привітань хорватською мовою. У різдвяних обрядах по-
чатку року у хорватів з Бужака і околиць поряд з багатьма мо-
ментами ворожіння збереглися й згадки про сотворіння світу, 
як, наприклад, відтворення моделі світу – обхід чотирикутного 
столу, що символізувало уявлення про чотирикутну і округлу 
модель світу, в центрі якої зерна пшениці на різдвяному сто-
лі. Іншими цікавими моментами, що заслуговують на увагу, є 
багатство і різноманітність страв, дарування різдвяного хліба 
членам сім’ї, а також пропонування його худобі, кидання кала-
ча, що називався ангелом, до колодязя, три різдвяні скатерті і 
особлива роль ритуального миття, ритуальне поїдання печін-
ки, дарування подарунків сільській бідноті та ін. 

Продовжує вивчення обрядовості і Марія Кішш. У  своїй 
роботі вона описує сербські обряди із Сазгаломбатта, область 
Феєр [388]. Поселення є багатонаціональним, тут спільно про-
живають серби, угорці, болгари, авторка подає його історію. 
Традиційні обряди пов’язані переважно з Різдвом, Пасхою, 
Трійцею і днями різних святих. Важливим сімейним і суспіль-
ним святом є храмове свято, а також свято святого – захисни-
ка окремої сім’ї – слава.

Традиційним ритуалом зимових свят є спалювання бадня-
ка чи по-угорськи тушко, розповсюдженим у сербів повсюд-
но. Пасхальні свята починаються великим постом, тобто в 
Лазареву суботу. У цей день важливу роль грає вербова гілка, 
якою у дверях церкви обмахують дітей, аби ті швидко підрос-
тали. З Пасхою пов’язана й Пасха мертвих, де певну символіку 
відіграють червоні яйця, покладені на могилу, обряд їжі-питва 
та ін. Серед численних календарних обрядів вирізняється день 
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св. Івана. Досі живе традиція плетення вінків, один з яких ви-
вішувався біля головного входу в хату.

Підсумком багаторічного вивчення Кішш обрядової твор-
чості стала її монографія «Південнослов’янські обряди вздовж 
Дунаю» [385]. Безпосередньому розгляду у книзі календарної 
та сімейної обрядовості з наведенням текстів передує розділ 
про історію переселення сербів, хорватів та словенців на тери-
торію Угорщини та огляд досліджень південнослов’янського 
фольклору Угорщини, а також праць, присвячених фолькло-
ру та етнографії зарубіжних слов’ян. Авторка ставить завдан-
ня узагальнити результати попередніх досліджень обрядової 
традиції сербів, хорватів, словенців Угорщини та на основі 
нещодавно віднайденого та вже відомого матеріалу визначи-
ти зміни в ній і напрями її розвитку. Марія Кішш наголошує, 
що обряди та обрядова поезія чимало можуть розповісти про 
життя села. Так, «через обряд колядування, – пише вона, – ми 
можемо дізнатися про норми поведінки, естетичні принципи 
певної спільноти людей, нарешті, про суспільний устрій, що 
може призвести до виникнення обряду» [385, р. 10].

У своїй монографії Кішш торкається також проблем інте-
грації та диференціації, взаємовпливів та запозичень в обря-
дах і обрядовій поезії.

Інтерес викликає робота Кішш, присвячена взаємодії різ-
них жанрів слов’янського фольклору [384]. Об’єктом спосте-
режень дослідниці стали ліричні обрядові й необрядові піс-
ні південних слов’ян з різних регіонів Угорщини, Югославії, 
Болгарії. Вона доходить таких висновків: «1) з точки зору “об-
рядовості” чи “необрядовості” ритуальних пісень звертає на 
себе увагу факт заборони їх у болгарському фольклорі в непід-
ходящий момент, проте “необрядові” пісні часто залучають у 
ритуальний репертуар; 

2)  з-поміж особливих днів виділяються: у болгар – день Ла-
заря; у сербів – день Дердя, які значною мірою “притягують” 
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до себе “необрядові” (передусім ліричні) пісні чи “обрядові” 
ритуальні пісні другого дня, значення якого є меншим з тої чи 
іншої причини;

3)  “необрядовість” ритуальних пісень може викликати 
необхідність збільшувати репертуар… Якщо в традиційній 
культурі чи на окремому її терені виникає така потреба, то її 
носії запозичують з інших теренів комплектуючі елементи, які 
починають виконувати нову функцію» [384, р. 515–518]. 

Таким чином, Кішш розглядає взаємодію різних фоль-
клорних жанрів як динамічну живу систему, що розвиваєть-
ся у просторі й часі та має гнучкі рухливі кордони. Дослі-
джуючи проблему історично, вона, однак, не називає причин 
взаємопереходу творів одного жанру в інший у різних наці-
ональних версіях. Кішш наводить також цікаві приклади ак-
туалізації пісень.

Про зимові свята хорватів-бунєваців з багатонаціональ-
ного Чавою йдеться у дослідження Мігая Мандича [456]. На 
початку роботи він дає короткий огляд літургійної церковної 
символіки, а також народних вірувань. Аналізує забобони, 
пов’язані з Різдвом й невіддільне від відьомства чарівництво. 
У подальших розділах праці автор детально знайомить читача 
з зимовими обрядами і віруваннями, які живуть тут і досі. Він 
говорить про архаїчні традиції, принесені хорватами, а також 
про нові, запозичені чи відновлені форми. Таким чином ко-
жен з цих обрядів служить ніби документом, що вірно відо-
бражає епоху, і доводить багатство, популярність і життєздат-
ність хорватських обрядів. 

Стаття Дьордя Франковича [319] присвячена міфопоетиці 
ритуальних текстів, пов’язаних з обрядами Іванова-дня у хор-
ватів Болго, Візнара, а також поселень, розташованих далі на 
захід  – Фельшьосентмартона, Дравакерестура. Досі угорські 
дослідники ще не вивчали ритуали і пісні цього дня. Пісні, 
що виконуються біля вогнища, свідчать про перехід на відлік 
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часу сонячного року, про лунні місяці, про засвоєння соняч-
них міфів. У піснях язичницькі мотиви контамінуються із сис-
темою символів християнства, створюючи синкретичні фор-
ми. Поряд зі святими тут з’являються Богині (богині-матері) 
і Боги (боги-батьки). Матріархат відбивається в деяких обра-
зах, роль Великої Матері нічного неба бере на себе королева 
неба Марія, з темряви цього неба вона народжує небесне світ-
ло: Зірки, Місяць, а в кінці Ісуса. У хорватських ритуальних 
піснях релігійні та світські мотиви співіснують разом. Водно-
час ці пісні є любовними. Тут виразно відчувається еротична 
символіка.

Обряди і традиції західноугорських хорватів із багатонаці-
онального поселення Унд описує М. Капович [377]. Хорвати, 
які протягом століть проживали тут з німцями та угорцями, 
засвоїли багато іноетнічних традицій, що стали органічною 
частиною їхньої культури. У південних слов’ян одним із по-
пулярних обрядів зимо вого циклу є день святої Варвари (Бар-
бари, Борбали). Свята Варвара вважалася заступницею різних 
ремесел, тому в цей день ніхто не працював. Проте зараз культ 
святої в обряді вторинний. Натомість у ньому збереглося ба-
гато різних елементів язичницьких культів. Згідно з віруван-
ням, в цей день треба дуже берегтися від нечистої сили. А в 
цілому обряд носить яскраво виражений аграрний характер. 
Чимало спільного з обрядом святої Варвари мають жіночі 
угорські свята святої Каталіни та Люци. Найпоширеніше з 
них – день Люци. Серед вірувань цього дня чимало засторого, 
оберегів проти злої сили, так, це повір’я про власноруч зро-
блений ослін, вставши на який, можна побачити відьму.

Ці та інші обряди аналізує Капович, це зокрема обрядо-
вий матеріал дня Люції (Люци), Різдва, дня дрібних святих, 
Водохреща, Масляної. З весняного циклу його увагу привер-
тають пасхальні обряди, дня св. Дьордя, далі першотравневі, 
троїцькі ритуали. І хоча літні й осінні обряди не мають місце-
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вих особливостей, в описах посвяти хлопців дня св. Мартона, 
прутика Мартона, вечорниць прядильної хати є багато нових 
моментів. У праці розглядаються й обряди людського життя – 
народження, хрещення, заручин, весілля та поховання. У дру-
гій частині роботи автор описує народну релігійність, світ ві-
рувань, ритуали при побудові будинку, звичаї, пов’язані з тор-
гівлею (перевезеннями), описує атрибути селянської хати та 
кухні, а також подає дитячі примовки, лічилки тощо.

Релігійним хорватським обрядом  – неділею нового міся-
ця – із області Зала цікавився Ш. Горват [364]. День цей здавна 
вважався днем заборони будь-якої діяльності, «неробочим» 
тощо. Присвячені цьому дню молитви автор збирав у кай-
кавських хорватів у 1980-му році. Досліджуючи зібрані пісні, 
Горват виявив, що пошанування Неділі нового Місяця (све-
та млада Неделіца) у південних слов’ян, а також у місцевих 
хорватів, відоме не в одній географічній місцевості. У текстах 
вона згадується у вигляді святої в жіночому образі. Персоні-
фікована Неділя живе в усній народній традиції від середньо-
віччя до недавнього минулого. Автор наводить нові пов’язані 
з темою мотиви місцевих версій. Пісні із Зали є спорідненими 
з легендами-баладами й архаїчними народними молитвами. 
Праця Горвата дає нові цікаві матеріали до вивчення досі ма-
ловідомої народної релігійності угорських хорватів.

Походу троїцьких королев у хорватів Байя присвятили 
свою працю Е. Сойка та А. Візін [538]. Цей обряд ще викону-
вався у Байя поміж двома світовими війнами. У праці пода-
но багато прикладів пісень і мелодій, а також детальний опис 
драматичних елементів обряду. Автори не оминають увагою 
змін, що відбулися в його структурі. Для порівняння вони 
залучають переважно сербський та хорватський обрядовий 
матеріал з Бачки та подають і угорські паралелі аналогічного 
обряду. Розглядаючи обряд міста Байа і навколишніх сіл, ав-
тори виявляють, що в селах зберігся більш архаїчний варіант 
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ритуалу, в центрі якого пара – король та королева. У матеріалі 
Байа є лише королева, що автори вважають пізнішою версією. 
Вони роблять висновок, що матеріал з Байа є спорідненим з 
обрядовими традиціями Балкан. Далі автори наводять тексти, 
що супроводжують різні моменти обряду.

Пасху мертвих досліджує Е.  Еперйешши у Помазі побли-
зу Пешта  [288]. У 1957–1958 роках тут працювала М. Кішш, 
поміж 1972 та 1998  – сам автор. Спершу Еперйешши пише 
загалом про сам обряд, його місце та час виконання, так, у 
1950–1990-х роках його святкували у першу неділю після Пас-
ки, з 1997 року в першу суботу. Далі він дає конкретний опис 
даного ритуалу, який починається вранці з церковної літургії, 
коли священик благословляє їжу та напої. Потому процесія 
вирушає на кладовище, де учасники розходяться по могилах 
своїх рідних. Після певних дій зі словами «Хай Бог простить 
душі!» пригощають священика і родичів їжею та напоями. 
Певну символіку становлять варені яйця. Проведення обря-
ду є насамперед обов’язком жінок. Паска мертвих є древнім 
обрядом, про сербські ритуали писав також Вук Караджич 
у 1852-му  році. Як зазначає автор, основні суттєві елементи 
звичаю у вказаний час збереглися, однак у 1998 році деякі еле-
менти було втрачено (церковна літургія тощо). Менше стало 
й учасників, що пов’язане із зменшенням числа сербів. Однак 
сама традиція продовжує жити, що пояснюється підтримкою 
її сербською православною церквою.

Еперйешши вивчав також весільні драматичні ігри сер-
бів [295], він свідчить, що вони пожвавлюють ритуал, є приво-
дом для різноманітних жартів, у вранішні години будять дріма-
ючих гостей, дають численні можливості для імпровізації. Об-
ряд цей є древнім, що відображається в установленні і зрізанні 
церафа, тобто дерева життя, по якому має повзти наречений.

У ході іншої драматичної гри під назвою напування, уми-
вання нова жінка  (молодиця), снеха виконує важливу роль, 
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а саме на світанні наступного дня біля колодязі чи джерела 
вона умиває обличчя весільних гостей й витирає їх рушни-
ком. Перед цим вона набирає свіжої води, склянку випиває 
сама, а решту пропонує новому, тобто своєму чоловіку. У ході 
драматичної гри з’являються й ряджені, це біла й чорна від-
ьми – коперніца, цигани, смерть – куга. Мотив смерті, очевид-
но, пов’язаний із середньовічною традицією танців смерті, яка 
присвячувалася роздумам про зустріч зі смертю, їх мораль-
ним аспектам. Куга попереджує присутніх на весіллі про ско-
роминучість життя кожної людини, не зважаючи на її посаду 
чи вік. В драматичних діях з циганами не бракує жартівливих 
моментів, еротичних символів і жестів. 

У роботі автора широко представлені ігри, пов’язані з пло-
дючістю, серед них можна назвати танець кролика, танець 
з мітлою й багато інших. У  залайських та шомодських кай-
хорватів існує ігра светі йеб, тобто святий коїтус. Викликає 
сміх драматична гра повчання доброго попа. Вмілому кухарю 
за чудові весільні страви віддячують у драматичній грі зби-
ранням грошей на кашу, де теж присутня еротична символіка. 
Драматичні ігри супроводжують й інші частини весільного 
дійства, це змагання півнів, прохання молодої, викрадання че-
ревика молодої, роль прапороноші, розкидання грошей та ін. 
Серед танців на увагу заслуговують танок свинопаса, танок 
чорта, скляний танок. Серед інших весільних ігор відомими 
є лікарняна операція, корова на базарі, гра в мельника та ін. 
У яскравому і захоплюючому весільному дійстві з’являється 
однорукий скрипаль, він виконує розбійницьку баладу «Бене 
Вендель». Особливістю весільних драматичних ігор є те, що 
поряд із заученими чи імпровізаційними текстами дійових 
осіб, гостей залучають до різноманітних ігор, жартівливих ве-
сільних ситуацій.

Еперйешши пише й об’ємну працю про драматичні весільні 
ритуали та ігри змішаного угорсько-хорватсько-словенського 
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регіону, що тягнеться вздовж лівого берега Мури і Драви від 
Летенє до Дєкенєш [292]. Автор подає детальний опис момен-
тів весілля з прикладами текстів. Однією з найважливіших 
весільних традицій даного регіону він вважає встановлення і 
зрізання цер, цера, церафа, який існує тут у різних варіантах. 
Важливим обрядом було і напування, умивання молодої, дуже 
поширені були весільні ігри з перевдяганнями, багато прикла-
дів яких наводить автор. Еперйешши описує і весільні танці, 
зокрема танець молодої. Уночі вона прощається з близькими:

Lepo jegno nocko Japek i mamica
Ali ne svakomo I sva rodbinica
Ali ne svakomo Pazi, mila, pazi
Samo jedinomo Pazi, draga, pazi.

Samo jedinomo Snim si spala bodes
Bogolublenomo Koga brala bodes
Zbogom i ostane Kaj ti na bodejo
Japek i mamica Stope potpirace 

[292, р. 20]

Як зазначає автор, у зв’язку з асиміляцією хорватів, тексти 
можуть виконуватися лише по-угорськи, хоча їх переважна 
більшість звучить двома мовами. 

Весільне дійство у хорватів вздовж р. Драви розглядає Р. Бе-
говац [248]. Вона пише, що «…дана праця має на меті озна-
йомлення з весільними обрядами, разом з діями і вірування-
ми хорватів вздовж Драви, показ ролей учасників дійства, під-
готовку весілля і його основні моменти, періоду після весілля. 
Інформатори могли згадати і про обряди початку століття» 
[248, р. 95]. І справді автор дає детальний опис перебігу весіл-
ля з прикладом пісень. Так, розповідається, як дівчата плели 
вінки, що відбувалося останній раз у 1946 році. У роботі ре-
презентований і нотний матеріал.
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В іншій своїй праці [249] автор показала архаїчні поховаль-
ні обряди, що збереглися до наших днів, а також пов’язані з 
ними уявлення, молитви про душу, що відійшла. Матеріал до-
повнено відомостями про поховальні обряди угорських хор-
ватів з інших місцевостей. Беговац розповідає про ритуальні 
дії для забезпечення відходу душі померлого, певні заборонні 
і пропоновані дії у цей період, описує перебіг поховання та 
поминок. 

У словенському збірнику з серії «Угорські національності» 
за 2003 рік знаходимо опис весілля з Фелшьосьолньока, під-
готовлений Г. Чабаї [263].

Розглядаючи дослідження угорцями слов’янської обрядо-
вості, не можна оминути увагою експедиції та студії зарубіж-
них слов’янських дослідників із країн основного етносу, які 
працювали на території Угорщини. Їх дослідження нерозрив-
но пов’язані з угорськими, і є вагомим внеском у вивчення 
даної тематики. Пісенний фольклор словацьких угорців про-
тягом тривалого часу збирає Е.  Крековічова зі Словаччини. 
Так, у 1995  році вона записувала народні пісні у місцевості 
Кішкьорьош. У  своїй праці «Словацький фольклор Кішкьо-
роша» вона пише про зміни, що відбулися у пісенному ре-
пертуарі місцевості протягом останніх десятиліть, порівнює 
пісні Кішкьороша з піснями інших словацьких мовних ост-
ровів  – Бекешчаби, Тоткомлоша, Мезьобереня. Ґрунтовний 
огляд народного та суспільного життя словаків Тоткомлоша 
дають словацькі дослідниці А. Андерчаніова [375] та А. Кадле-
цова [229]. У збірнику «Národopis Slovákov v Mad’arsku» за 2002 
знаходимо рецензію на книгу Крековічової «Етноцентризм, 
ментальні образи і соціальна пам’ять: образи циган і євреїв у 
слов’янському фольклорі», де на багатому пісенному матеріа-
лі, його семантиці та символіці дослідниця розглядає згадані 
образи, семантику та символіку понять «етнічний», «інший», 
«чужий» та ін. у піснях. 
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На території Угорщини збирали фольклор і дослідники з 
країн колишньої Югославії. Тут хотілося б згадати моногра-
фію сербської дослідниці, яка продовжує традицію «моногра-
фій села» М. Прелич [175]. У своїй книзі Прелич дає надзви-
чайно багату картину поселення Ловре. На початку в історич-
ному огляді вона розповідає про міграції сербів до Угорщини 
загалом і зокрема поблизу Будапешта у різні історичні періо-
ди, дає огляд сербських анклавів Угорщини, піднімає питан-
ня національної ідентифікації сербів. Далі йдуть розділи про 
становище Ловре у ХХ ст., тобто його адміністративне, демо-
графічне положення, матеріальні та соціальні аспекти життя, 
мовне становище, обряди та звичаї тощо. До книги додається 
«Ловранський розмовник» та ілюстрації.

Прелич подає великий огляд обрядів, які виконувалися і 
виконуються у Ловрі. Частково ці обряди реконструйовані за 
спогадами найстаріших людей. Дослідниця зазначає, що об-
ряди відбувалися під егідою сербської православної церкви. 
Вона дає опис наступних обрядів: дня св. Варвари, св. Мико-
лая, св. Ігната, Різдва, що подані дуже детально, з прикладами 
пісень. Далі св. Василя, Водохрещі, св. Йована, св. Сави, Тодо-
рова субота, Пасхальний тиждень, дня Дьордя, дня Миколая, 
дня Івана, дня Петра, св. Іллі, св. Петки та ін. Дослідниця не 
оминає увагою і суспільну обрядовість  – хрещення дитини, 
весілля та похорон у Ловрі. Щодо пісенного репертуару то 
автор зазначає, що відійшли у минуле обрядові та багато ін-
ших пісень, старше покоління пам’ятає деякі любовні, велику 
роль у формуванні пісенного репертуару Ловри відіграв фоль-
клоризм, особливо засвоєння нових пісень через сербське та 
угорське радіо та телебачення. Наймолодше покоління ціка-
виться здебільшого угорською музикою.

З  інших слов’янських дослідників варто згадати Е.  Бала-
жин, робота якої [233] присвячена обов’язковим і забороне-
ним хорватським обрядовим ритуалам із Зали вздовж Мури, 
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які, на її думку, служать упорядкуванню усталених норм та 
чинять обряди багатшими і різноманітнішими. Зимові обряди 
у південно-угорських сербів описує С. Дошич [275], сербські 
весільні обряди з Деска Р. Борійов [261]. 

Церковним традиціям русинів присвячує своє описове до-
слідження Ласло Шашварі [522]. У збиранні матеріалу автору 
допомагали також етнографи Е. Барта, Я. Кішфалуді, Т. Петер-
чак. На початку Шашварі свідчить, що сама мова майже не 
збереглася, лише в одному селі ще говорять «по-русинськи», 
в основі мови лежить лемківська говірка. Найбільше зацікав-
лення традицією відмічено у населення Мучоня, де діє ру-
синське самоврядування і школа, хоча самі жителі Мучоня 
говорять змішаною словацькою говіркою. Однак традиція ще 
живе в багатьох селах колишніх областей Абауй і Земплен, як, 
до прикладу, Фількегаза. У  цих селах дотримуються велико-
го посту, певних звичаїв у вербну неділю, страсну п’ятницю, 
страсну суботу, на день Пасхи, Троїцин день. Тут святкують 
дні святого Андрія, дня Козьми й Дем’яна, день Люції, Різдво. 

На подібну тематику написана праця Й.  Кішш «Релігійні 
свята і обряди у комлошських русинів (Пасха)» [383]. Cпершу 
дослідниця детально подає історію села Комлошка, далі опи-
сує традиційні Великодні свята, їх перебіг, традиційні страви, 
випікання паски, фарбування яєць, посвячення страв у церк-
ві, поливання водою та ін. В опис включено і сучасне святку-
вання даного обряду.

Про текстуальні особливості формул замовлянь угорських 
словаків пише дослідження М. Жилак [574]. Спершу авторка 
загалом змальовує особливості замовлянь як жанру, зазначає, 
що текстуальне дослідження формул замовлянь потребує роз-
гляду широкого кола проблем, й що засоби певної мови ви-
являються особливим чином у стилістиці замовлянь. Жілак 
зауважує, що формула замовляння як структурна цілісність 
визначає процес людського мислення, її основними елемента-
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ми є: а) дана хвороба, яка присутня як матеріальна дійсність, 
і дає поштовх до виконання низки дій; б) мета, це у кожному 
випадку припинення хвороби, елемент дійсності, що має реа-
лізуватися у майбутньому; в) засоби досягнення мети, якість і 
кількість яких може бути різною, при певного типу хворобах 
деякі елементи співпадають (сюди належить низка дій, його 
учасники, а також засоби, що використовуються).

Жилак підготувала й працю «Народні молитви регіону 
Піліш»  [575], де вона розглядає матеріал із записів Ж.  Ердеї 
60–70-х років ХХ  ст., а  також подає текст молитов із Піліш-
сенткереста. Дослідниця намагається знайти зв’язок поміж 
народними молитвами і лікувальними замовляннями. 

Традиційно популярним жанром у слов’ян є пісенність, яка 
показує кращу тенденцію до збереження у наш час, ніж інші 
жанри. Пісні теж цікавлять угорських фольклористів. Прита-
манному хорватській пісенності короткому жанру  – бечара-
цу  – присвячує своє дослідження, зроблене на матеріалі на-
родної лірики бунєваців, раців, бошняків південної частини 
Угорщини та хорватів поблизу Драви Д.  Франкович  (1999). 
Ці загалом 10-и складові з парними рядками пісні є популяр-
ними у молодіжних колах. Вони звучать на балах, весіллях, 
сільських вечірках, під час групових гулянок. Часто їх супро-
водять музичні інструменти  – дудка, тамбурин, гармоніка. 
Більшість з них мають напружений ритм, швидкий темп. Їх 
текст є загальновідомим, та може бути індивідуальним, імп-
ровізованим. Й  сьогодні вони живуть у багатьох варіантах. 
Ситуація визначає коли, що й чому співається. Трапляються 
й рядки еротичного змісту. Останнім часом у селах місцевих 
хорватів вздовж Драви зафіксовано макаронічні форми, тобто 
один рядок співається по-хорватськи, а інший по-угорськи.

У  4 числі за 2003  рік збірки «Etnologija Slovencev na 
Mađarskem» вміщено статтю Еви Лазар «Про роль жінки у на-
родних полабських піснях» [437]. Дослідниця аналізує спершу 
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загалом образ жінки у піснях, відмічаючи її другорядну роль 
у суспільстві з погляду чоловіків. Вона вважає цей пісенний 
образ гетерогенним, тому відповідно ділить всі пісні на гру-
пи, відповідно характеризуючи їх: 1. Невинна, вірна дівчина й 
жінка. Витоки уявлень авторка вбачає в християнських погля-
дах, легендах. 2. Легковажна, грішна дівчина. Гріховність так 
само виникає з християнських поглядів на жінку, вигнання з 
раю через неї. 3. Жінка в баладах. У змалюванні цього образу 
задіяні переважно негативні стереотипи, однак є й приклади 
зображення сміливих, вірних, винахідливих жінок. 4.  Мати. 
Загалом позитивний образ на відміну від родинних балад, де 
трапляються негативні персонажі. 5. Мачуха й невістка, де ма-
чуха є підступною і недоброзичливою.

Із дослідників Словаччини про народну пісенність слова-
ків Мезьобереня написала працю Е. Крековічова [399]. Більша 
частина із 167  записів пісень, зроблених дослідницею, узго-
джується зі збіркою Л. Генца «Червоний тюльпан». Дослідни-
ця зазначає, що пісні записані переважно від старшої генера-
ції і мають вторинне існування, тобто отримали нове життя 
завдяки згаданій збірці. Частина інформаторів є двомовними. 
Пісні словацькою мовою більше пов’язують із родинним жит-
тям, угорською  – із суспільним. Автором зафіксовані цікаві 
приклади дитячого фольклору та новорічних привітань, які у 
даних формах невідомі у Словаччині.

Цікаві дані про взаємозв’язки двох народів у баладах по-
відомляє Ш.  Горват  [362]. У  Копгазі поблизу м.  Шопрон до-
слідник записав хорватський варіант відомої угорської бала-
ди «Сіладі та Гаймаші», яку співали у цій місцевості ще перед 
другою світовою війною, й три варіанти якої були опубліко-
вані раніше. Автор робить висновок, що західноугорські хор-
вати принесли з собою цю баладу як живу традицію середини 
ХVІ  ст. Він робить припущення, що певні мотиви угорської 
балади виникли під впливом хорватської. 
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В  одному з чисел серії «Угорські національності» статтю 
про карпатоукраїнські балади публікує дослідник із Закарпат-
тя Ласло Варі Фабіан [561]. Спершу він дає огляд публікацій 
балад Закарпаття, й зупиняється на дослідженнях Лінтура, 
який зробив найбільше в галузі збирання та вивчення балад-
ної творчості регіону. Далі, беручи за основу поділ Лінтуром 
балад на три прошарки, він по черзі аналізує тексти із публіка-
цій Лінтура. Він розглядає різні типи творів, їх основні моти-
ви, історичну основу, подає угорські паралелі. Так, аналізуючи 
баладу «Мати і сини», він свідчить, що загалом цей сюжет не-
відомий угорському фольклору, та в області Земплен знайде-
но баладу, персонажами особами якої є угорці, відома сім’я 
Ердьоді, брати Янчі та Адам. Г. Стрипський свого часу пере-
кладав баладу угорською мовою і згадував про цю історичну 
подію. Варі знаходить точні аналоги мотивів деяких балад в 
угорських варіантах, це твори «Грішна дівчина в пеклі», «За-
мурована мила», «Жінка розбійника» «Сироти на трупі мате-
рі» та ін. У додатках двома мовами подано самі балади, це «Ви-
кликання милого чарами», «Тройзілля», «Жінка розбійника», 
«Брат продає сестру туркам» та ін.

Розлоге дослідження хорватських балад під назвою «Мі-
фопоетичні та інші образи балад угорських хорватів» пише 
Д. Франкович [324]. На початку він відзначає, що хорватські 
балади Угорщини можуть групуватися за різними тематич-
ними групами, та до їх складу входять також різні прошарки, 
мотиви, образи, чи деталізовані описи народного вбрання, 
нових і старих місць проживання, стосунки між народами 
та ін. Цим ще не дослідженим питанням і присвячена праця 
Франковича.

Далі за тематичними розділами аналізуються мотиви, обра-
зи, тексти балад. У розділі «Залишки старої віри – симбіоз по-
ганства та християнства» автор показує, як древні міфологічні 
уявлення сполучаються в окремих творах з новішими христи-
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янськими, до прикладу, християнські святі у баладах переби-
рають властивості забутих язичницьких богів. У розділі «На-
роджений з каменя» розглянуто баладу «Син від каменя», яка 
ілюструє древню віру у безгрішне зачаття. Далі йдуть розділи: 
християнські святі і деякі невідомі; через смерть у нове життя; 
добрі та злі віли – їх оточення; нова віра: іслам; невідомий на-
речений та наречена; покарання жінок; викрадення дівчат  – 
позашлюбні зв’язки; опис жіночого народного вбрання та ін.

Героїчний епос слов’ян є давнім жанром і тому мало збере-
женим у сучасності. Та його залишки і відгомін в інших жанрах 
можна віднайти й на території Угорщини. Так, Ігор Грін пише до-
слідження про сербські пісні південно-східної Угорщини [336]. 
Він зазначає, що більшість матеріалу записано 1973 року, усього 
20 пісень, які він ділить на три групи: 1. Героїчні пісні про Ко-
сівску битву. Це, до прикладу варіант пісні «Косівська дівчина», 
текст пісні повністю не зберігся; 2. Пісні про ускоків та гайдуків 
ХVІІ–ХVІІІ ст., визвольні пісні ХІХ ст.; 3. Пісні із родинною те-
матикою на історичному тлі. Досліджуючи дані пісні, Грін при-
ходить до висновку, що найкраще збереглася пісенна традиція 
у Деску, він відігравав роль своєрідного центру у засвоєнні і 
розповсюдженні південнослов’янських традицій у південно-
східному Алфьолді.

У досліджуваних місцевостях автор застосовує питальник 
М.  Перрі. Відповіді на деякі запитання були негативними, 
що, на думку дослідника, пояснюється затуханням народної 
традиції у регіоні та засвоєнням багатьох пісень із письмових 
джерел. По цьому він публікує тести пісень, це «Дівчина-ко-
сівка», «Заплакала стара мати», «Хворий лежить Кара Муста-
фа», «Із каменя вода текла» та ін. У кінці автор додає примітки 
до кожної пісні, долучаючи відповідний варіант із відомих збі-
рок, визначає приблизний час творення тощо.

Увага дослідників спрямована також на питання історизму 
у балканослов’янських піснях Угорщини, їх цікавить відобра-
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ження відомих історичних подій та особистостей у фолькло-
рі, спосіб цього відображення, міжетнічні зв’язки тощо. Так, 
Д.  Франкович присвячує своє дослідження облозі Сігетвара 
у героїчній поезії хорватів (1998). Пісню невідомого автора, у 
якій відобразилися історичні події ХVІ ст. – битва під керівни-
цтвом угорського полководця Міклоша Зріні, – він порівнює 
з іншими історичними піснями, вивчає джерела походження 
пісні, її публікації тощо. Франкович пише, що невідомий ав-
тор у час написання пісні вживає типовий художній засіб тво-
рення героїчних пісень західноугорських хорватів – дванай-
стерац. Дослідник свідчить, що в тексті пісні трапляється ба-
гато гунгаризмів. У кінці дослідження текст подано повністю.

Подібні проблеми, лише на матеріалі переказів угорських 
словенців, ставить Е.  Еперйешши у своїй праці «Згадки про 
Сентготтгардську битву в народних традиціях угорських сло-
венців» [293]. Він пише: «У даній праці ми шукаємо відповідь 
на питання, яким чином в усній народній традиції досить від-
окремленого етнічного анклаву фольклоризується значна іс-
торична подія, як вона відкладається у свідомості людей, і яке 
коло мандрівних мотивів залучає до себе» [293, p. 181]. 

Дослідник описує словенців даної місцевості, подає іс-
торичні відомості про битву, умови збирання  – з 1974 по 
1980  роки. Він виокремлює в переказах чотири великі теми, 
характеризує їх, описує процес фольклоризації творів, значне 
місце відводить питанням історизму. Так, він відмічає, що в 
переказах трапляються топографічні елементи, зокрема на-
зви, імена, деякі справді історичні, та часто неточні. Він пише, 
що «пересунення імен на кілька століть не є невідомим яви-
щем в усній народній творчості, яка не вважає за необхідне 
точно дотримуватися історичної і географічної достовірнос-
ті» [293, p.  191]. Так, хибно згадують разом діячів різних іс-
торичних періодів Яноша Гуняді та Лайоша Надя. Про глибокі 
традиції у відборі й оцінці народом політичних та історичних 
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явищ і подій свідчить і український фольклорист І.  Сень-
ко, який простежує наступні закономірності цього процесу: 
«перше: На народну пам’ять впливає час. Друге: На народну 
пам’ять впливає і просторова віддаленість. Зокрема від того, 
який резонанс має подія, залежить, як далеко полинуть чутки 
про неї. Третє: Час актуалізує одне і відкидає в небуття інше – 
у залежності від того, як змінюються суспільні відносини та 
світоглядно-моральні орієнтири. Четверте: У розповідях про 
минуле важко розмежувати міфологічне та історичне світо-
бачення, вони здебільшого багатофункціональні [187, с. 5–11].

Еперйешши наводить також ряд мандрівних мотивів у пе-
реказах про заховані скарби, перенесення будівельного ма-
теріалу для церкви, перемогу ворога шляхом обману, зрізані 
дерева та ін. Потому автор подає великі уривки з переказів. 
Робота Еперйешши є глибоким, всебічним дослідженням, на-
писаним на значному матеріалі.

Угорські фольклористи виявляють живий інтерес до про-
блеми новотворчості у фольклорі. Так, Марія  Мукічне у ви-
ступі на конференції «Фольклор і традиція» (1983) [474], роз-
глядаючи традиційний пісенний репертуар словенців, дає 
глибокий ідейно-художній аналіз пісень періоду Другої світо-
вої війни. Дослідниця класифікує ці пісні за трьома групами: 
народжені по гарячих слідах подій; традиційні, актуалізовані 
в умовах війни; ряд традиційних народних пісень, що ввійшли 
в партизанський репертуар. Авторка визначає головну тема-
тику партизанських пісень: бої і двобої, прощання з близьки-
ми, оспівування героїв, очікування перемоги тощо. Характер-
ною особливістю словенських пісень Угорщини вона вважає 
присутність у них традиційних поетичних елементів. Висно-
вки Козар перегукуються з висновками інших угорських вче-
них про консервацію окремих елементів фольклорної тради-
ції слов’ян Угорщини в іноетнічному середовищі, що свідчить 
про їх намагання зберегти свою культуру. Важливість цих 
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спостережень підкреслює К.  Чистов: «Давно підмічено, що 
іноетнічне оточення, особливо при наявності конфліктної си-
туації, сприяє консервації традиційних форм і духовної мате-
ріальної культури. Саме ця обставина робить так звані “етніч-
ні острови” предметом особливо цікавим для етнографічного 
дослідження» [217, с. 34].

Побутування сучасного фольклору на території Угорщи-
ни характеризується певними особливостями, специфікою. 
Так, А. Дівічан виокремлює дві форми існування сучасного 
фольклору в угорських словаків, що, зрештою, є характер-
ним і для всього населення [347]. Це т. зв. «спонтанність» і 
«культурне втручання». Під «спонтанністю» розуміється 
континуум, продовження існування певного звичаю без пе-
реривання його первісної функції, місця і часу проведення. 
«Культурне втручання» тісно пов’язане з культурною полі-
тикою, із породженим нею фольклоризмом. Таким чином, 
через систему спеціально створених культурних закладів, 
за участі сільського населення знову активізуються вже не 
функціонуючі, відмерлі елементи. У  процесі цього втрача-
ється первісне призначення, і в результаті формується якіс-
но нова мета і функція, спрямовані передусім на розвагу. 
Роль цього процесу є незаперечною у збереженні традицій 
і в трансмісії, спрямованій до нових генерацій. «Культурне 
втручання» спостерігається на території Угорщини з 20-х 
років ХХ ст. У 1945–1953 роках цей процес був досить інтен-
сивним, відбувалася певна ідеалізація традиційної культури, 
панував романтичний погляд на неї. 1962–1968 роки позна-
чені зменшенням ваги фольклору у суспільстві, у чому зна-
чну роль відігравав конфлікт нових загальноосвітніх форм 
(клубів тощо) з традиційною культурою. Нова тенденція у 
розвитку фольклоризму починається з 1970-х років і харак-
теризується залученням населення до різного роду фоль-
клорних конкурсів та фестивалів. 
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Дещо менше уваги науковців привертають прозові жанри, 
які гірше зберігаються у наш час. Д. Франкович зібрав ціка-
вий матеріал з наївних біблійних історій, які живуть серед 
різноманітних етнічних груп місцевих хорватів [326]. Ці про-
зові історії з біблійними елементами стоять близько до апо-
крифічних, народних молитов. Це оповіді, що мають на меті 
виховання набожності, легенди з повчаннями і настановами. 
Окрему групу становлять етіологічні перекази, які прагнуть 
дати пояснення певним природним явищам. Значна частина 
невеликих творів включає в себе примітивний гумор без будь-
яких повчальних моментів. Найчастіше тут трапляються пар-
ні персонажі Христа і святого Петра. Початковою формулою 
більшості творів, як зазначає автор, є – як і в угорській мові – 
фраза «Коли ще Христос ходив по землі…» Крім того тут ді-
ють Діва Марія, Свята Ержебет, Ной, Ілія та ін., останній свя-
тий має типово південнослов’янське походження, бо в угорців 
його культ невідомий. Франкович вважає, що народна Біблія 
хорватської діаспори може служити прикладом для проведен-
ня хорватських і міжнародних паралелей, а мовний матеріал 
бути цікавим для лінгвістичних досліджень, оскільки дані діа-
лекти ще не були предметом досліджень мовознавців.

Фольклор села Батя протягом тривалого часу збирав Зол-
тан Фегер. Усього він записав 103 твори народної прози різ-
них жанрів угорською та сербською мовами [308]. Автор кон-
статує брак яскравих оповідачів-індивідуумів у селі, огульне 
знання мешканцями села казок, змішування угорських і серб-
ських мовних елементів у текстах тощо. Фегер аналізує змі-
ни, що відбулися у фольклорі за декілька останніх десятиріч. 
Цікавить вченого й зв’язок казки з народними віруваннями і, 
відповідно, міфологічними персонажами.

Сучасний стан народної прози словаків з комітата Бекеш 
висвітлив А. Крупа [408]. У процесі спостережень він дійшов 
висновку, що в усній творчості слов’ян цього регіону все мен-
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ше місця займає казка, на перший план виходять деякі види 
розповідей, широко розповсюджені анекдоти та жарти. Крупа 
розглядає зв’язок народної прози з дійсністю, побутом, дає їй 
високу художню оцінку. Він також відзначає історичні зміни 
в жанрах, відмирання в них окремих поетичних троп, змен-
шення ролі традиції в передачі та виконанні текстів, проце-
си асиміляції словацьких текстів з угорськими, характеризує 
окремих розповідачів.

Результатом багаторічного збирання народних словацьких 
вірувань південно-східної Угорщини стала фундаментальна 
монографічна робота А. Крупи [409]. Спершу автор дає істо-
ричний огляд переселення словаків в Угорщину, і зокрема в 
область Бекеш. Він пише, що народні вірування місцевих сло-
ваків формувалися під впливом внутрішньої інтеграції, зо-
внішніх природних, економічних, суспільних та мовно-куль-
турних факторів. Основним завданням Крупа ставить огляд 
функціонування, розвитку, формування тогочасних і давніх 
словацьких вірувань. Водночас з ряду причин йому вдалося 
реконструювати картину вірувань не пізніше ніж з ХХ ст. Вче-
ний зазначає, що зібраний матеріал дає цікаві результати при 
вивченні. З  одного боку, він демонструє багато спільного із 
матеріалом материкової країни, з іншого – у ньому відбилися 
зв’язки словаків з угорцями. 

Отже, народні вірування словаків Бекеша складаються з 
трьох шарів: 1. Вірування, принесені зі Словаччини. 2. Повір’я, 
адаптовані внаслідок міжетнічних зв’язків, засвоєні на новій 
батьківщині. 3. Повір’я, що утворилися внаслідок локальних 
впливів. Опис починається з космогонічних уявлень. Далі 
йдуть вірування, пов’язані з людиною  (чоловік і жінка, час-
тини тіла, персоніфіковані хвороби та ін.), людським оточен-
ням  (харчування, тварини і рослини тощо). Значну частину 
займає опис міфологічних істот, зокрема відьми  (босорка, 
стріга), її дій, захисту від неї. З надприродних істот представ-
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лені привид  (матоха), блукаючий вогник  (светло), водяне 
теля (воднво теля), утопленик (топенец) та ін.

Про залишки древніх вірувань у словаків, що проживають 
вздовж р.  Галга, в області Пешт у поселеннях Ача, Чьовар, 
Пюшпьокгатван та ін. Крупа пише у праці «Міфічні істоти у 
словаків вздовж Галги» [413]. Він зазначає, що зв’язок поміж 
діями та усними висловлюваннями у віруваннях був багато-
шаровим: «а) практика і висловлювана дія спільно виконують 
первісну функцію. Тут можна назвати захист від відьом та ін-
ших духів; б) вірування більше не практикується, та текст ще 
зберігає зміст вірування. Наприклад, блукаючі вогники, тут 
вогник є злим духом. Це не можна вважати характерним сте-
реотипом, інформатори в це вірять, хоча дії істоти вже запе-
речують; в) ні дії персонажа, ані висловлюваний текст не від-
бивають змісту вірувань. Значна частина повідомлень, історій 
про міфічні істоти належить до цієї групи» [413, р. 60]. Крупа 
ділить міфічні істоти регіону на шість груп, зокрема це відьми, 
блукаючі вогники, привиди, пов’язані з релігією істоти та ін. 

Незважаючи на загальну тенденцію до згасання тради-
ційних вірувань серед угорських словаків у другій половині 
ХХ ст., досліднику вдалося записати чимало їх зразків у міс-
цевостях Мезьоберень та Кішкьорьош, які він подає у своїй 
праці  [425]. У творах Крупа зауважує багато спільних рис із 
угорцями та німцями, що мешкають поряд.

У  1985-му році Д.  Франкович записав від Софії Міодра-
говіч з Ліппона, розташованого у південній Барані, сербські 
міфологічні перекази, легенди та ін. [322]. Софія (уроджена 
Міркович, 1903 р. н.) походила із селянського середовища й 
навчилася фольклорних творів від своєї матері. Оповіді, що 
виконуються місцевою сербською говіркою, містять архаїчні 
мотиви та не бракує їм елементів гумору. У праці розгляда-
ється порча, хвороби, лікування, роль жінки-ворожки у сер-
бів та ін.
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Світ вірувань місцевих сербів порівняно із міфічними істо-
тами угорських вірувань є багатшим, система міфічних істот, 
наділених надприродними властивостями, складнішою. Се-
ред міфологічних переказів найчисленнішими є перекази про 
відьом: не раз роль шкідливої для людини мори  (напади на 
сплячу людину) перебирає на себе вєстіца, тобто відьма, хоча 
в оповіданнях йдеться загалом про мору, як про стару дівку, 
яка не може вийти заміж, і має зв’язок з чортом. В уявленнях 
про міфічні істоти представлені віла (чарівниця), змай (люди-
на-дракон), аздая (змія-дракон), ватрені цоєк (вогняна люди-
на), враг, д’яво, бес (чорт), водені цоєк (водяна людина), Млада 
неделя  (Новий місяць в неділю), судєніце (жінки –долі), свіє-
це (свічки). Та є також перекази й про сховані в землі скарби. 

В обрядовому матеріалі календарного року, на думку автора, 
особливе місце займають міфічні вершники, що з’являються 
на страсному тижні. Ці вірування головним чином пов’язані 
з Тодоровою суботою і містять невідомі сербам обряди. Ви-
окремлено обрядовий матеріал, пов’язаний з днем Дьордя: об-
хід кордонів, виготовлення вінка, ритуальне поїдання риби у 
пивничках, пиття вина, ходіння в гості, поливання могил ви-
ном, похід у церкву, далі принесення вінка дня святого Дьор-
дя, який протягом року захищатиме сім’ю. Автор зазначає, 
що багато яскравих обрядів поєднано з різдвяними та ново-
річними святами. Особливо різноманітними є міфічні істоти, 
що з’являються у Некрстені дані, далі у Троїцьку неділю, серед 
них описується шкідлива дія вєстіци. Франкович описав та-
кож табуйовані дні та захисні дії в цей період.

Крім оповідей про святих, магічні предмети він подає ці-
каві дані про віру у цілющу, лікувальну силу хреста Стіяновіц 
Стефана, що знаходиться на пагорбі Дюнтірі поблизу Шікло-
ша. У дослідженні згадано й вірування про рослини, зокрема 
базилік, який захищає від злої сили, є невід’ємним атрибутом 
культу померлих.
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Франкович цікавиться також малодослідженим матеріа-
лом вірувань про коваля у сербській, хорватській і угорській 
народній традиції  [320]. Коваль сакральних сфер  – часто як 
помічник Бога – є володарем блискавок і грому, у раю він мо-
гутніми ударами по ковадлу кує блискавки, які розганяє чорт. 
Однак коваль, як володар грому й блискавок є близьким до 
грозових демонів, невіддільних від родючості, з ними він теж 
час від часу веде боротьбу. Його двобій з чортом, відьмою, 
смертю, драконом та ін. теж показано в переказах. Франкович 
пише про те, що у віруваннях сербів та хорватів коваль опи-
няється на Місяці, де він однієї рукою тримає молот, а другою 
підкову і таким чином нерозривно пов’язаний з небесними 
сферами. Поява і застосування заліза у формі метеорита має 
небесний характер, в той час як руда, що добувається з надр 
землі, – пекельний, тобто коваль наділяється позитивними і 
негативними властивостями. Необхідний для роботи вогонь 
теж є амбівалентним. Коваль є власником вогню, який може 
бути небесним і підземним, тобто водночас божественним і 
диявольським. Як носій амбівалентних знаків, майстер чудес-
них предметів і зброї, він водночас володіє магічними власти-
востями і силою заліза.

Автор свідчить, що позитивні риси коваля продовжують 
жити у легендах про Ісуса і святого Петра, у сербів – про Саву, 
вони стають володарями вогню, майстерності і таємниць 
ремесел, тобто майстрами майстрів. Від майстерності кова-
ля (обробка заліза) невіддільні обряди посвячення, ритуали, 
перекази, які можуть пов’язуватися зі смертю, й водночас з 
новим народженням, новим життям. В  одному з архаїчних 
мотивів про Ісуса і його товариша йдеться про смерть Місяця, 
якому допомагає наново народитися коваль, який спрямовує 
всіх на небо.

Автор пише, що в час Різдва та Нового року сербські, хор-
ватські та угорські ковалі б’ють молотами по ковалдах, оче-

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

220

видно, таким чином повторюючи богів-творців, які відганя-
ють демонів, відновлюючи в космосі порядок, перемагають 
сили хаосу. У час трансформування заліза коваль може значно 
вплинути на жіночу родючість, лікувати і виготовляти амуле-
ти. Ковальський цех на Балканах вважається святим місцем.

Міфічні істоти описані Франковичем також у народних пе-
реказах подравських хорватів [323]. Спершу він дає відомості 
про регіон, вивчення його народної культури попередніми до-
слідниками Ф.  Гьонці, Т.  Вуїчичем, Р.  Беговац та  ін. Сам він 
збирає тут матеріал понад 20  років і доходить висновку, що 
подравські народні перекази багаті мотивами, які в інших міс-
цевостях вже забулися. Багатий край і талановитими оповіда-
чами, які, за його словами, у більшості випадків вірять у те, 
що кажуть. У самих творах автор відмічає угорські мовні та 
ін. запозичення. При систематизації оповідей автор викорис-
товує угорський і хорватський каталоги переказів. В основній 
частині дослідник розглядає окремі міфічні істоти, це суджені-
ца – доля, куга, враг – чорт; ковач – коваль; смрт, шаркань – 
дракон, віла, змай, песоглавці та ін.

Франковичу належить і праця про дема-божество (аграрне 
божество, віла) у подравських хорватів [315]. Автор описує ві-
рування про вілу, її дії, підкреслюючи аграрний характер об-
разу. Їй властиві деякі дії Перуна, так, вона любить сидіти на 
сухій гілці дуба, її гарно видно у час грози. Віла любить тан-
цювати із сільськими парубками, які грають на сопілці. До-
слідник зазначає, що в угорський фольклор із сербського та 
хорватського потрапили лише негативні  (демонічні) власти-
вості віли, а позитивні, які сприяють родючості, збільшенню 
поголів’я худоби не виявлено.

 На території сучасної Угорщини в гірських районах коміта-
та Земплен існує русинський (український) етнічний анклав. 
Однак його жителі значно асимілювалися серед місцевих сло-
ваків та угорців. У наш час лише старше покоління пам’ятає 
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свою мову, найкраще збереглася русинська культура у с. Ком-
лошка та Рудабанячка. Процес витіснення власної культури не 
означає ії зникнення, вона продовжує існувати в інших фор-
мах. Це явище отримало назву колонізації (З. Уйварі). 

Процес колонізації русинського фольклору гірських регіо-
нів Земплена йшов паралельно з відмиранням певних жанрів, 
обрядів і ритуалів, змін їхніх функцій. Дослідження про фоль-
клор с. Комлошки було зроблене Ж. Діосегі і Г. Барною [272]. 
Вони зазначають, що тут досі збереглися народні легенди та 
перекази, відомі старшому поколінню. Ці твори виконуються 
угорською і «руською» мовами. Найпоширеніші тут історич-
ні і міфологічні легенди та перекази. Історичні перекази пе-
реважно пов’язані з місцевою фортецею Пуста й групуються 
навколо особи князя Ференца Ракоці ІІ, який в угорців є на-
ціональним героєм, про нього та події визвольної війни проти 
Габсбургів 1703–1711  років зберігся багатий і різноманітний 
фольклор, як пісенний, так і прозовий. Сама назва Пуста, за 
переказом, виникла у зв’язку з першими поселеннями на цій 
території угорців, слов’яни мігрували сюди пізніше. У форте-
ці панувала жорстока Маргіт Чірке, її антиподом є мужній і 
справедливий Ракоці. У переказах відобразилися не лише іс-
торичні події, а й побут, праця селян у полі, будівельні роботи 
тощо. У народних оповіданнях з часом змішуються різні епо-
хи, так, татари, турки та куруци у них не завжди розрізняють-
ся. Маргіт Чірке (така історична особа справді існувала) стає 
дружиною Ракоці тощо.

Слід сказати, що подібні перекази про Ракоці значним чис-
лом зафіксовано і на територіально близькому Закарпатті. 
Північно-східна частина Угорщини була головною базою ку-
руцьких військ, таким чином перекази про Ференца Ракоці ІІ 
зберігають основні моменти визвольної війни, які служать 
підложжям, а вже на неї нашаровуються інші події, локально-
го значення, вони переплітаються між собою, повстання може 
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служити фоном для висловлення народом своїх поглядів на 
певні моральні проблеми, обумовлювати географічну назву 
тощо. Сам Ракоці згідно з народними симпатіями постає як 
позитивний герой, що цілковито узгоджується з загально-
світовим фольклорним каноном зображення справедливих і 
мудрих владників – раз він добрий король чи цар, захисник 
бідних, раз воєвода, що відмінив панщину. А може бути навіть 
благородним розбійником: «Був давно в наших горах і хащах 
великий розбійник – славний Ракоці. Такий сильний, що не бо-
явся нікого. Допомагав бідним, а панів грабував» [110, c. 183]. 
Головне те, що він виступає на боці обездолених і має владу чи 
можливості для їх захисту, визволення, поліпшення станови-
ща, з ним пов’язані їх надії та мрії на краще, щасливіше життя. 
Фольклор про Ракоці може переплітатися з мотивами усно-
поетичної традиції про короля Матяша та Лайоша Кошута. Це 
ми бачимо і в згадуваних переказах з Комлошки, де оповідь 
про Ракоці змішується з мотивами казки «Замок у Невицькім 
та король Матяш», поширеній на Закарпатті, вона існує лише 
в карпатоукраїнському фольклорі. Тут так само згадано зам-
ки, загалом легенди про замки – Невицький, Ужгородський, 
Мукачівський, Боржавський та інші дуже поширені у краї, 
вони пов’язуються з різними війнами, їх володарі часто є жор-
стокими іноземцями [див. 78]. Поган-дівка з казки, жорстока 
і потворна, з якою стає на герць мужній визволитель русинів 
король Матяш, зображена і як володарка замків в Пудгороді 
(зараз Словаччина) та Надьгаласі (Угорщина). 

Дослідники відмічають вплив слов’янської традиції у бу-
вальщинах Комлошки, в яких збереглися залишки народних 
вірувань. Багато оповідань існує про відьом. Угорське слово 
босоркань вживається рідко і переважно молодшим поколін-
ням, частіше говорять босорка, відьма, інколи босор. Основні 
дії відьми пов’язані з нанесенням шкоди та перетвореннями. 
Найчастіше у бувальщинах Комлошки вона перетворюється 
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на жабу, що, характерне, здебільшого, для слов’янських віру-
вань : «Стара Пасторне була відьмою. Її сусід якось виходив зі 
стайні і побачив, що туди заповзає велика жаба. Наступного 
дня побачили, що в старої була перев’язана нога, бо жабу, на-
хромивши на вила, викинули із стайні» [272, р. 34].

За спостереженнями фольклористів, з культом померлих 
та їх душами пов’язана інша міфічна істота, що вечорами 
з’являється у вигляді попа, який править месу. Цей типово 
слов’янський мотив можна знайти в українських, словацьких, 
болгарських віруваннях. Душі померлих приходять у вигляді 
страшка, який може перекидатися у різних звірів: зайця, кіш-
ки (мачки), кабана, гусака (гуса), білого пса. Ці істоти пасивні 
й часто віщують смерть: «Дух померлого з’являється у вигляді 
собаки, кошки чи зайця. Я йшла після прядіння додому, була 
сонна, тому раніше пішла. Побачила, що шлях мені перебіг 
заяц, одна зблизька він виявився не схожим на зайця» [272, 
р. 37]. Багато подібних історій про «страх», що з’являється лю-
дям у звіриній подобі, записано на Закарпатті В. Гнатюком [35; 
37]. Ці перекази розповідають русинською, рідше угорською 
мовою й називають їх історіями чи випадками. В  угорських 
творах трапляється багато слов’янських елементів. Інколи зу-
стрічається образ нори (мари, упири), яка смокче кров – теж 
типово слов’янський витвір, адже в угорських варіантах він 
не існує.

Угорські вчені, досліджуючи обрядовий фольклор гірсько-
го Земплена, зазначають, що це своєрідне явище в культурі 
Угорщини, він сформувався під впливом кількох традицій: 
української, німецької, угорської, словацької. У  багатьох ви-
падках складно виокремити елемент якоїсь певної культури. 
У деяких місцевостях ще досі зберігся звичай стрибати через 
вогонь й співати пісень на Івана Купала (св. Яноша), ці зви-
чаї згадуються як соботки чи купайла. У селах Мьодьорошка, 
Гаромгута, Регец, Комлошка, Рудабанячка у день Андраша ді-
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вчата кидають конопляне сім’я на корінь зрубаного дерева й 
просять: «Андраш, Андраш, я даю тобі коноплю, скажи мені, 
хто буде моїм судженим». Цей звичай нагадує гуцульські об-
ряди українців [486].

Про чималий інтерес угорців до народної культури Закар-
паття свідчить укладена Шандором Модьороші «Етнографічна 
бібліографія Закарпаття» [473], що вийшла друком на кафедрі 
етнографії Дебреценського університету і містить окрім різ-
номовних фольклористичних також етнографічні, мовознав-
чі, літературознавчі, історичні та інші джерела. До того ж вона 
охоплює крім закарпатського ще й діаспорний матеріал угор-
ських, чехословацьких та югославських українців з давніх-да-
вен до нашого часу. Бібліографії передує невеликий вступний 
огляд досліджень народної культури українців Карпатського 
регіону, зокрема тих, що проживають в сучасній Закарпат-
ській області, а також за межами основного етнічного масиву. 
Своє завдання автор бачить у допомозі угорським дослідни-
кам краще орієнтуватися в літературі, присвяченій народній 
культурі закарпатських українців. З подібних покажчиків слід 
назвати каталог етнографічної літератури Закарпаття ХІХ ст. 
Ярослава Дашкевича (1989), фольклорні дані ввійшли до «За-
гальної библіографії Подкарпатя» Миколи Лелекача та Івана 
Гарайди  (1944), покажчика «Українське радянське карпатоз-
навство», підготовленого Яковом Прилипком  (1972); «Под-
карпатское Общество Наук. Публикаціи: 1941–1944» Михайла 
Капраля (2002) та ін. Перелік основних праць і фольклорних 
збірок краю знаходимо в загальноукраїнському покажчику 
Мирослава Мороза [134]. 

Розглядаючи питання взаємовпливів у фольклорі, деталь-
ніше зупинімося на сучасних студіях з цих питань. У наш час, 
що характеризується численними етнічними конфліктами, 
значними міграційними процесами, економічними, культур-
ними та іншими проблемами співіснування різних народів, 
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дедалі більший інтерес викликають так звані порубіжні тери-
торії, де змішано проживають різні етнічні спільноти. Вирі-
шення цих проблем потребує поєднання зусиль різних наук, 
комплексного міждисциплінарного підходу, що включає цілі 
блоки питань.

У сучасній науці на перший план виходить поняття геогра-
фічного, просторового поділу народної культури, тому постає 
питання про історико-географічні регіони чи зони (смуги, по-
яси) із усталеною культурою, де спільно проживають різні на-
ціональності. 

Дослідники здавна цікавилися подібними територіями. 
Так, петербурзькі вчені А.  Герд та Г.  Лебєдєв виокремлюють 
історико-культурні зони (ІКЗ) як певні ареальні єдності, що 
визначаються за даними суміжних народознавчих дисциплін 
і виявляють при цьому разючу ареальну стійкість: «Кожна 
нова етнічна трансформація, кожен новий народ не відкидає 
існуючу культуру, а ніби вписується, вживається і поступово 
вростає в неї. Народи приходять і йдуть, змінюються форми 
господарювання, зникають археологічні культури і пам’ятки, 
а історико-культурні зони лишаються й з епохи в епоху на-
бувають дедалі більшої стабільності й оформленості свого 
ареалу, іноді аж до сучасних політичних чи адміністративних 
кордонів» [108, с. 26].

У польській етнографії слово зона зберігає первісне значен-
ня. К. Мошиньський, досліджуючи так званий північно-схід-
ний кордон, поширення, динаміку культурних течій окреслив 
термінами зона і кордон. 

Щодо угорських вчених, то відомий етнолог Бела Ґунда, який 
свого часу займався дослідженням угорсько-слов’янських 
етнокультурних зв’язків, ще 1958  року вжив найменування 
етнологічна контактна зона. Дещо інший поділ пропонує 
академік Ласло Коша, який взагалі поняття край, регіон, місце-
вість, провінція, зона, смуга вважає синонімічними [97, с. 77].
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Термін на позначення територіального перебування вза-
ємодіючих етносів – контактна зона – детально описує угор-
ський академік А. Паладі-Ковач: «Контактна зона є зона (сму-
га, пояс), що торкається двох межових мовних, етнічних чи 
культурних територій, де мовні, культурні, етнічні взаємовп-
ливи особливо відчутні. Кількість порубіжних явищ зростає, 
ізоглоси накладаються одна на одну, часто трапляється й пе-
рекривання. Для контактної зони характерною є форма сму-
ги, поясу, хоча ширина (чи, можна сказати, глибина) зони у 
випадку однієї певної зони теж може бути змінною в різних 
відтинках» [502, р.  9]. Крім великих контактних дослідник 
виокремлює зони, що стикаються всередині невеликих міс-
цевостей, навіть поселень. Для контактної зони характерною 
є перехідність, змішаність і втручання, а також дво- і багато-
мовність, що спостерігається у місцевих спільнотах та їх оди-
ницях. Учений говорить про подібні зони на території Угор-
щини, хоча й зазначає, що підходити до цих моментів треба 
обережно, з урахуванням багатьох факторів їх історичного 
та сучасного розвитку. До прикладу, П. Недермюллер для по-
дальшого вивчення специфіки обрядів гірських місцевостей 
північно-східної Угорщини запропонував виділити певні те-
риторіальні пояси, чи смуги, які репрезентуватимуть обрядо-
ву систему гірського Земплена. У зв’язках з іншими ці пояси 
вказують на тенденцію до інтеграції, а в середині своєї систе-
ми – до диференціації [486, p. 658].

Польський дослідник Д.  Демський пише про пограниччя 
як про «різновид культурної зони, в якій елементи двох (або 
кількох) сторін змішані і зазвичай виступають у різних пропо-
рціях. Їх склад залежить від багатьох чинників. До них упев-
нено зарахуємо віддаленість від кордону: чим територія роз-
ташована далі від нього, тим менше вона містить культурних 
ознак другої сторони». Демський вважає, що в наш час при-
кордоння слід трактувати не як замкнуту сферу рівномірно 
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змішаних культурних ознак, а як територію, що нагадує мо-
заїку або печворк (англ. patchwork). Під цим поняттям «слід 
розуміти самопов’язані між собою процеси, нерівномірно 
розвинені культурні зразки, які віддзеркалюють суперечливі 
правила, що керують діями людей, належних до окремих куль-
тур» [57, c. 83].

Отримані результати вимагають теоретичного осмислен-
ня й обґрунтування, уніфікації термінів, методів та підходів. 
Адже самі поняття кордон, регіон, етнос, етнічні спільноти 
тощо можуть дещо інакше трактуватися. Так, виникають 
терміни на позначення явищ порубіжжя, до прикладу, роз-
глядається мовне порубіжжя, яке не завжди співпадає з куль-
турним чи етнічним, нових вимірів набирають проблеми іс-
торичних переселень та міграцій, менталітету, ідентитету, 
конфесійної приналежності тощо. Кордон може вживатися в 
прямому розумінні, як, так би мовити, матеріальний, геогра-
фічний, і окрім того як символічний, тобто з погляду поділу 
свій – чужий, психологічного бар’єру між людьми тощо [360, 
p. 93–121].

Українські вчені також досліджують подібні зони в Украї-
ні, так, вони виокремлюють, українсько-молдавське та укра-
їнсько-угорське пограниччя, сусідні між собою українські, 
білоруські та російські райони (Чернігівщина, Гомельщина, 
Брянщина), польсько-українські контактні зони тощо, де 
з’ясовують фольклорну взаємодію. Зокрема взаємовпливи у 
фольклорі різних нацменшин України вивчали й вивчають 
співробітники ІМФЕ ім.  М.  Рильського НАНУ В.  Юзвенко, 
Л. Вахніна, В. Головатюк, Л. Халюк (польсько-українські кон-
такти), М. Гайдай (словацько-українські), Н. Шумада, О. Ми-
китенко, М.  Карацуба (південнослов’янські та українські). 
Неслов’янськими спільнотами країни цікавляться В.  Шаблі-
овський (румуни й українці), Л. Мушкетик (угорці й україн-
ці). Філологічний та музикознавчий аспекти студій у вивченні 
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порубіжжя поєднала С. Грица, яка також виокремлює Покут-
тя, Карпати як історико-географічні області, де перетинали-
ся шляхи багатьох національностей. Вивчаючи їх, вона свід-
чить, що міжетнічні і, зокрема фольклорні зв’язки в Карпатах 
є складнішими з огляду на неоднакову генетичну приналеж-
ність етносів, мовну строкатість та їх різні конфесійні переко-
нання. І водночас, як важливий чинник, вона називає просто-
рово-територіальне середовище – гори, подібність форм по-
бутової культури, зокрема пастівництво, що сильно впливало 
й на фольклор: «Пастуша, або так звана валашська колоніза-
ція охопила до кінця ХV ст. весь Карпатський регіон до захід-
них окраїн. Міжетнічні процеси стимулювали тут міжетнічні 
зв’язки, а водночас гірський ландшафт (при сповільненому 
економічному розвитку) зумовив ізоляцію населення, збере-
ження локальних особливостей культури етносів та етногра-
фічних груп, які проживали в районі Карпат» [49, с. 66, 67].

Ці обставини дозволяють А.  Ковачу говорити про фоль-
клор Карпат як окремий масив: «Про реальну наявність рис 
“карпатської фольклорної спільності” дослідники почали здо-
гадуватися вже на самому початку розвитку фольклористики, 
коли дискусія про пріоритет того чи іншого класичного сюже-
ту, що розгоралася впродовж видання нових записів, става-
ла активним стимулом для збирання і вивчення національної 
поетичної епіки. Питання про існування карпатської фоль-
клорної спільності і в наш час, після подолання механістич-
них уявлень про запозичення фольклорних творів, залиша-
ється плідним ґрунтом для висунення і перевірки генетичних 
та історико-порівняльних концепцій» [85, с. 1]. 

Уснопоетична творчість кожного народу розвивається 
не лише за рахунок накопичення й еволюції власних націо-
нальних надбань, а й шляхом запозичення, перероблення, за-
своєння, а то й неприйняття елементів інших культур. Часто 
такі запозичення так глибоко засвоюються іншою культурою, 
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так органічно входять до її складу, що повністю забувається 
їх іноетнічний характер і походження. Переймання завжди є 
творчим процесом. Свого часу концепцію «зустрічних течій» 
висунув О. Веселовський. Згідно з нею засвоюється лише те, 
у чому є потреба, причому передбачається обов’язкова наяв-
ність аналогій між традицією, що сприймається, і що сприй-
має. Запозичення мобілізує можливості приймаючої традиції, 
переорганізовує її фрагментарний матеріал (формули, мотиви 
тощо), породжуючи тим самим нову якість; засвоєння є за-
вжди переробкою і розвитком у сприймаючому середовищі 
[20, c. 221].

Згодом М. Грушевський писав, що вивчаючи впливи й за-
позичення, не треба забувати й «другу сторону цього питан-
ня: степень одомашнення органічного засвоєння інтернаціо-
нальних, мандрівних тем українським елементом (…). Тут як 
і взагалі в питаннях літературної творчості важне не що, а як. 
У способі оброблення інтернаціональних тем, у наданні їм но-
вої оригінальної краси і артистичного інтересу взагалі вияв-
ляє себе творчий геній як індивідуальних, поодиноких твор-
ців, так і колективний – цілої нації» [52/1, с. 367]. І. Франко 
називав цей процес «націоналізацією», наголошував на спо-
стереженнях власне українського матеріалу, в якому ті чи інші 
мандрівні теми, сюжети, образи проходили цей процес. Сам 
він подав приклад порівняльного та зіставного вивчення ба-
гатьох мандрівних сюжетів та мотивів.

На складні трансформації, що відбуваються підчас пере-
ймання, вказував Андрій Лобода у праці «Русские былины о 
сватовстве» (1904, с. 286): «Тема, перейнята з одного джерела, 
комбінується із спорідненими темами, перейнятими з іншого 
джерела; прийоми творчости, епічного зображення, запозиче-
ні від одного народу, змішуються з такими ж прийомами, що 
зайшли від других: все розпочинається оригінальною творчіс-
тю народу, що переймає, запозичене стає свого роду складним 
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переломленням, в якому змішуються з собою обриси багатьох 
предметів, де в їх сплетінні вже не можна відрізнити обриси 
кожного із них зокрема, і де стає новий предмет, що в деталях 
вважається повторенням контур, знаних уже з попереднього, 
та в цілому являє собою щось нове, що близько підходить до 
всіх відображених предметів, але не повторює, не передає ні 
одного з них зокрема».

Про це пишуть і дослідники пізнішого часу: «Водночас 
очевидно, що так зване запозичення не може бути механіч-
ним процесом. Запозичені елементи, для того, щоб увійти в 
традицію, мають бути адаптовані функціонуючою системою 
національного фольклору, перероблені і пристосовані до неї, 
з “чужих” мають стати “своїми”. Таким чином, будь-яке запо-
зичення не може не бути процесом творчим за своєю суттю, 
обумовленим певним комплексом факторів  – етнокультур-
них, соціальних, естетичних тощо» [173, с. 4].

У природі не існує етнічно «чистих» культур і наднаціо-
нальних явищ, які б не отримали національних версій, по-
бутуючи в різних етнічних середовищах. Міжетнічні зв’язки 
у фольклорі  – не випадкове явище, за ними завжди стоять 
конкретні спільноти, що вступають у контакти синхронно-
го чи діахронного плану. Взаємовпливи в народнопоетичній 
творчості виступають як органічна і складова частина фоль-
клорного процесу, що дає можливість піти далі виявлення 
і фіксації спільного і особливого в тематиці, мотивах, сю-
жетах, зокрема пояснити основні закономірності розвитку 
фольклору на рівні ідейно-структурних і естетичних елемен-
тів жанрів, встановити локальні і надетнічні варіанти фоль-
клорних явищ.

З часом у розвитку науки про міжнаціональні взаємини ве-
ликого значення набуває диференційований підхід до фоль-
клорних контактів, розмежування рівнів їх досліджень. Так, 
К. Чистов запропонував виявляти своєрідність явищ «на рівні 
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фольклористичної абстракції, більш високої чи більш низь-
кої». Під вищими рівнями він розуміє «загальні закономір-
ності розвитку фольклору досліджуваного народу, співвідно-
шення і кордони жанрів у певний історичний період, час фор-
мування основних жанрів, ступінь їх розвитку і тривалість 
продуктивного періоду, співвідношення локальних і загаль-
нонаціональних варіантів явищ і т. ін. Рівні більш низькі, ніж 
“елемент” і “комплекс елементів” – це конкретні національні й 
локальні розробки сюжетів, стійкі контамінації, що ввійшли в 
етнічну традицію саме цього народу, особливості образів ді-
йових осіб, конкретні риси художнього середовища, зображу-
ваного в казках, епічних піснях, баладах і т. п. Й, нарешті, ще 
одна група рівнів, тісно пов’язаних з мовою та її особливос-
тями, – поетика, стилістика, віршування, запас розроблених 
стереотипних формул і т. п.» [217, с. 74–75].

Визначення типів, форм і міри спільності та відмінності у 
фольклорі різних народів  – одне з найбільш актуальних за-
вдань фольклористики. Відомий український фольклорист та 
музикознавець Софія Грица запропонувала багаторівневу сис-
тему вивчення міжнаціональних зв’язків. Причому відправ-
ною точкою для неї служили «фольклорне середовище з його 
багатством соціальних характеристик, а також фольклорний 
артефакт (твір, взятий у вірогідних варіантних змінах на рівні 
ряду, жанру, моделі-парадигми), які виступають у співвідно-
шенні суб’єкта і об’єкта. В центрі дослідження зв’язків стоїть 
твір, який може створювати внутрішньоетнічні, міжетнічні 
парадигми варіантів. Їх порівняння має відбуватися на рівнях, 
що створюють певну кореляційну схему» [48, с. 80]. 

Угорський дослідник З.  Уйварі виокремлює наступні фор-
ми існування міжетнічних зв’язків: контакт, взаємодія, зв’язок, 
паралель-аналогія  [551]. Найзагальнішим поняттям є зв’язок, 
його вживають в найрізноманітніших значеннях. Як правило, 
зв’язок – це безпосередній контакт, тісна залежність у часі і про-
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сторі, факт передачі-запозичення явищ культури. Це, до при-
кладу, вплив слов’янської культури на формування угорської.

Щодо контакту, то в цьому випадку можливість зв’язку 
лише припускається. Тобто, це слабша, поверхнева форма 
зв’язку. Часто це контакт невеликої іноетнічної групи з корін-
ним населенням регіону. Контакт, що виникає в межах населе-
ного пункту чи між ними за умови подібності певних культур-
них явищ, може призвести до взаємодії.

Таким чином, у зв’язку з поняттям контакт виникає термін 
взаємодія. Це явище теж припускає зв’язок, однак стосуєть-
ся лише певних областей народної культури. Особливо сут-
тєвим є те, що в цьому випадку йдеться не просто про одно-
сторонній зв’язок, вплив одного народу на інший, а розгляда-
ється двосторонній рух культурних явищ, й на перший план 
виходить органічний процес передачі-запозичення. Поняття 
взаємодії є також, по-суті, зв’язком, однак такою його фор-
мою, коли обидві сторони і впливають, і запозичають. Однак 
взаємодія не завжди означає еквівалентний обмін упродовж 
даного процесу. Аналогія або паралель ще не зв’язок, вона є 
лише першим кроком до його встановлення і дослідження, що 
потребує певних умов.

З. Уйварі виділяє ще два типи міжетнічних зв’язків: мігра-
ція та колонізація. Міграція стосується переважно матеріаль-
ної культури, тих явищ, які виникають з тісних контактів між 
людьми, які періодично з’являються і щезають в результаті 
певних соціальних процесів. З цим поняттям пов’язана про-
блема колонізації, тобто такого повного, глибокого, органіч-
ного засвоєння чужої культури, коли вона стає своєю влас-
ною й питання про запозичення просто відпадає. Яскравим 
прикладом цього є запозичення угорцями багатьох явищ 
слов’янської культури, процес, який відбувався віками.

Рівні запозичень у народній культурі загалом з’ясовує ро-
сійський дослідник В. Лапін. Так, першим рівнем він вважає 
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окремі запозичення  – побутові, господарсько-культурні, об-
рядово-лексичні та ін. Другий рівень – «сакралізація» деяких 
нетрансформованих іноетнічних запозичень, виникнення-
створення гібридних форм, перекручених перекладів деяких 
фольклорних сюжетів, образів, термінів тощо.Третій рівень – 
трансформація запозичених елементів, образів, сюжетів і 
форм, включення їх до власних жанрово-стилістичних і се-
мантичних систем. Четвертий рівень – активна структурно-
стильова інтеграція, далі п’ятий  – фольклорна двомовність, 
шостим є рівень бінарно-етнічних (іноді й тернарних) жанро-
во-стильових фольклорних систем, обрядових і святково-об-
рядових фольклорно-етнографічних комплексів; паралельне 
функціонування деяких фольклорних жанрів, видів чи форм 
різними мовами. Сьомим рівнем Лапін вважає культурно-
мовну асиміляцію, зміну фольклорної свідомості, та, як ре-
зультат, етнічної самосвідомості; виникнення традицій різної 
історичної глибини [108, с. 33, 34]. 

Учений пропонує також термін міжетнічний простір тра-
диційної культури як сукупність двомовного фольклорного 
середовища, особливого продуктивного стану фольклорної 
традиції і виникнення в ній різноманітних художніх форм 
[108, с. 35].

Про різні форми спонтанних контактів на фольклорному 
порубіжжі пише С.  Грица. Дослідниця пропонує розглядати 
їх як систему кіл, що стикаються та перетинаються. Центр 
кола – ядро – завжди тяжіє до збереження домінантних, нор-
мативних ознак культури конкретного етносу, тоді ж як на 
периферії кола під впливом іншорідного оточення утворю-
ються лабільні ділянки, відкриті до сприйняття іноетнічно-
го та варіювання домінантних ознак відносно центра (ядра). 
Грица виокремлює також рівні фольклорних зв’язків, серед 
яких важливими є: «1) біо-етнолінгвістичний, який вказує на 
те, що: а) етноси можуть бути між собою генетично та мов-
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но спорідненими (українці, білоруси, росіяни); б)  генетично 
споріднені і мовно віддалені (українці, чехи, болгари); в)  ге-
нетично і мовно неспоріднені (українці, угорці, німці); 2) со-
ціально-економічний, що вказує на близькість чи віддаленість 
господарських типів культури сусідів і опосередковано впли-
ває на жанрову та стилістичну структуру народної творчос-
ті; 3)  соціально-ідеологічний, який вказує на несуперечливі 
зв’язки етносів, їхні тривалі історичні контакти чи суперечли-
ві, що зумовлені національним, конфесійним протистоянням 
тощо; 4) фактор іманентної специфіки порівнюваного матері-
алу, який функціонує в системі контактів (мається на увазі, що 
фольклорні роди, види, жанри неоднакові з погляду їх функ-
цій та мобільності в системі міжетнічних зв’язків, асиміляції, 
інтеграції)» [49, с. 52].

Фольклор етнічних груп – крім загальних закономірностей, 
що викликають зміни в народній культурі  – підлягає таким 
змінам, які, не зважаючи на міжетнічні зв’язки, не торкають-
ся народної культури більшості населення. Сюди відноситься 
зміна мови, зокрема у народній традиції, фольклорі. Різним 
аспектам цих питань у низці праць присвячує увагу Анна Ді-
вічан. Так, вона намагається простежити зміни у мові різно-
го типу мовних островів угорських словаків  [353]. Дівічан 
вивчає, які суспільні і мовно-культурні зміни, до прикладу, 
особливостей вживання мови, багатство, складові народної 
культури, існування релігійних та іншого характеру культур-
них прошарків рідною мовою, суспільна структура національ-
но-етнічної спільноти, форми поведінки та ін. обумовлюють 
зміни у фольклорі рідною мовою.

У праці показано й те, яким різним способом у католицьких 
та євангелістських словацьких поселеннях церковна культура, 
мовні звичаї, що практикуються, консервуються чи змінюють-
ся, впливають на зміни у фольклорі. За допомогою конкретних 
прикладів автор демонструє різноманітні форми вияву дво-

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

235

мовного фольклору й зупиняється на двох головних типах змін 
мови фольклору, внаслідок яких або фольклор, що виконував-
ся рідною мовою, стає іншомовним, угорськомовним, ачи сло-
вацьке поселення запозичує угорські обряди, фольклорні жан-
ри разом з мовою. Авторка у своїй статті зачіпає питання, яким 
чином завдяки цим змінам утворилася система цінностей дво-
мовної культури в окремих словацьких поселеннях. Хоча угор-
ські мовні впливи майже з часів переселення почали торкатися 
народної культури угорських словаків, й посилилися з 80-х ро-
ків минулого століття, радикальні мовні зміни відбулися у вирі-
шальній фазі розпаду народної культури у 20–40-х роках ХХ ст. 
У заключній частині роботи автор коротко зазначає, що, не зва-
жаючи на зміни і всупереч їм, існують об’єктивні і суб’єктивні 
фактори, які сприяють і в наші дні виживанню окремих жанрів 
фольклору рідною мовою. 

Дану тему вона продовжує розвивати і в своїх пізніших 
працях. Одну із статей Дівічан присвячує зустрічі німецької 
і словацької традиційної культури на мовних островах угор-
ських словаків  [353]. Змішані словацько-німецькі поселення 
вона поділяє на дві категорії: 1. Німецькі поселення, що розчи-
нилися в словацьких. Це, до прикладу, села словаків-католиків 
місцевості Піліш. 2. Обидві національні групи є самостійни-
ми. Тут вона називає словаків-євангелістів Мезьобереня та ін. 
Досліджуючи мовні запозичення німецьких фольклорних 
мотивів та явищ словаками, авторка виокремлює їх основні 
етапи: пізнє середньовіччя, період до ХVІІ–ХVІІІ ст., а також 
час існування словацьких мовних островів Угорщини. Вона 
наводить такі приклади, як запозичення елементів німецько-
го одягу і танців у пілішських поселеннях, квіткового культу, 
німецьких народних сакральних свят та ін. 

Однією з найприкметніших рис розвитку культури націо-
нальної меншини є створення двомовних етнічних моделей 
культури. Закономірності створення й існування цих моделей 
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розглядає Дівічан у статті «Декілька питань культури мов-
них островів (на прикладі угорських словаків)»  [350]. Вона 
свідчить, що ці моделі формувалися протягом тривалого іс-
торичного періоду й цей процес досі не завершився. Спільне 
угорсько-словацьке проживання відобразилося  – щоправда 
по-різному – на трьох основних прошарках культури: народ-
них віруваннях, релігійній та елітній (громадській) культурі. 
Дві культури згідно зі змістом і мовою діють в одній системі, 
хоча мають різну ієрархію. Згідно з цією ієрархією, можуть 
домінувати словацькі чи угорські елементи, хоча трапляються 
такі двомовні типи, де дві мови і дві культури є рівноправ-
ними «партнерами». Дослідниця зазначає, що в багатьох сло-
вацьких поселеннях ця двомовна система створюється сві-
домо. Як приклад, вона наводить двомовні релігійні обряди, 
свята у поляків Піліша. Словацькі поселення можуть вважа-
ти своєю угорську культуру, й у своїй системі культури, що 
стала двомовною, словацьку та угорську культуру єдиною, 
взаємопов’язаною. Ці поселення протягом віків стають носія-
ми не лише словацької, а й угорської культури, причому носії 
переконані, що лише завдяки утриманню, збереженню дво-
мовної моделі вони здатні зберегти національну культуру.

Дівічан розглядає питання двомовності і в обряді коляду-
вання [348]. Вона свідчить, що в області гірського Земплена, 
у поселенні Фюзер до нашого часу зберігся словацький обряд 
колядування. До пісенних текстів словацької вертепної драми 
упродовж кількох десятиліть додалися інші словацькі тексти. 
Етносоціальну і етнокультурну цінність обряду підвищило й 
те, що більшість сімей бажає вислуховувати колядників дво-
ма мовами. Й лише деякі – однією. У своїй праці дослідниця 
прагне дати відповідь на запитання, що живило і живить в 
наші дні цей обряд, які етнокультурні та етнопсихічні форми 
поведінки стоять за ним. Дівічан зазначає, що колядування у 
Фюзері репрезентує один із виявів народної культури угор-
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ських словаків. Та в той час, коли ця культура в інших регіонах 
зберігає сильнішу мовно-етнічну свідомість, у Фюзері, де вона 
відносно лабільніша, вертепні драми словацькою мовою – по-
ряд з угорською – зберегли інстинктивні емоційні мотивації 
замість пошанування успадкованої системи цінностей, а та-
кож свідомої етнічної форми. 

Дослідженням угорсько-слов’янських взаємовпливів за-
ймається й Еперйешши [291, р. 139–149]. Він розглядає тери-
торію Муракьоза (Медімур’є), хорватські поселення вздовж 
р.  Мури, області Зала, де проживають кайкавські хорвати й 
відмічає, що угорська музика, танець, драматичні ігри впли-
вали на хорватський фольклор. У  свою чергу хорватські ві-
рування впливали на угорські. Далі він описує конкретний 
матеріал, зібраний ним у поселеннях Сентмігайгедь, Ассонь-
вар у 1950–1964 роках, де спільно проживали угорці, хорвати, 
цигани. У цьому ж регіоні побутували народні вірування. По-
рівнюючи уснословесні твори двох народів, Еперйешши ро-
бить наступні висновки: 1.  Хорватський матеріал багатший, 
багатошаровий, має складнішу систему. 2.  В  угорців відомо 
менше елементів вірувань, їх структура проста, один мотив 
має більше функцій. 3.  Між системами вірувань обох етніч-
них спільнот існують постійні контакти, контамінації, хорват-
ський фольклор має сильний вплив на угорський. Він робить 
висновок, що «елементи угорських та хорватських вірувань 
не тіснять одне одних, а швидше інтегруються, розмежову-
ючи функції, продовжують існувати поряд, у результаті чого 
утворюється надзвичайно багатошаровий локальний світ ві-
рувань» [291, р.  140]. Таку адаптацію Еперйешши пояснює 
однаковим суспільним та господарським становищем, без-
конфліктним співіснуванням двох народів. Далі автор пере-
раховує та описує персонажі народних вірувань в угорців та 
хорватів регіону. Це відьма  (мрак, цоперніца), водяні істоти, 
смерть (куга, слота), привиди, душі померлих, болотяний вог-
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ник (швецар), страхи (духи, страшили), Луца, Борбала та  ін. 
У примітках дослідник подає приклади переказів.

Епершешши репрезентує і багатий, досі недосліджений 
матеріал про міфологічні істоти сербських та угорських віру-
вань, зібраний у поселеннях Сентмігайгедь та Ассоньвар об-
ласті Шомодь  [292]. Матеріал цей унаочнюється в переказах 
та бувальщинах, зібраних в даних місцевостях у 1950–1964 ро-
ках, коли ще вони були двомовними, жителі однаково добре 
говорили угорською і хорватською (кайкавський діалект) мо-
вами. Автор у своїх міжетнічних дослідженнях показує, що в 
той час вірування і захисна діяльність, пов’язана з ними, були 
повсякденними живими факторами. Елементи народних ві-
рувань пережили мовну асиміляцію хорватського населення, 
багато хорватських елементів (мрак, свечар, слота та ін.) на-
віть перейняли угорці, що проживали поряд. Часто трапля-
лося, що угорські та хорватські мотиви (наприклад, відьма і 
цоперник, цоперниця) у розподілі ролей існували поряд. Ав-
тор свідчить, що в численних міфологічних переказах хорват-
ський матеріал має більше нашарувань, багатшу і складнішу 
систему, в той час як в угорців відомо менше елементів, струк-
тура переказів є простішою, одна міфологічна істота володіє 
багатьма функціями.

Про взаємозв’язки в народній культурі угорців та словен-
ців йдеться у статті Марії Мукічне-Козар  [475]. Ці зв’язки, 
як пише автор, є характерними для угорсько-словенського 
пограниччя, зокрема територій Йоршег, Гьочей та Гетеш, де 
й проводилися дослідження. Вони були властивими даним 
регіонам із самого початку, хоча вплив словенської культури 
спершу був сильнішим. Спільні культурні елементи здебіль-
шого можна зауважити у матеріальній культурі, у фольклорі 
їх менше. Найбільше спільних рис, на думку дослідниці, мож-
на побачити у словенських та угорських казках, хоча ці моти-
ви є і в інших європейських народів. Далі Мукічне наводить 
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приклади таких спільних мотивів («король з очима, що пла-
чуть-сміються» та ін.), зазначає обставини і час їх запозичен-
ня словенцями.

Як уже згадувалося, популярним героєм угорського фоль-
клору є король Матяш. Цей образ трапляється також і в ін-
ших, сусідніх з угорцями слов’янських народів – сербів, хор-
ватів, чехів, словаків, українців та ін. Історичні пісні, казки, 
перекази, анекдоти про нього мають багато міжнародних па-
ралелей. Цими питаннями упродовж років цікавилася Ілдіко 
Кріза  [400; 407], яка мала на меті у своїх працях «дослідити 
усну народну традицію угорського та слов’янських народів 
про Матяша, спільні моменти, а також окремі тенденції роз-
витку» [400, р. 24].

Кріза Ілдіко (1939  –)  – угорський фольклорист, викла-
дач. 1963  року закінчила історико-філологічний факультет 
Будапештського університету, з 1964  року працювала спів-
робітником у видавництвах «Європа» та «Ференц Мора», з 
1967 року – у Групі етнографічних досліджень (нині – Інсти-
туті етнографічних досліджень АН Угорщини): була аспірант-
кою, науковим співробітником, далі ведучим співробітником 
(з 1971), завідувачем відділу фольклору. Кандидат філологіч-
них наук (1973), доктор історичних наук (етнографія) (2007). 
За сумісництвом викладала в Будапештському університе-
ті ім.  Л.  Етвеша. 2004  року отримала Медаль європейського 
фольклору, 2007  року  – Премію угорської спадщини. Член 
міжнародних наукових організацій.

Відома дослідниця угорських та ін. балад, прозового фоль-
клору, зокрема легенд, укладач пісенних та ін. збірок фолькло-
ру. основні праці: Кріза І. Угорський король Матяш в усній на-
родній творчості Закарпаття // Народна творчість та етногра-
фія. – 2005. – № 2. – С. 60–65; Кріза І. Угорська визвольна війна 
у фольклорі українців-русинів // Народна творчість та етно-
графія. – 2006. – № 4. – С. 89–98; Kriza I., Ortutay Gy. A halálra 
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táncoltatott lány: Egy magyar népballadacsoport vizsgálata. (1967, 
Затанцьована до смерті дівчина: дослідження однієї групи 
угорських балад); Kriza  I. Zajednicke tendencije i samostalan 
razvoj u folkloru podunavskih naroda  // Ethnografija Hrvata u 
Mađarskoj. –1996. – № 3. – Р. 22–36; Dömötör Á., Kriza I. Hősök és 
vértanúk: Mondák és visszaemlékezések a szabadságharcról (1998, 
Герої і мученики: Перекази та спогади про визвольну війну); 
Kriza  I. A Mátyás-hagyomány évszázadai (2007, Століття матя-
шівської традиції).

Кріза у наш час займається вивченням європейської, зокре-
ма слов’янської традиції про короля Матяша, їй належить по-
над 40 публікацій з даної тематики. Дослідниця була упоряд-
ником збірки «Король Матяш у народній традиції» [404], при-
свяченій 500-річчю з дня смерті видатного правителя. Кріза 
стала укладачем і найбільшої збірки Матяшівського фолькло-
ру під назвою «Казки та перекази про короля Матяша», про 
популярність якої свідчить кілька перевидань (1999, 2004). 
До збірки ввійшов переважно прозовий фольклор, хоча тут 
вміщено й окремі зразки угорських та південнослов’янських 
балад та юнацьких пісень. Твори розділено на три частини 
під рубриками: Матяш, справедливий; перевдягнений король; 
про життя Матяша. 

Більша частина книги представлена угорськими оповід-
ями  – казками, переказами, анекдотами. До третьої частини 
поряд з угорськими ввійшли також твори сусідніх народів, пе-
реважно слов’ян у перекладі угорською мовою. Це твори про 
походження короля – він з простої родини та має божествен-
не призначення, міжнародні сюжети про літаючу корону, роз-
квітлу суху галузку, знаки на тілі короля тощо. Так, із закарпат-
ського фольклору тут вміщено казку про Матяша і Поган-дівча, 
із південнослов’янського – героїчні пісні «Матяш і Аленчіца», 
«Матяш в турецькому полоні» та ін. Цілий цикл про короля іс-
нує в героїчному епосі південних слов’ян, він бореться з турка-
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ми, визволяє свою наречену, врешті, гине від руки чоловіка сво-
єї коханки тощо. Тут він виступає як епічний герой-богатир. До 
кожного твору вказано місце запису та джерело – різноманітні 
фольклорні збірки, історичні джерела, періодика тощо. Тексти є 
автентичними, із збереження діалектних особливостей.

2007 року Кріза видала ґрунтовну монографію «Століття Ма-
тяшівської традиції» [403], де розглядає її формування, почина-
ючи з ХVІ ст. і по наш час. У зв’язку з тим, що «легенда завжди 
піднімається над історією», слід зазначити, що фольклорний об-
раз Матяша має мало спільного з історичним, адже за життя сам 
король не був таким популярним, і почав ставати таким лише по 
смерті, коли країна почала занепадати, тоді ж виникло згадуване 
прислів’я – помер Матяш, а з ним і справедливість. До формуван-
ня Матяшівської традиції значною мірою долучилися літописи, 
збірки анекдотів про нього, з часом інші історичні, й певна річ, 
фольклорні, лубочні джерела, цей образ увійшов також у літера-
туру. Значний вплив мали й популярні міжнародні оповіді про 
перевдягненого короля, царя Соломона тощо. Особливості цієї 
традиції в кожен історичний період і розглядає Кріза у своїй пра-
ці. Значна частина книги присвячена суто фольклорному аналі-
зу, це зокрема тематичні блоки – справедливий Матяш, мудрий 
Матяш, Матяш-переможець ворогів та ін. 

Кріза аналізує образ Матяша в уснопоетичній творчості 
сербів та хорватів, словенців, українців (русинів), чехів, сло-
ваків, його значення в європейській культурі (розділ «Король 
Матяш в уснопоетичній творчості сусідніх народів»). Вона за-
значає, що фольклор про Матяша існує в кожного народу Кар-
патського регіону, з одного боку він схожий, з іншого має свої 
відмінності, як у жанрах, так і в сюжетиці. Той самий елемент 
(напр. народження героя, його вибори королем, смерть) в од-
них народів може зустрічатися в епічних піснях чи баладах, в 
інших – у прозових жанрах. Перевдягнений король загалом є 
героєм прозових творів. В окремому розділі Кріза розглядає 
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основні риси короля Матяша як епічного героя. Це зокрема 
такі основні тематичні цикли у різних народів:

Сакральний герой. Тут йдеться про спільні мотиви виборів 
короля у творах різних народів, це зокрема міфічні прикмети: 
королем стає невідомий герой; на його тілі особливі знаки; за-
лізний стіл, золотий хліб пророкують королювання; власник 
зеленого прутика, що розквітнув, стане вибраним; корона  – 
подарунок Бога (тричі підкидають); чарівний голуб прино-
сить корону; з неба прибуває лист; надприродна істота (ангел) 
приносить корону; за рішенням Бога корона спускається на 
голову вибраного; пани змушені покоритися Божому призна-
ченню, що йде супроти їхніх намірів. 

Матяш, непереможний. Сюди належить тематика про бо-
ротьбу з турками, німцями, рідше надприродними істотами. 
Героїчна боротьба відбивається в наступних мотивах: Матяш 
вступає в союз для перемоги ворога; невідомі надприродні 
сили допомагають Матяшу; Матяш перший серед воїнів; у бо-
ротьбі королю допомагає витязь надзвичайної сили; він має 
надприродні (чарівні) знання; звільняється з ворожого поло-
ну хитрощами (з  допомогою коханки); майно переможеного 
ворога стає власністю короля.

Смерть короля. За епічним каноном, герой гине в бою ге-
ройською смертю. Однак Матяшівська традиція подає на-
ступні випадки смерті короля. Король може вмирати від отру-
єння суперником, чи підступно заколотий шпагою. Ще одна 
версія – про боротьбу з Богом – закінчується тим, що Матяш 
потрапляє до печери і чекає на визволення. Він спить у печері 
й народ чекає на його пробудження [403, р. 193–199].

У  своїй статті, що була перекладена українською мовою і 
опублікована в часописі «Народна творчість та етнографія» 
за 2005 рік, Кріза виокремлює кілька тематичних циклів про 
Матяша в закарпатському фольклорі: «1.  Обрання Матяша 
королем. 2.  Перемога надприродної істоти; 3.  Встановлення 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

243

справедливості перевдягненим королем. 4. Мудрий король та 
людська мудрість. 5.  Роль короля, готового прийти на допо-
могу, у формуванні мікросередовища» [103, с. 61]. Спостере-
ження Крізи із сучасних українських дослідників доповнили 
І. Сенько [187] та Л. Мушкетик [149; 154; 478]. 

З  інших праць по міжетнічних зв’язках слід назвати працю 
Золтана Уйварі про процеси передачі-запозичення на прикладі 
елементу костроми слов’янського походження [551], міжетнічні 
зв’язки гьомьорських вірувань, зокрема про вовкулаку, дослі-
джував Ш. Модьороши [472], слов’янські елементи в угорському 
обряді двох «русинських» сіл показав Е. Шандор (1983) та ін.

Відомим дослідником є фольклорист Золтан Уйварі (1932–), 
який залучає до своїх праць і слов’янські паралелі. Уйварі за-
кінчив Дебреценський університет ім. Лайоша Кошута (1955), 
де працював з 1955 року старшим викладачем, далі доцентом 
(з  1970), завідувачем кафедри. Кандидат історичних наук (ет-
нографія, 1970), доктор історичних наук  (1988). Терени дослі-
джень – уснопоетична творчість, історія фольклористики, на-
родні обряди, народна драма. основні праці: Újváry Z., Ferenczi I. 
Farsangi dramatikus játékok Szatmárban (1962, Драматичні ігри на 
Масляну в Сатмарі); Újváry Z. Az agrárkultusz kutatása a magyar 
és az európai folklórban (1969, Дослідження аграрного культу в 
угорській та європейській фольклористиці); Újváry Z. Gömöri 
népdalok és népballadák (1977, Народні пісні й балади з Гьомьо-
ра); Újváry Z. Népszokás és népköltészet. Válogatott tanulmányok 
(1980, Народні обряди та уснопоетична творчість. Вибрані пра-
ці); Újváry Z. Népszokások és színjátékok (1979, 1981, т. 1–2, На-
родні обряди й ігри); Újváry Z. Játék és maszk (1983–1988, т. 1–4, 
Гра і маска); Újváry Z. Magyar folklórtörténet (2007–2008, т. 1–2, 
Історія угорського фольклору).

Принагідно хотілося б згадати, що 2002  року в Угорщині 
з’явилася наукова збірка, укладена Б.  Путіловим та В.  Гашпа-
риковою під назвою «Герой или збойник. Образ разбойника в 
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фольклоре Карпатского региона» [31], куди ввійшли статті укра-
їнських, польських, угорських, молдавських, чеських та словаць-
ких дослідників з даної тематики. Книга складається з наступних 
розділів: 1. Історичні умови появи розбійників у Карпатах і осо-
бливості їхньої діяльності; 2. Загальна характеристика фолькло-
ру про розбійників; 3. Перекази, легенди, меморати про розбій-
ників: порівняльно-типологічний огляд; 4.  пісенний фольклор: 
типологія; 5. образ розбійника Карпатського регіону в народній 
культурі; 6. Розбійницька тематика в мистецтві.

Сучасний період слов’янознавчих досліджень в Угорщині 
знаменується високим рівнем досліджень і значним терито-
ріальним охопленням, залученням широкого порівняльного 
матеріалу з країн основного етносу. До вивчень широко залу-
чаються інші, досі маловивчені слов’янські спільноти, система-
тично виходять спеціальні збірки досліджень, як загальні, так 
і по окремих національностях. Дослідження є багатопланови-
ми, деякі аспекти й проблеми ставляться вперше, велике місце 
отримали питання національної самоідентифікації, збережен-
ня національної культури, двомовності, міжетнічних зв’язків, 
явища консервації та асиміляції у фольклорі тощо. Водночас 
продовжують розвиватися традиційні напрями, зокрема вели-
ка увага приділяється народним обрядам та віруванням.

Славістика у вищих навчальних закладах країни

інститут слов’янської та балтійської філології  
Будапештського університету ім. Лоранда етвеша

У Будапештському університеті ім. Лоранда Етвеша в рам-
ках історико-філологічного факультету створено Інститут 
слов’янської та балтійської філології, який очолює Іштван 
Лукач. Інститут поставив своїм завданням підготовку спеціа-

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

245

лістів високого ступеня опанування усною і письмовою фор-
мою болгарської, чеської, хорватської, польської, литовської, 
російської, сербської, словенської, української мови, які воло-
дітимуть теоретично обумовленими знаннями в царині даної 
мови та літератури, широкою орієнтацією у питаннях даної 
цивілізації, поєднуватимуть наукове та культурне життя з пе-
дагогічною діяльністю. Окрім цього є можливість вивчення 
білоруської, латвійської та македонської мови на рівні лекто-
рату (практичних занять).

Директор Інституту Іштван Лукач (1958– )  – історик лі-
тератури, педагог, перекладач. 1983 року закінчив Будапешт-
ський університет ім. Лоранда Етвеша (угорсько-сербохорват-
ська спеціалізація), у 1988–1992 роках викладав угорську мову 
в Люблінському університеті, поміж 1996 та 1999 роками ре-
дактор, а далі головний редактор хорватомовного угорського 
часопису «Riječ». З 1993 року працює на кафедрі слов’янської 
філології Будапештського університету, з  1999  року доцент, 
у  2003–2008 роках завідувач кафедри слов’янської філоло-
гії, з  2011  року директор Інституту слов’янської та балтій-
ської філології. 1997 ро ку став кандидатом філологічних наук, 
2003 року отримав докторську габілітацію, 2010 року захистив 
докторську дисертацію. Лукач є членом Об’єднання хорват-
ських науковців, Новітнього філологічного товариства УАН 
та  ін. Упродовж усього життя Лукач вивчав хорватсько-сло-
венські, хорватсько-угорські, та угорсько-словенські літера-
турні зв’язки, а також міфи, народні пісні та прозу південних 
слов’ян про угорського короля Матяша. Чимало уваги він 
приділяє компаративістиці. основні праці: Lukács  І. Paralele. 
Slovensko-madžarska literarna srečanja (2006); Lukács I. Horvát-
magyar irodalomtörténeti tanulmányok (2004, Хорватсько-угор-
ські літературознавчі праці); Lukács I. A megváltó Mátyás király 
színeváltozásai a szlovén néphagyományban és szépirodalomban 
(2001, Варіанти перевтілень спасителя короля Матяша в сло-
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венській народній традиції та літературі); Lukács  I. Drama-
tizirani kajkavski Marijin plač iz Erdelja 1626 (2000). Лукач пере-
клав зі словенської угорською мовою низку творів художньої 
літератури та наукових статей.

В Інституті слов’янської та балтійської філології триває на-
вчальний процес, ведуться наукові та навчально-методичні 
дослідження. Тут існують кафедри: польської філології (за-
відувач Жужанна Радулі), російської мови і літератури (зав. 
Каталін Кроо), слов’янської філології (зав. Марія Жиляк) та 
української філології, яку очолює відомий учений-славіст, 
доктор філологічних наук, професор Андраш Золтан. 

Жилак Марія (1949–) – угорський словакознавець, філолог, 
педагог. 1975  року закінчила історико-філологічний факуль-
тет Будапештського університету за спеціальністю: словаць-
ка мова і література, угорська мова і література. У 1973–1982 
роках працює в деканаті історико-філологічного факультету 
університету. У  1982–1984 роках є відповідальним редакто-
ром Видавничого об’єднання. У 1975–1997 роках – викладач 
кафедри слов’янської філології Будапештського університе-
ту, від 1997 року доцент, далі завідувач кафедри. У 2001–2002 
роках викладає за сумісництвом в Сеґедському університеті 
словацьку мову і літературу. 1995  року здобула ступінь PhD 
зі слов’янського мовознавства. Від 1990  року співробітник 
Інституту досліджень словаків Угорщини. Член Угорського 
лінгвістичного товариства, Угорського етнографічного това-
риства, Угорського товариства історії медицини.

Наукові терени досліджень Жилак: мова та культура угор-
ських словаків, діалекти, письмові пам’ятки, двомовність. 
основні праці: Zsilák M. A pilisiregió népi imádságai // Národopis 
Slovákov v Mad’arsku. – 2001. – 17. – 59–67 (Народні молитви з 
Піліша); Zsilák M. Odumieranie nárečí na slovenských jazykových 
ostrovov v Maďarsku // A szlovák nyelv Magyarországon. – 2008. – 
І. – Р. 49–89; Zsilák M. A magyarországi szlovákok népi gyógyászat 
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(2010, Народна медицина угорських словаків); Zsilák  M. 
Dynamika jazyka Slovákov v Madʼarsku (2004). 

Словакознавцем є також викладач кафедри Анна Дівічан 
(див. про неї вище).

Жужанна Радулі (1955 –) – завідувач кафедри польської фі-
лології. 1978 року закінчила історико-філологічний факультет 
Будапештського університету, угорсько-російсько-польська 
спеціалізація. Має ступінь габалітованого доктора з мовоз-
навства. Терени наукових досліджень: слова-кальки; німецькі 
кальки в угорській та слов’янських мовах; польсько-російські 
мовні контакти; історія польської мови; давньослов’янська 
мова; порівняльна лексикологія; запозичення у слов’янських 
мовах. основні праці: Raduly Zs. Język ukraiński jako dodatkowe 
zródło polskiej leksykologii historycznej»  // Polono-Hungarica. 
Nyelvészet. Irodalom. Történelem. Kultúrtörténet.  – 1992.  – 
Р. 72–76; Raduly Zs. Kalki niemieckie i ich odpowiedniki w języku 
rosyjskim, ukraińskim i białoruskim»// Studia Russica. – XVII. – 
1999.  – Р.  88–92; Raduly  Zs. Eponimák a magyar és a lengyel 
divatterminológiában  // Studia Slavica Savariensia.  – 2011.  –  
(1–2). – Р. 297–305. (Епоніми в угорській та українській термі-
нології моди)

Каталін Кроо (1961–) – завідувач кафедри російської мови 
і літератури. Закінчила Педагогічний інститут лікувальної пе-
дагогіки. З 1989 року працює на кафедрі російської мови і лі-
тератури Будапештського університету, у 2000–2004 роках ви-
кладач Колегії ім. Йожефа Етвеша, з 2007 року доцент Західно-
угорського університету в Самбатгеї. Кандидат наук (1992 р.), 
габілітований доктор (2003 р.). Член International Association 
for Semiotic Studies, Угорського семіотичного товариства, 
Groupe de Recherche sur la Littérature des Voyages.

основні праці: Kroo K. Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek. 
Alak, cselekmény, narráció, szövegköziség (1991, Достоєвський: 
Брати Карамазови: Герой, дія, наративність, інтертекстуаль-
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ність); Кроо К. Интертекстуальная поэтика романа И. С. Тур-
генева “Рудин”. Чтения по русской и европейской литературе 
(2008).

Наукові дослідження Інституту публікують в універси-
тетських часописах «Studia Slavica Academiae Scientiarum 
Hungaricae» та «Studia Russica». 

інститут славістики  
дебреценського університету ім. Лайоша кошута

У Дебрецені, другому за величиною місті Угорщини, славіс-
тичним центром є Інститут славістики Дебреценського уні-
верситету ім. Лайоша Кошута. Свого часу Інститут очолювали 
такі відомі дослідники як Ендре Іглої, Золтан Хайнаді, Іштван 
Т.  Молнар, Іштван Д.  Молнар, Ласло Надь Калман, нині це 
літературознавець, русист Йожеф Горетіть. Тут діють дві ка-
федри: російської мови та літератури (зав. Клара Адягаши) та 
польської мови та літератури (зав. Ласло Надь Калман).

Систематичне вивчення слов’янських мов та літератур 
почалося у Дебрецені після 1949-го року – під впливом по-
літичних факторів – з вивчення російської мови та літерату-
ри, а після 1956-го тут вивчають також польську, болгарську, 
чеську, словацьку і сербську мови, у 1984 році створено ка-
федру польської мови та літератури. Після 1990 року значно 
зменшується кількість викладачів та студентів російської 
мови, що, однак, не вплинуло на рівень досліджень. З цього 
часу до вивчень долучається українська мова, за міждержав-
ною угодою починають працювати викладачі з Росії, Украї-
ни, Болгарії та Польщі – т. зв. лектори, як, зрештою, і в інших 
університетах країни. 

 Інститут з 1980-х років бере активну участь у науково-
му житті Угорщини, щороку тут організовують славістичні 
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студентські та інші конференції, видається збірник «Slaviсa 
(Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis)», «Студії з 
русистики» та ін. 

Слід відзначити, що тематика досліджень дебреценських 
славістів є доволі широкою. Це питання теорії мови й літе-
ратури (З. Гайнаді), прикладна лінгвістика і методика викла-
дання, порівняльні (компаративні) та зіставні дослідження, 
угорсько-слов’янські зв’язки, інтердисциплінарні вивчення: 
угорська та слов’янські літератури, мови, в їх числі тюркські 
та фінно-угорські (К. Адягаші), різноманітні терени історич-
ної науки та культури та ін. Приділяється увага питанням пе-
рекладу. К. Адягаші та Г. Балаж з угорського боку брали участь 
у підготовці українсько-російсько-угорського словника лінг-
вістичної термінології спільно зі славістами Київського націо-
нального університету ім. Т. Шевченка – завідувачем кафедри 
слов’янської філології О.  Паламарчук, О.  Снитко, Г.  Стрель-
чук, Н. Білик, М. Шевченко [203]. Словник вміщує понад 7000 
термінів й охоплює найбільш вживану термінологію вказани-
ми мовами на терені фонетики, граматики, лексикології, сти-
лістики, словотвору, діалектології, історії української мови, 
теорії комунікації.

З  1993  року в Угорщині ухвалено закон про вищу школу, 
який передбачає наближення угорських університетів до за-
хідноєвропейських зразків. Цьому відповідає введення у на-
вчання системи т. зв. кредитів, а також розмежування в рам-
ках вивчень основних професійних галузей. Студенти можуть 
отримувати паралельно дві спеціальності на різних факуль-
тетах. У  підготовці з основних спеціальностей (русистика й 
полоністика) вказано три терени: 1) мовна освіта (30–35 %); 
2) лінгвістична освіта (25–30 %); 3) літературна й культурно-
історична освіта (30–35 %). У межах кожної галузі виокремле-
но основний, чи обов’язковий матеріал, обов’язкові дисциплі-
ни на вибір та дисципліни, що вільно вибираються. У категорії 
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обов’язкові дисципліни на вибір студент згідно зі своїми по-
требами може вибирати з декількох варіантів один чи більше 
курсів. Коло ж предметів, що вибираються за бажанням, сту-
дент може визначити відповідно до своїх особистих інтересів. 
Теми пропонованих дисциплін частково чи повністю співпа-
дають з теренами досліджень викладачів, що продовжують 
розширюватися та поглиблюватися. 

У підготовці студентів існує два етапи. Основна підготов-
ка триває на двох перших курсах й завершується базовим іс-
питом. На цьому іспиті студенти мають показати володіння 
мовою й тим основним лінгвістичним матеріалом, без знання 
якого неможливо продовжувати подальше навчання. Осно-
вне навчання проходить на ІІІ–ІV курсах. У новій структурі 
навчання студенти можуть брати участь відповідно з попе-
реднім досвідом у стажуванні, час проходження якого вони 
мають можливість визнатичи самостійно. Завершує процес 
іспит з історії мови та комплексний іспит із сучасної мови 
(чи літератури) та захист дипломної роботи (університетська 
докторська програма). За 10 семестрів до отримання диплома 
студенти шляхом практичних оцінок, колоквіумів, основних 
іспитів, завершальних іспитів та дипломної роботи, мають ви-
конати програму з 50 учбових одиниць. Підвищенню рівня на-
вчання сприяє й тривале чи короткочасне перебування (ста-
жування, навчання) студентів та викладачів у слов’янських 
країнах, переважно Польщі та Росії.

Закон про Академію наук 1995 року вніс зміни в порядок 
наукових атестацій. Степені доктора (університетського) та 
кандидата наук відмінено, нову ступінь PhD можна отримати 
в університетах після закінчення університетської постграду-
альної програми, акредитованої по кожній галузі наук, й піс-
ля захисту дисертації PhD. Обов’язкові тематичні елементи 
програми – комп’ютерна обробка тексту та історія російської 
діалектології. Кілька викладачів Інституту отримали звання 
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габілітованого доктора (PhD). Для робота над програмами в 
розпорядження докторантів надається 10  комп’ютерів, а та-
кож спеціальна бібліотека Інституту з фондом 41 тис. томів і 
фондом періодики з 43 країн.

Щодо викладання української мови, то вона належала до 
обов’язкових дисциплін на вибір, тобто студент мав вибрати 
для вивчення болгарську або українську мову. Викладанням 
української мови згідно з міждержавною умовою свого часу за-
ймалися лектори 12 з Київського університету ім. Т. Шевченка 
(Оксана Коваль-Костинська, Леся Мушкетик, Світлана Мель-
ник та ін.), вони готували підручними та посібники, їх статті і 
рецензії публікували в періодичних виданнях Інституту. 

Ґоретить Йожеф (1961–)  – угорський історик літератури, 
педагог, перекладач. У  1980–1985 роках був студентом істо-
рико-філологічного факультету Сеґедського університету ім. 
Аттіли Йожефа, отримав угорсько-російську спеціалізацію. 
У 1985–1992 роках був асистентом Інституту славістики істо-
рико-філологічного факультету Дебреценського університету 
ім. Лайоша Кошута, у 1992–1994 роках старшим викладачем 
Інституту угорського та порівняльного літературознавства, у 
1994–2000 роках, а з 2003 року – доцентом. Поміж 1996 та 2000 
роками займав посаду завідувача кафедри порівняльного лі-
тературознавства. У  2000–2002 роках  – науковий директор 
Московського центра культури, науки і інформації. Потому 
був співробітником Інституту ім.  Балінта Балашши (2002–
2003 рр.), згодом очолив Інститут славістики Дебреценського 
університету. 2004  року став габілітованим доктором. Пере-
клав низку російських художніх творів угорською мовою.

12 Лектором (lektor) в Угорщині називають носіїв мови з інших країн, 
викладачів, які навчають студентів даної мови в університетах та інсти-
тутах Угорщини. Лектори, як правило, перебувають у країні в межах між-
державних угод.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

252

Терени досліджень: російська проза XIX–XX ст.; зв’язок інтер-
текстуальності та міфокритики в європейській літературі ХІХ ст. 
основні праці: Goretity J. Idézet, paródia, és mítosz Fjodor Szologub 
két regényében (1995, Пряма мова, пародія і міф у двох романах 
Федора Сологуба); Goretity J. Az orosz irodalom története 1941-től 
napjainkig (2002, Історія російської літератури від 1941-го до на-
ших днів); Goretity J. Töredékesség és teljességigény. Huszadik századi 
orosz prózai művek értelmezése (2005, Фрагментарність та вимога 
повноти. Тлумачення російської прози ХХ ст.).

Клара Адягаші (1952–) – філолог-русист, тюрколог, педагог, 
перекладач. Закінчила Сеґедський університет ім. Аттіли Йоже-
фа за спеціальністю: російська мова та література. З 1987 року 
працює в Інституті славістики Дебреценського університету на 
посаді університетського викладача (професора). 1993 року за-
хистила кандидатську дисертацію, 1998 року отримала звання 
габілітованого доктора, 2004 року – доктора наук УАН. 

Терени досліджень: теоретичні питання компаративного 
мовознавства; слов’янсько-турецько-фінно-угорські мовні 
зв’язки; російська історична фонетика; словотворення, лекси-
кологія, діалектологія; історія турецької мови, мовознавство 
Волзького ареалу.

основні праці: Адягаши  К. Hungaro-Tschuwaschica. 
Аннотированный библиографический указатель исследова-
ний венгерских ученых XIX–XX века (2001); Адягаши К. К во-
просу об этногенезе марийцев  // Acta Orientalia Academiae 
Scientiarum Hungarica. – 1999. – 52. – Р. 293–307; Адягаши К. 
Ранние русские заимствования тюркских языков Волго-
Kамского ареала. Часть  I. Этимологический справочник 
(2005); Адягаші  К. Українсько-російсько-угорський словник 
лінгвістичної термінології (2011, у співавт.).

Певний період Інститут славістики очолював відомий русист, 
літературознавець, доктор філологічних наук (2004) Золтан 
Гайнаді. Основна тематика його досліджень: російська культу-
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ра від початку до зламу ХІХ–ХХ ст.; поетика російського рома-
ну; сприйняття Львом Толстим трагічного. Нагороджений ме-
даллю Пушкіна. основні праці: Hajnády Z. Az orosz regény (1992, 
Русский роман); Hajnády Z. Kultúra mint emlékezet. Fejezetek az 
orosz kultúra történetéből (1998, Культура як пам’ять. Глави з іс-
торії російської культури); Hajnády Z. A lét tüze. A fénylő logosz 
(2011, Вогонь існування. Сяючий логос). 

Калман Надь Ласло (1956–) – полоніст, викладач, перекладач. 
1979 року закінчив Дебреценський університет за спеціальністю 
російсько-польська філологія. 1997  року отримав ступінь PhD. 
З  1982  року працював в Інституті славістики Дебреценського 
університету, у 1983 році став викладачем Інституту. Викладав у 
Ягеллонському університеті в Кракові. Терени досліджень: поль-
ська, угорська і російська література XX–XXI ст.; лагерна літера-
тура у поляків та росіян; літературознавство та культурологія. 
основні праці: Nagy László K. Węgierski Don Kichot i donkiszotyzm 
w powieściopisarstwie Kálmána Mikszátha» (1847–1910)  // Don 
Kichot i inni. Postacie mityczne w perspektywie komparatystycznej. – 
2012. – Р. 219–229); Nagy László K. Przeobrażenia w języku i kulturze 
polskiej na przełomie XX–XXI wieku z punktu widzenia polonistyki 
węgierskiej // Przeobrażenia w języku i kulturze polskiej na przełomie 
XX–XXI wieku.  – 2010.– Р.  281–291); Nagy László  K. Węgierski 
romantyzm na tle literatury polskiej XIX wieku // Annales Universitatis 
Mariae Curie-Skłodowska. –2007. – Р. 7–18).

інститут славістики Сеґедського університету  
ім. Аттіли йожефа

Ще одним славістичним осередком Угорщини є Сеґедський 
університет ім. Аттіли Йожефа, тут створено Інститут славіс-
тики, який очолює відомий славіст, мовознавець, професор 
Мігай Кочіш. 
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Навколо м. Сеґеда мешкає немало південних слов’ян, що й 
зумовило інтерес до цих мов, свого часу тут розпочалося спо-
радичне викладання сербської мови. З 1935 року лекції з мови 
та літератури словенців почав читати як приват-доцент уні-
верситету відомий славіст Агоштон Павел. Він вів також курс 
«Король Матяш у словенській народній традиції». До викла-
дання було запрошено й іншого відомого славіста, дослідника 
угорсько-південнослов’янських літературних контактів Ласла 
Хадровича, який поставив дві мети: створити загальну базу 
славістики та можливість отримання спеціальної славістич-
ної освіти. Він розробив концепцію кафедри і виклав її в пресі, 
у часописі «Délvidéki Szemle» (1944). У 1942 –1944 роках Ха-
дрович читав різні курси з мови та літератури сербів, хорватів 
та словенців. Згодом додалася словацька мова, було розділе-
но сербську та хорватську. У 1945 році було створено кафедру 
слов’янського мовознавства. Згодом додалися російська та 
болгарська мови. А 1947 року створено Інститут слов’янської 
філології, директором якого став угрознавець та знавець ро-
сійської мови Антал Клемм.

1949  року з політичних причин Інститут перейменували 
на Інститут російської філології, його очолив Йожеф Ердьо-
ді. Інші дисципліни було скорочено на користь російських. 
За сумісництвом у ці роки тут читав лекції відомий славіст, 
русист, україніст, етнолог, закарпатець Еміл Балецький, а та-
кож талановиті мовознавці Сільвестер Патакі, Іштван Пете. 
Працювало чимало радянських професорів  – А.  Ампілогов, 
С. Ковальов та ін.

Наукова робота почалася після 1956  року і пов’язана з 
іменем завідувача кафедри мовознавцем Йожефом Югасом 
(1958–1968). Дослідження з російської літератури активізу-
ються при завідувачі кафедри Дьордю Сьоке (1968–1975), оби-
два терени далі розвиваються при Адаму Фейеру (1976–1992). 
Інститут проводить наукові студії з наступної тематики: істо-
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рія давньоросійської літератури; історія класичної російської 
літератури (XIX ст.); дослідження російської літератури ХХ ст., 
зокрема символізму та авангардизму; дослідження описової 
граматики російської мови; студії зі старослов’янської мови; 
історія російської мови з описом давніх пам’яток, з виданням 
невеликих обсягів текстів, підготовкою Словника; видання 
українських гоміліарів XVII ст., що збереглися в Угорщині. 

У 1962 році виходить серія «Dissertationes Slavicae», що зго-
дом розділилася на 2 секції. У цей час починають викладати 
інші мови – словацьку, польську, українську, білоруську, з ча-
сом болгарську, сербохорватську.

У 1990–1991 роках відтворено кафедру слов’янської філо-
логії, яку очолив доцент Адам Фейер, крім російської мови і 
літератури тут вивчають сербську, болгарську, українську, 
згодом чеську. 1997 року утворено Інститут славістики з дво-
ма кафедрами: російської філології (завідувач доцент Едіт Са-
ламін, з 1999 року Ібоя Багі) та слов’янської (завідувач Мігай 
Кочіш). З 1999 року Інститут очолив Іштван Ферінц, згодом 
Мігай Кочіш.

У  наш час кафедрою російської філології завідує доктор 
наук Каталін Сьоке), а кафедрою слов’янської філології  – 
Мігай Кочіш, окрім нього українську спеціалізацію має На-
талія Шойтош. Свого часу українським лектором Інститу-
ту був мовознавець Микола Зубов  – нині доктор філологіч-
них наук Одеського національного університету. У  наш час 
українським лектором є Ірина Багмут, також тут працюють 
сербський, чеський, болгарський лектори. Нині в Інститу-
ті виходять друком періодичні видання «Hungaro-Ruthenica» 
та «Dissertationes Slavicae: Sectio Linguistica», «Dissertationes 
Slavicae: Sectio Historiae Litterarum».

Сьоке Каталін (1959–) – угорський літературознавець, ру-
сист, педагог, перекладач. 1973 року закінчила історико-філо-
логічний факультет Сеґедського університету, угорсько-росій-
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ська спеціалізація. У 1972–1973 роках навчалася в Ленінград-
ському держуніверситеті, з 1975  року  – викладач Інституту 
славістики Сеґедського університету, доцент (1994 р.), завіду-
вач кафедри російської філології (2012–2013 рр.). У 1988–1992 
роках заступник завідувача кафедри сучасної філології. Чита-
ла лекції в Краківському (1991) та Геттінгенському університе-
тах. 1993 року захистила кандидатську дисертацію, 2007 року 
отримала ступінь габілітованого доктора, 2013 року – доктора 
філологічних наук УАН. Член Новітнього філологічного То-
вариства, Об’єднання перекладачів художньої літератури, на-
городжена премією 2006 Pro Literatúra за переклади. Терени 
досліджень: російська література та історія культури на зламі 
століть, сучасна російська проза, символізм та пов’язані з ним 
явища, орнаментальна проза. основні праці: Szőke K. Аz orosz 
irodalom története 1941-től napjainkig» (2002, Історія російської 
літератури від 1941-го до наших днів); Szőke K. Álommúzeum. 
Írások az orosz irodalomról (2003, Музей снів. Нариси про ро-
сійську літературу); Сьоке  К. Судьба без судьбы. Проблемы 
поэтики Алексея Ремезова (2006); 

Відомим дослідником є Мігай Кочіш (1955 –). Отримав на-
уковий ступінь PhD (1996), доктора мовознавства УАН (2010). 
З  1990  р. професор університету. Основна тематика дослі-
джень: українські церковні рукописи XVI ст. в Угорщині. На-
городжений премією Арпада Кішша (2005). 

основні праці: Скотарське учительне євангелiє  – укра-
їнський гомiлiар 1588  року  / Текст рукопису підг. i видав: 
Кочiш  М; з передм. проф. Василя Нiмчука (1997); Kocsis  M. 
Tizenhatodik századi ukrán egyházi kézirataink és helyesírásuk 
(2008, Óêðà¿íñüê³ öåðêîâí³ ðóêîïèñè XV ñò. òà ¿õ ïðàâîïèñ); 
Kocsis M. The Szeged Minea. A Cyrillic Manuscript from the Late 
16th Century. Part Three. A text edition by Mihály Kocsi (2001); 
Кочиш М. О правописании И. Котляревского и определении 
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его места в истории украинской графики и орфографии  // 
Slavіса. – 41. – Р. 107–110. 

Дослідник віднайшов в Угорщині, систематизував і про-
аналізував манускрипти, принесені на територію країни 
українцями-переселенцями. Самих рукописів 12 і вони збері-
гаються в бібліотеках різних міст Угорщини, це: Скотарське 
Учительське Євангеліє в Будапешті, Сеґедська Мінея і Сеґед-
ські Листки в м. Сеґеді, Лейтанська Мінея, Шарошпотокське 
і Маріапочське Євангеліє, Надьлейтанський і Шарошпоток-
ський Апостоли, Піріченський Кодекс і Дюлайські Євангель-
ські уривки в м. Ніредьгазі, Маріапочський і Дебреценський 
Кодекси в м. Дебрецені. Кочіш є також видавцем цих текстів: 
«Скотарське Учительське Євангеліє  – український гоміліар 
1588 р.» (1997), «The Szeged Minea. A Cyrillic Manuscript from 
the Late 16th Century, 1–3» (1999–2001), «Лейтанская Минея. 
Исследования и текст» (2003). Написав низку праць про орфо-
графічні та мовні особливості українських пам’яток XVI ст., 
що зберігаються в Угорщині. Підсумком стала його моногра-
фія про українські церковні рукописи XV ст., зокрема їх пра-
вопис [391].

інші славістичні осередки

Ще один Інститут славістики існує при історико-філологіч-
ному факультеті Печського університету, його очолює Роберт 
Волос. Інститут складається з кафедри хорватської філології 
(завідувач Іштван Блажетін) та слов’янської філології (завід-
увач Роберт Волос), тут ведеться викладання російської, чесь-
кої, хорватської, польської, словацької, української, македон-
ської мов та літератур. 

1948  року Ференцом Шеймешем при факультеті було 
створено кафедру російської філології, де в 1960–1990 роках 
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велося стаціонарне та заочне навчання. 1991  року на ново-
створеній кафедрі слов’янської філології поряд з російською 
мовою та літературою почали вивчати чеську, хорватську, 
польську, словацьку, українську, згодом македонську мови. 
Від 1994  року було проведено серію конференцій «Теорія і 
практика слов’янських мов», кілька семінарів з перекладу 
«Слов’янські мови і переклад», «Російська мова і переклад», 
проводяться щорічні конференції «Діалог культур в багато-
мовній Європі», конференція «Російська мова в багатомовній 
Європі». Від 2004 року була впроваджена Болонська система. 
При Інституті створено Науково-дослідницький перекла-
дацький центр (2004 р.) та Російський центр. 

Роберт Волос  – славіст, полоніст, мовознавець, закінчив 
польську філологію Ягеллонського університету та спеціалізу-
вався з угрознавства та етнології в Будапештському універси-
теті. Має ступінь PhD з мовознавства. Займається досліджен-
ням комп’ютерного мовознавства, польською морфологією, 
церковнослов’янськими мовами, польською культурою та поль-
сько-угорськими мовними контактами. публікації: Volosz  R. 
Słownik gramatyczny języka polskiego (2007); Volosz R. Grammatical 
Dictionary of Polish. Presentation by the Authors // Studies in Polish 
Linguistics. – 2007.– 4. – P. 5–25; Volosz R. Wykorzystanie źródeł 
do Słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego // Prace 
Filologiczne. –2010. – LVIII. –Р. 437–455.

У  1999–2005 роках деканом історико-філологічного фа-
культету університету була відома славістка, історик, доктор 
філологічних наук Марта Фонт (1952–). У  1970–1975 роках 
вона навчалася на історико-філологічному факультеті Се-
ґедського університету ім. Аттіли Йожефа, отримала диплом 
з історії – російська спеціалізація. Була викладачем кафедри 
російської мови та літератури університету. З 1983 року пра-
цювала в Печському університеті, а в 1985  році стала завід-
увачем кафедри історії середніх віків та нового часу. У 1995–
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2006 роках була деканом історико-філологічного факультету, 
у 2007–2010 роках заступником ректора. 1990 року захистила 
кандидатську дисертацію, 1997 року стала габілітованим док-
тором, 2003 року – доктором наук УАН. Її численні праці ви-
друкувано окрім угорської також англійською, німецькою та 
слов’янськими мовами.

2005 року Фонт отримала членство в Угорсько-українській 
спільній комісії істориків, вона бере участь в діяльності Бу-
дапештського центру русистики. Отримала урядову нагоро-
ду – Почесний хрест Угорського ордену. Основні напрямки її 
досліджень: середньовічна історія Східно-Центральної Євро-
пи; історія Київської Русі; східнослов’янсько-угорські зв’язки 
у середньовіччі; дослідження літописів. основні праці: Font M. 
Varga B. Ukrajna története (2006, Історія України); Фонт  М. 
Венгры на Руси в XI–XIII вв. // «A сe его сребро». Збiрник прaць 
нa пoшaну чл.-кор. НAН України M. Ф. Koтлярa з нaгoди йoгo 
70-рiччя. –2002. – С. 85–98; Font M. Oroszország, Ukrajna, Rusz 
(1995, Росія, Україна, Русь); Font M. 1100 év Európában (1996, 
1100 років у Європі); Font M. Völker – Kultur – Beziehungen: Zur 
Entstehung der Regionen in der Mitte des mittelalterlichen Europa 
(2013); Font  M. «Halics» a magyarországi Anjouk politikájában 
(«Галич» у політиці угорських Анжу»)// Hunraro-Ruthenica. – 
2012. – VI. – Р. 65–76.

Марія Фонт, як і інші угорські славісти бере участь у різ-
номанітних конференціях, зокрема конгресах славістів, укра-
їністів. Так вона та А. Золтан, В. Лебович, М. Капраль та  ін. 
взяли участь в останньому, XV Міжнародному з’їзді славістів 
у Мінську в серпні 2013 року А. Золтан, В. Лебович, Н. Шай-
тош, П. Вереш та ін. у жовтні цього самого року виступили на 
VIII Міжнародному конгресі україністів у Києві.

У  м.  Пілішчаба діє Католицький університет ім.  Пете-
ра Пазманя, де при факультеті історико-філологічних та 
суспільних наук було створено Центральноєвропейський 
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інститут з кафедрою західнослов’янських мов, завідувач 
Іштван Вьорьош. Зокрема тут викладають польську, чесь-
ку та ін. мови. Деякі курси в університеті веде відомий сла-
віст з Австрії, Президент Міжнародної асоціації україністів 
М. Мозер.

Міхаель Мозер (1969 –) австрійський славіст, педагог, гро-
мадський діяч. Навчався у Віденському університеті, який 
закінчив 1991 року і став науковим співробітником кафедри 
славістики цього університету. 1994 року завершив докторат, 
а 1998  року габілітацію, з 1998  року  – професор Віденсько-
го університету. У  2009  році став професором Українсько-
го Вільного Університету в Мюнхені, у 2011–2013 роках обі-
ймав посаду декана філософського факультету університету. 
З  2013  року працює на посаді професора Католицького уні-
верситету ім.  Петра Пазманя в Пілішчабі та Будапешті. Мі-
хаель Мозер – Лауреат кількох престижних наукових премій, 
зокрема австрійської премії СТАРТ (2005  р.). Від 2011  року 
дійсний член НТШ у Львові, 2013 року обраний Президентом 
Міжнародної асоціації україністів.

Міхаель Мозер  – член видавничих рад низки наукових 
журналів, зокрема «Studia Slavica Academiae Scientiarum 
Hungaricae» (Будапешт, Угорщина), «Slavia Orientalis» (Варша-
ва, Польща), «Діалектологічні студії» (Львів, Україна), «Укра-
їна модерна» (Київ, Україна), «Nationalisms Across the Globe» 
(Сент Ендрюс, Шотландія; Варшава, Польща). Крім того, Мо-
зер є видавцем серії «Slavische Sprachgeschichte», входить до 
редколегії «Енциклопедії України» (Encyclopaedia of Ukraine).

Коло наукових зацікавлень Мозера: історія російської 
мови, східнослов’янське мовознавства, історична граматика 
української мови, українське мовознавство. вибрані праці: 
Мозер  М. Причинки до історії української мови (2008); Мо-
зер М. Что такое «прóстая мова»? // Studia Slavica Hungarica. – 
2002.  – 3–4.  – 47.  – С.  221–260; Moser  M. Die Geschichte der 
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ukrainischen Schriftsprache in Galizien im mitteleuropäischen 
Kontext // Comparative Cultural Studies on Central Europe (2004); 
Мозер М. Тарас Шевченко і сучасна українська мова: спроба 
гідної оцінки (2012).

2011 року в Ніредьгазі було створено Інститут славістики, 
до складу якого ввійшли кафедра української та русинської 
філології та кафедра російської мови та літератури, яку вже 
багато років поспіль очолювала відома дослідниця, русист, 
доктор філологічних наук, спеціаліст з теорії перекладу (пе-
реклади Чехова угорською мовою), семіотики, лексикології 
професор Ержебет Чекене Йонаш (1959–). Після виходу 
Чекене на пенсію кафедра не збереглася. Е. Чекене 1973 року 
закінчила Дебреценський університет, з 1973  року викла-
дач, доцент, далі профессор Ніредьгазької Вищої школи. 
З 1993 року очолює кафедру російської мови та літератури. 
2003 року отримала диплом доктора наук. Нагороди: За від-
мінну працю (1988), медаль Пушкіна (2000), премія Шаму-
еля Брашшаї (2010). Наукові інтереси: стилістика перекла-
ду, угорські переклади російської літератури (Чехов та ін.), 
контрактивна семантика тексту, дослідження комунікації 
та дискурсу. основні праці: Csekéné Jónás Е. A magyar Csehov 
(1995, Угорський Чехов, 1995); Csekéné Jónás E. Аlakzatok és 
trópusok a műfordításban (Ratkó József Viszockij-fordításainak 
elemzése orosz eredeti szövegmellékletekkel) (2006, Фігури і 
тропи в художньому перекладі: дослідження перекладів 
Висоцького Йожефом Ратко з додатками оригінальних ро-
сійських текстів); Csekéné Jónás E. Romantika tegnap és ma: 
Bölcsészettudományi és művészeti tanulmányok (2012, Роман-
тизм вчора і сьогодні: історико-філологічні та мистецькі 
праці).

У межах Західноугорського університету діє педагогічний 
факультет ім. Даніела Бержені в м. Сомбатгей. На факультеті 
створено Інститут слов’янської філології, який очолює док-
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тор габілітований Марія Янкович, котра одночасно виконує 
обов’язки завідувача кафедри російської мови і літератури. 
До Інституту входять також кафедри словенської (завідувач 
Ембершич Ержебет) та хорватської мови та літератури (завід-
увач Гадані Карой). Наукові праці публікують у видавничій 
серії «Bibliotheca Slavica Savariensis».

Отже, до складу угорських університетів та інститутів 
входять значні славістичні осередки, Інститути та кафедри, 
де окрім навчання славістичним дисциплінам ведеться й 
науково-популяризаторська та наукова робота. У  наш час 
до викладання залучають все нові слов’янські мови, моди-
фікується і вдосконалюється навчальний процес, розши-
рюється коло славістичних досліджень, зокрема компара-
тивістика.
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РоздіЛ  тРетій
УКРАЇНІСТИКА  

В СУЧАСНІЙ УГОРЩИНІ

Україністика в Угорщині входить до системи інших славіс-
тичних дисциплін, водночас вона мала і має власні тенденції 
розвою, залежні як від об’єктивних, так і суб’єктивних при-
чин. Одним із важливих чинників активізації українознав-
чих студій у країні в стало здобуття Україною незалежності 
1992 року. Прикметно, що Угорщина однією з перших визна-
ла Україну, як найбільшу сусідню державу, з якою мала і має 
численні економічні, культурні, політичні зв’язки. У цей час 
починає формуватися окремий комплекс українознавчих дис-
циплін, які раніше були частиною досліджень мов та культур 
народів СРСР, зокрема російського. Переглянуто застарі-
лі концепції розвитку історії, культури, літератури України, 
з’явилися нові, актуальні розробки на цих теренах.

Водночас постає негативна тенденція на терені літератур-
них перекладів, яка, зрештою, прикметна і для літератури ін-
ших сусідніх з Угорщиною країн. Якщо раніше такі книги ви-
ходили регулярно, було перекладено більшість відомих творів 
класичної і сучасної української літератури, то після суспіль-
но-політичних змін в Угорщині вони не перекладаються взага-
лі. На зміну старій когорті перекладачів та літературознавців 
не прийшли нові кадри, тому спеціалістів з цих питань дуже 
мало. Така ситуація збереглася і по нині. Однак про зрослий 
інтерес до України в останнє десятиріччя минулого століття 
свідчить набагато повніше, ніж досі, залучення українського 
матеріалу до фундаментального літературознавчого видання, 
«Енциклопедії світової літератури», що вийшла в будапешт-
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ському Академічному видавництві  [564]. Значне місце в ній 
посіла українська література, досить широко репрезентова-
на в кількох останніх томах (1994–1995, Т.  ХVІ, ХVII, XVIIІ; 
1996, Т. ХІХ). Зокрема широке висвітлення отримала історія 
розвитку української літератури, її сучасний стан, література 
діаспори тощо. Загалом в Енциклопедії представлено близько 
300 українських письменників. Автори статей І. Удварі, В. Ле-
бович Д. Радо, В. Шер, Е. Бойтар та ін.

Українська мова, що набула статусу національної, в кінці 
ХХ ст. розширила своє функціонування у вищих навчальних 
закладах країни, україністика певною мірою переміщається 
до інститутів та університетів. З  1991  року українська мова 
починає вивчатися в Дебреценському університеті ім. Лайоша 
Кошута, далі в Сеґедському університеті ім. Аттіли Йожефа, 
окрім Будапешта відкривається кафедри української мови в 
Ніредьгазі. Тут за міждержавною угодою працюють фахівці з 
України, т. зв. лектори, носії мови, що значно підвищує рівень 
її засвоєння студентами. Лектори беруть активну участь у на-
уковому житті країни, виступають з доповідями на конферен-
ціях, публікують свої праці у періодичних виданнях тощо. 

Кафедра української філології  
Будапештського університету ім. Лоранда Етвеша

Україністика на кафедрі Будапештського університету має 
давню історію. Ще в 1919–1924 роках спорадичні заняття з ру-
синської (української) мови та літератури в Будапештському 
університеті вів дослідник культури та літератури українців-
русинів тогочасної Угорщини Шандор Бонкало (детальніше 
про нього див. у попередніх розділах).

Викладання відновилося вже по другій світовій війні. 
З  1961  року діє відділення української мови та літератури в 
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межах кафедри російської філології університету. До цього 
долучилися закарпатські славісти, зокрема Еміль Балецький, 
чиє ім’я тісно пов’язане з відкриттям 1961 року спеціальності 
«українcька мова та література» в університеті, з часом акре-
дитованої за всіма трьома рівнями підготовки (бакалавр, 
магістр, доктор філософії). Програму з мови, літератури та 
культури розробила Віра Шер (Сердюк), котра 1966 року за-
хистила дисертацію «Українська класична та радянська літе-
ратура в Угорщині (1864–1964)». З  1970  року до викладання 
долучається Геза Вернке, який читає лекції з історія мови, а в 
1984 році на кафедру приходить Вікторія Лебович. З 1991 року 
практичні заняття з мови ведуть лектори з України, це Окса-
на Ковач, далі Наталя Коляджин, а нині Мар’яна Лявинець. 
Оксана Ковач стає викладачем мовознавчих курсів.

1995 року кафедра російської філології була перейменована 
в кафедру східнослов’янської та балтійської філології, в межах 
якої залишилася українська філологія. 2002 року було створе-
но кафедру української філології, в. о. став Іштван Ньомаркаї, 
котрий був одночасно завідувачем кафедри слов’янських мов 
та директором Інституту славістики. У 2003 році першим за-
відувачем кафедри стає Андраш Золтан.

Упродовж багатьох років тут викладають курси з україн-
ської мови, літератури, культури Оксана Ковач, Валерія Ле-
бович та Андраш Золтан. Лектором з України нині є Мар’яна 
Лявинець, котра готує дисертацію про мову закарпатських лі-
тературних видань XIX ст. З кафедрою співпрацює викладач 
Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ 
(м. Берегове) Єлизавета Барань-Комарі, яка захистила дисер-
тацію на тему «Угорсько-українські міжмовні контакти: гун-
ґаризми на угорсько-українському (русинському) мовному 
помежів’ї (на основі літературних творів)» (2009 р.). 

Золтан Андраш (1949–) – угорський славіст, мовознавець, 
педагог. Подейкують, скільки мов знає людина, стільки но-
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вих горизонтів, нових світів відкривається перед нею. Та Ан-
драш Золтан не просто знає мови. Він їх також вивчає, ана-
лізує, порівнює. І мови ці – переважно слов’янські – є досить 
далекими, специфічними для угорця, та водночас близькими 
через географічне сусідство, різноманітні зв’язки мадярів зі 
слов’янами. Про своє зацікавлення мовами ще з дитинства 
він згадує у слові про свій творчий шлях, що побачило світ ра-
зом з бібліографією праць та іншими матеріалами до 60-річчя 
дослідника в серії «Професійна діяльність і признання угор-
ських мовознавців» (2009).

Андраш Золтан народився поблизу австрійського кордо-
ну у м. Шопрон і, маючи німецьке коріння, ще з дитинства за 
казками братів Грімм вивчав німецьку мову. У  школі почав 
освоювати російську, щоправда теоретично, бо не мав жодної 
можливості спілкування. Так само, за підручниками взявся 
за вивчення іншої слов’янської, а саме польської мови, а далі 
вступив на російсько-польське відділення історико-філоло-
гічного факультету Будапештського університету ім. Лоранда 
Етвеша, таким чином вибравши для себе славістичну стезю. 
Після його закінчення (1974  р.) він перебував у заочній ас-
пірантурі в Москві (1980–1984), де захистив дисертацію «За-
паднорусско-великорусские языковые контакты в области 
лексики в XV веке (К вопросу о западной традиции в деловой 
письменности Московской Руси)» (1984) та познайомився з 
відомими мовознавцями.

Далі його увагу привертає давній період балтійсько-
слов’янської спільноти, а саме культура та мова Литовського 
князівства, тож до кола зацікавлень залучається також біло-
руська, литовська, а згодом українська мова. Комплексним 
дослідженням різноманітних слов’янських та неслов’янських 
мов у Литовському князівстві була присвячена низка конфе-
ренцій у Будапешті (1996, 1998, 2000), а далі в Бресті (2004) та 
Вільнюсі (2008).
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З  1974 року Золтан працює в університеті, понад десять 
років очолює кафедру балтійської та східнослов’янської фі-
лології (1991–2002), з 2003 року він завідувач кафедри укра-
їнської філології, а в 2006–2011 роках він також очолив кафе-
дру української та русинської філології Ніредьгазької Вищої 
школи. Золтан викладав в університетах Печа і Сомбатгея, 
читав лекції у Віденському та Павлодарському університе-
тах, у Москві, Гданську, Любліні, Венеції та ін. 2005 року він 
захистив дисертацію «“Athila” М. Олаха в польському та бі-
лоруському перекладах XVI  ст.» і став доктором Угорської 
академії наук.

З  1995  року Золтан член комітету Міжнародної асоціації 
білорусистів, його нагороджено медаллю Франциска Скори-
ни (2010 р.). Золтан відповідальний редактор «Studia Russica» 
(Будапешт), член редколегії славістичних часописів «Studia 
Slavica» (Будапешт), «Studia Biaľorutenistyczne» та  ін. На 
XV Міжнародному конгресі славістів у Мінську його було об-
рано членом Міжнародного комітету славістів.

Число його публікацій понад 300 позицій, серед них 5 ав-
торських монографій, понад 20 підготовлено у співавторстві 
чи співредагуванні. Основними теренами досліджень Андра-
ша Золтана є польсько-українсько-білорусько-російські мовні 
та культурні зв’язки, офіційні мови східних слов’ян у середні 
віки, питання етимології, словотворення слов’янських мов, 
слов’янські запозичення в угорській мові, письмова передача 
слов’янських кириличних назв угорською мовою, слов’янські 
рукописи Угорщини; бібліографія та історія славістичного на-
пряму угорського мовознавства.

Він активно брав участь у різноманітних славістичних, се-
ред них українознавчих конгресах та конференціях, підтриму-
вав зв’язки з вітчизняними та зарубіжними україністами – зо-
крема дослідником та натхненним організатором україністи-
ки в Угорщині професором Іштваном Удварі.
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основні праці: Золтан  А. Пути проникновения западно-
русской лексики в великорусский деловой язык в XV  в.  // 
Studia Slavica.  –1988.  – 34.  – P.  81–124; Zoltán  A. Fejezetek az 
orosz szókincs történetéből (1987, З  історії російської лекси-
ки); Zoltán A. Oláh Miklós Athila című munkájának XVI. századi 
lengyel és fehérorosz fordítása (2004, Польський та білоруський 
переклади XVI ст. праці Міклоша Олага під назвою «Аthila»); 
Zoltán A. Szavak, szólások, szövegek» (2005, Слова, фрази, тек-
сти: Мовознавчі та філологічні праці); Золтан А. Interslavica. 
Исследования по межславянским языковым и культурным 
контактам (2014) та ін. 

У  збірнику досліджень Андраша Золтана «Слова, фрази, 
тексти: Мовознавчі та філологічні праці» [572] на широкому іс-
торичному і культурному тлі розглянуто угорсько-слов’янські 
мовні запозичення, проілюстровані численними прикладами, 
а також мовні та культурні взаємодії угорців, росіян, україн-
ців, білорусів, поляків, румун та ін. Назва самої книги, влас-
не відповідає її рубрикам, які доповнені також рецензіями та 
примітками. Перша рубрика – «Слова» починається ґрунтов-
ним оглядом «Початки і фази угорсько-слов’янських контак-
тів», у якому автор зазначає, що найбільшу частину запози-
чень угорської мови складають слов’янські слова. Він наводить 
численні приклади цього і наголошує, що вони так органічно 
ввійшли в мову, що не лише не впадають у вічі, а й часто по-
требують дослідження задля доведення їх неугорського похо-
дження. Далі Золтан називає угорських учених, які займалися 
даною проблематикою – це Франц Міклошич, Оскар Ашбот, 
Іштван Кнєжа, Ласло Хадрович та ін. 

Автор розгортає детальну картину таких запозичень, які 
відбувалися переважно в час гонфоглалашу – здобуття угор-
цями батьківщини. У той час ще не могло йтися про окремі 
слов’янські мови, а лише про пізні діалекти старослов’янської, 
тому буває складно визначити приналежність якогось слова 
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до певної слов’янської мови. У пізніші епохи, в час існування 
окремих держав вже можна говорити про конкретні запози-
чення, які відбувалися аж до радянського періоду включно. 
Свої тези автор розгортає на широкому історичному та куль-
турному тлі, ілюструє численними мовними взірцями.

Далі автор переходить до визначення етимології окремих 
слів, зокрема угорських слов’янського походження, таких як 
karácsony, szégyen та  ін. В  інших розділах він вирішує й пев-
ні питання слов’янського мовознавства завдяки залученню 
угорського матеріалу тощо. Отже, в центрі його уваги поста-
ють різноманітні мовні та культурні взаємодії слів, речень і 
навіть цілих текстів, цілих культур  – угорської, російської, 
української, білоруської, румунської та  ін. Це, наприклад, 
розділи «Південно-європейські зв’язки давньої білоруської 
легенди про Трістана та Ізольду», «Краківське друкарство та 
угорська культура» та ін.

З  царини україністики Золтану належить велика заслуга 
перевидання та редагування (разом з М.  Капралєм) рідкіс-
ної пам’ятки мови та культури закарпатських русинів  – Ня-
говського Євангелія, повчань або постилл  – на основі пе-
тербурзького видання О. Петрова з 1758 року (2006). Перед-
мову до нього написав відомий угорський славіст Ласло Де-
жьо [166]. У Ніредьгазі за його та редакцією Михайла Капраля 
вийшла й книга до 25-их роковин смерті угорського славіста 
Еміля Балецького, що свого часу був викладачем у Золтана, й 
походив із Закарпаття, зокрема сюди ввійшли його фольклор-
ні записи з рідного краю [2]. На кафедрі в Ніредьгазі побачила 
світ і праця (на основі кандидатської дисертації) відомого за-
карпатського дослідника та перекладача Іштвана Ковтюка (в 
числі багатьох інших він переклад угорською мовою «Лісову 
пісню» Лесі Українки) – «Украинские заимствования в ужан-
ском венгерском говоре» (2007), під редакцією та з передмо-
вою Золтана.
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Учений звертається до мовних пам’яток місцевих україн-
ців-русинів у XIV–XVI  ст., стаття про це ввійшла до колек-
тивної монографії німецькою (та частково, українською) мо-
вою «Українці (рутени, русини) в Австро-Угорській монархії 
та їх мовне та культурне життя з точки Відня і Будапешта» 
(вступ за загальна редакція М. Мозера та А. Золтана; Відень, 
2008) («Die Ukrainer (Ruthenen, Russinen) in Österreich -Ungarn 
und ihr Sprach - und Kulturleben im Blickfeld von Wien und 
Budapest») [271]. До видання ввійшли статті М. Мозера, М. Ко-
чіша, Ш. Шімонека та ін. До прикладу, В. Лебович присвячує 
своє дослідження часопису «Ukrania», що виходив в Угорщині 
у 1916 році під головною редакцією Г. Стрипського; угорські та 
німецькі мовні запозичення в закарпатських говірках розгля-
дають А. Абоні та Є. Бараньне-Комарі; М. Кочіш подає опис 
українських церковних книг, які зберігаються в Будапешті та 
Сеґеді. А.  Золтан аналізує мовні та культурні зв’язки поміж 
русинами, що проживали в двох регіонах імперії – Галичині 
та Угорщині. Цими та іншими своїми дослідженнями Золтан 
хоче привернути увагу до українців, адже, за його словами, 
так само як і в ті часи, у відношенні до них спостерігається 
певна інформаційна лакуна та дезорієнтація. 

З останніх славістичних видань автора треба назвати його 
монографію що вийшла російською мовою «Interslavica: До-
слідження з міжслов’янських мовних та культурних контак-
тів» (2014) [79]. Книга Золтана присвячена взаємодії в царині 
лексики двох східнослов’янських ділових мов  – західноро-
сійської та великоросійської. Автор книги розглядає історію 
міжслов’янської міграції слів і значень в контексті культурних 
течій ділової писемності. Книга складається з рубрик: Захід-
норосійсько-великоросійські мовні контакти на терені лекси-
ки в ХV ст. Вступ. Глава І. Західноросійські елементи в титулі 
Московських великих князів. Глава  ІІ. Західноросійська лек-
сика в пам’ятках Московської церковної дипломатії 30–60-х 
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років ХV ст. Глава ІІІ. Західнорусизми в документах державної 
дипломатії і в актах внутрішнього управління в 40–70-і роки 
ХV  ст. Закінчення. Додатки. Основні рубрики діляться далі, 
так, до «Додатків» ввійшли дві праці «Деякі аспекти польсько-
східнослов’янських мовних контактів на терені лексики» та 
«До питання виникнення давньоруської “Повісті про Драку-
лу”». У  кінці знаходимо список скорочень, це, власне, вико-
ристана література та покажчик слів. Золтан пише: «Дана пра-
ця присвячена маловивченому досі питанню про взаємодію на 
терені лексики двох східнослов’янських ділових мов –західно-
російської та великоросійської. Досі це питання загалом по-
рушувалося в межах теми польсько-російських ділових кон-
тактів, в яких західноросійська мова розглядалася передусім 
як мова-посередник, передавач полонізмів у російську мову… 
Критично розглядаючи результати досліджень по полонізмах 
в російській мові і зіставляючи дані пам’яток російської мови 
зі свідченнями західноросійських пам’яток, ми неминуче при-
ходимо до висновку, що впродовж ХV–ХVІ ст. російська мова 
у переважній більшості випадків запозичила лише ті поло-
нізми, які до появи їх у великоросійських пам’ятках були вже 
твердо засвоєні західноросійською мовою, і що поряд з поло-
нізмами в той самий період ввійшли до російської мови також 
власне західноросійські (українські і (чи) білоруські слова)» 
[79, c. 14–15].

Лебович Вікторія (1958–) 1977  року закінчила Ужгород-
ський держуніверситет за спеціальністю: англійська мова та 
література, 1982  року  –Будапештський університет за спеці-
альністю: російська, англійська і українська мова та літера-
тура. Докторську габілітацію здобула за тематикою «Образ 
“москаля” в українській літературі першої половини XIX  ст. 
(у творчості І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка і Гула-
ка-Артемовського». основні терени досліджень: українська лі-
тература, перекладознавство. Лебович Голова угорської асоці-
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ації україністів, член Новітнього філологічного товариства, ві-
це-президент Фахового об’єднання конференції перекладачів. 
основні публікації: Лебович В. Роль и место перевода в обуче-
нии язику // Slavica quinqueecclesiensia II. – l996. – Р. 365–373; 
Лебович  В. Образ москаля в пьесе Г.  Квитки-Основьяненко 
“Сватання на Гончарівці”» // Studia Slavica Hungarica. – 2000. – 
45. – Р. 175–190; Лебович В., Осипова І. Доброго дня, Україно: 
підр. – Будапешт, 2006. Вікторії Лебович належить стаття-до-
слідження «История украинистики в Будапештськом универ-
ситете» в збірнику «Studia Russica» за 2009  рік, де детально 
описано історію будапештської україністики.

Ковач Оксана (1964  – ) закінчила Чернівецький універ-
ситет ім.  Юрія Федьковича, відділення української мови та 
літератури, а в 1986–1989  роках  – аспірантуру Інституту 
слов’янознавства та балканістики в Москві. 1993 року захис-
тила кандидатську дисертацію по темі «Акцентуація західноу-
країнських говірок як джерело реконструкції праслов’янської 
акцентологічної системи». Викладач кафедри української фі-
лології Інституту слов’янської та балтійської філології Буда-
пештського університету. Тематика досліджень: українська та 
слов’янська фонетика, морфологія, граматика, діалектологія, 
праслов’янська акцентологія.

Член Угорського лінгвістичного товариства, Угорської 
асоціації україністів. основні праці: Oxána Kovács, Alexander 
Kratochvil, Valerij Mokienko unter Mitarbeit von Tamara Münzer, 
Die heutige Ukraine in Texten. Lehrmaterial für das Greifswalder 
Ukrainikum (2004); Ковач  О. Акцентуація непохідних імен-
ників жіночого роду а-основ у південно-західних говірках  // 
Структура та семантика мовних одиниць у функціональному 
аспекті. – 1996. – С. 42–52; Ковач О. К вопросу о библейском 
происхождении некоторых фразеологизмов и устойчивых 
выражений в восточнославянских язиках  // Frazeologické 
Štúdie. – 2005. – С. 171–181; Ковач О. Українська діалектологія 
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в Угорщині // Діалектологічні студії. Школи, постаті, пробле-
ми. – 2004. – № 4. – С. 31–38.

3  жовтня 2011  року на історико-філологічному факульте-
ті Будапештського університету ім. Лоранда Етвеша відбуло-
ся урочисте засідання з нагоди 50-річчя кафедри української 
філології, яке відкрив Андраш Золтан. З  урочистими приві-
таннями виступили: від імені ректора його заступник Дьордь 
Фабрі, Надзвичайний та Повноважний посол України в Угор-
щині Юрій Мушка, заступник декана гуманітарного факуль-
тету з міжнародних питань Ференц Пал, директор Інституту 
слов’янської та балтійської філології Іштван Лукач та ін. Ви-
ступаючі засвідчили давність та багатство української мови, 
літератури, культури, потребу їх вивчення в Угорщині, як у 
минулому, так і в сучасності, наголосили на великому вне-
ску викладачів та студентів кафедри у її розвитку, важливості 
українсько-угорських мовно-культурних контактів. Очільни-
ки університету заявили про подальшу підтримку та розвиток 
українознавства в Угорщині й кафедри зокрема. Посол Укра-
їни в Угорщині Юрій Мушка відзначив, що українську мову 
викладають і в інших вищих навчальних закладах країни, і в 
майбутньому можливе навіть створення факультету україн-
ської мови. Він повідомив, що 2011 рік є також ювілейним, як 
рік встановлення дипломатичних відносин між Україною та 
Угорщиною, за цей час українсько-угорські політичні, еконо-
мічні та культурні зв’язки між країнами активно розвивалися.

Привітання кафедрі надійшли і від колег з інших країн, зо-
крема зі Словаччини, Польщі та ін. Урочисте привітання від Го-
лови МАУ, академіка, директора ІМФЕ ім. М. Рильського НАНУ 
Г. Скрипник зачитала співробітниця Інституту Л. Мушкетик. 

Посол Юрій Мушка провів урочисте прийняття на честь 
присутніх. Пообіді з науковими доповідями та спогадами ви-
ступили співробітники кафедри (колишні й нинішні), викла-
дачі, науковці. Це доповіді Гези Вернке (кафедра української 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

274

філології Будапештського університету) «25 років вивчення іс-
торії української мови (1978–2003)»; Іштвана Ньомаркаї (кафе-
дра слов’янської філології Будапештського університету) «Про 
обставини створення кафедри». Голова Угорської асоціації 
україністів Вікторія Лебович назвала свою ґрунтовну доповідь 
«З історії української спеціальності в університеті ім. Лоранда 
Етвеша», Ержебет Бараньне Комаромі (Ніредьгазький інсти-
тут – Берегівський угорський інститут ім. Ракоці) – «Українська 
тематика в рамках Слов’янської мовознавчої програми мовоз-
навчої школи докторантів університету ім. Лоранда Етвеша».

Відомі науковці з різних країн виступили з наступної тема-
тики: Василь Німчук (Інститут української мови НАНУ, Київ) 
«Таємниця «Велесової книги»; Оксана Ковач «Нові аргументи 
до слов’янських етимологій в угорській мові; Міхаель Мозер 
(Відень – Мюнхен – Пілішчаба) «Оригінальні й осучаснені ви-
дання закарпатських письменників – на прикладі Августина 
Волошина»; Мігай Кочіш (Сегедський університет) «Україн-
ська філологія в Сегедi»; Леся Мушкетик (ІМФЕ ім. М. Риль-
ського НАНУ, Київ) «Угорські переклади в Україні»; Віктор 
Мойсеєнко (Житомирський державний університет ім. Івана 
Франка, Житомир) «Актові книги Правобережної України – 
важливе джерело вивчення історичної діалектології». Подія 
транслювалася по Угорському телебаченню. Матеріали кон-
ференції опубліковано в збірнику «Studia Slavica» за 2012, № I. 

Кафедра української та русинської філології 
Ніредьгазької Вищої школи

Засновником Ніредьгазької кафедри став відомий славіст 
професор Іштван Удварі, в коло наукових інтересів якого вхо-
дили серед інших мовознавство, історія, історія культури. До-
волі згадати, що бібліографічний довідник праць, пов’язаних з 
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його діяльністю (роботи вченого, підручники, статті, рецензії, 
редакторська робота, відгуки тощо) упродовж його не дуже 
довгого життя (55 років) містить 1554 посилання [548]. Усьо-
го за життя вченого вийшло два томи бібліографічних описів 
його публікацій, третій вийшов посмертно.

Іштван Удварі народився 14 липня 1950 року в області Са-
болч-Сатмар-Берег в с. Торньошпалца, загальноосвітню школу 
він відвідував у селі Еперйешке поблизу сучасного угорсько-
українського кордону. У  1975  році закінчив Дебреценський 
університет ім.  Лайоша Кошута за спеціальністю «російська 
мова та література», був учителем гімназії ім. Дьордя Бешше-
нєї у м. Кішварда. З 1978 року він працює в Ніредьгазькому 
педагогічному інституті ім. Дьордя Бешшенєї – зараз Ніредь-
газька Вища школа. 1987 року захистив кандидатську дисер-
тацію на тему «Русинська (карпатоукраїнська) ділова писем-
ність Угорщини ХVIII ст.», що була опублікована 1995 року у 
вигляді солідної монографії [549].

Великою заслугою Удварі було створення 1993 року кафе-
дри української та русинської філології у Ніредьгазі, що на 
той час було доволі складним завданням. Удварі від самого по-
чатку мав концепцію розвитку осередку, він не лише підібрав 
кваліфіковані кадри, розробив викладацькі курси, а й з часом 
перетворив її на центр угорської україністики та славістики, 
видав тут близько 70 книжок – наукових монографій, посібни-
ків та підручників, як угорською, так українською й іншими 
мовами. У  рамках наукової діяльності кафедри Удварі запо-
чаткував серію «Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia», 
в якій вийшли його власні чи редаговані ним понад два десят-
ки книжок, а також ще три серії, де побачило світ двадцять 
книг. У наукових серіях кафедри опублікували свої праці ві-
домі угорські вчені Петер Кірай, Ласло Дежьо, Аттіла Голлош, 
Золтан Медве, Йожеф Ботлік та ін. Удварі започаткував також 
науково-популярну серію видань з угорської культури та іс-
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торії українською мовою, це зокрема монографії з угорської 
історії (колектив авторів УАН), літератури (Андраш Гьорьом-
беї), етнографії (Ласло Коша). Збірку поетичних перекладів 
«Іскри чардашу. Мадярська поезія», до якої увійшла угорської 
народна поезія, вірші класичних та сучасних угорських по-
етів, зокрема з території Закарпаття, підготував до видання в 
Ніредьгазі закарпатський поет Іван Петровцій (1998).

До спільної праці Удварі залучав не лише угорських, а й 
учених, викладачів та перекладачів з інших країн. Професор 
розумів, що для успішного вивчення мови, поглиблення укра-
їнсько-угорських зв’язків потрібні словники. За короткий 
термін Удварі за допомогою лексикографів двох країн зумів 
підготувати та видати шість томів «Українсько-угорського» 
(2000–2003) та два томи «Угорсько-українського словника» 
(2005–2006) тезаурусного словника що є найповнішими за 
весь період (про них див. далі). 

Іштван Удварі був непересічною людиною, наділеною ве-
ликими науковими та організаційними талантами, надзви-
чайною працездатністю, енергією, ентузіазмом. Його науко-
вий інтерес стосувався, насамперед, питань мови, літератури, 
культури слов’янських спільнот, їх зв’язків з угорською куль-
турою. Так, він, можна сказати, по новому відкрив вченого 
Антала Годинку, що був посередником поміж угорською та 
культурою українців-русинів. 1993 року він організував Між-
народну конференцію, присвячену Годинці. З  цієї тематики 
відредагував 8  окремих томів, серед них розлогу рукописну 
працю Годинки «Глаголниця; Сбірка всѣх глаголовъ карпат-
сько-русинського языка» (1991); «Утцюзнина, газдуство и 
прошлость южнокарпатськыхъ русинувъ» (2000) та ін. Годин-
ка став укладачем русинсько-мадьярського словника (1992 р.), 
який і ліг в основу факсимільного перевидання. Словнику пе-
редує вступне слово Іштвана Удварі про життя і діяльність Го-
динки, стаття Миколи Лелекача про вченого, історичні доку-
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менти того часу, стаття Сергія Панька про історію русинсько-
угорських і угорсько-русинських словників з ілюстраціями, а 
також окремі пісні із фольклорної збірки Годинки «Сто наших 
співанокъ». В останні місяці свого життя Удварі написав пе-
редмову до збірки вибраних русинських текстів Антонія Го-
динки «Час гурше ги вода…» (2005 р.). 

У 1995 році Удварі отримав ступінь габілітованого докто-
ра з історії слов’янських мов. Цього самого року він стає при-
ват-доцентом Сеґедського університету, а в 1997 році захищає 
докторську дисертацію по темі «Рукописні джерела словаць-
кою мовою по урбаріальній реформі при Марії Терезії: Комі-
тати Сепеш і Земплен».

З 1989 року Удварі професор інституту, а з 1997 року – про-
фесор університету. Цього самого року він отримав профе-
сорську стипендію ім. Сечені. З 1990 по 1992 роки перебував 
на посаді проректора з наукової роботи Педагогічного інсти-
туту ім. Д. Бешшенєї. 2001 року він став провідним виклада-
чем Веспремського університету, в якому 2004 року отримав 
професорське звання. 

У Ніредьгазькій Вищій школі Іштван Удварі спершу був ви-
кладачем російської мови та літератури. 2002  року він орга-
нізував і підготував до успішної акредитації кафедру україн-
ської та русинської філології, котра з 1993 по 1999 роки мала 
статус інститутської. Завдяки плідній праці професора кафе-
дра була акредитована Угорською акредитаційною комісією в 
якості університетської у складі Ніредьгазької Вищої школи і 
отримала міжнародний розголос. Це був один із найбільших 
славістичних центрів в Угорщині. 

Упродовж діяльності Удварі приділяв немало уваги між-
етнічним процесам, культурним та мовним взаємозв’язкам 
між народами Угорщини. Він підготував багато робіт з питань 
мови бачвансько-сримських та закарпатських русинів. Учений 
досліджував мову, літературу, культуру, історію українського 
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народу, історію та культуру історичного та сучасного Закар-
паття. Цікавився видатними діячами краю, вивчав діяльність 
Гіадора Стрипського та Ласла Чопея. Зокрема Стрипському 
присвячено працю «Зберька жерел про студії русинського 
писемства ІІІ. Гіадор Стрипськый, народописник, бібліограф, 
языкознатель, товмач» (2007). На кафедрі вперше побачив світ 
збірник «Пісні наших предків» Годинки (див. про це далі). 
Удварі належать репринтні видання катехізмів (1997), а також 
латинського букваря мукачівського греко-католицького єпис-
копа Мануїла Ольшавського  (1999), а ще дві хрестоматії на 
основі документів мукачівських греко-католицьких єпископів 
Андрія Бачинського, Йоанна Брадача та ін.

З  1990 по 1994 роки Удварі був головним редактором на-
укового видання Ніредьгазького педагогічного інституту 
«Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis». Учений був 
також редактором та засновником видань «Studia Ukrainica et 
Rusinica Nyíregyháziensia», «Vice Versa», «Dimensiones Culturales 
et Urbariales Regni Hungariae» i «Glossarium Ukrainicum», чле-
ном редколегії видання «Studia Slavica Akademiae Scientiarum 
Hungaricae» (2001).

Іштван Удварі підтримував наукове співробітництво з уче-
ними-славістами багатьох країн, залучаючи їх до наукової та 
ін. роботи кафедри, брав участь у багатьох міжнародних кон-
ференціях, зокрема усіх Міжнародних конгресах славістів та 
україністів. Був членом Угорського лінгвістичного товари-
ства, головою Угорської асоціації україністів, Лексикографіч-
ної комісії УАН, Міжнародної асоціації русистів, 1997 року він 
був нагороджений премією Ментгерта Лоняї, а 2004 року Ан-
тала Годинки. Андраш Золтан писав у 2010 році: «Вже п’ятий 
рік його немає серед нас, та праці вченого затребувані в між-
народному науковому житті як джерело постійних посилань 
та натхнення на нові дослідження. Його видання письмових 
пам’яток, наукові статті, лексикографічні роботи стали осно-
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вою як для угорських, так і зарубіжних славістів. Як і біль-
шість найбільш знаних угорських славістів, Іштван Удварі 
займався переважно тими науковими проблемами, які мають 
безпосереднє відношення до історичних угорських територій. 
Учений приділяв особливу увагу історії тих слов’янських на-
родів, які розвивалися в тісній мовній та культурній взаємо-
дії з угорцями. Отримані ним результати славістичних дослі-
джень окрім того стали і цінним внеском у розвій угорської 
науки про мову» [548, с. 6].

Згідно з концепцією кафедри пріоритетними у розвитку 
угорського українознавства вважалися наступні напрями: 
створення загальних і спеціальних бібліографій, підготовка 
словників, різноманітних підручників, вивчення угорсько-
українських зв’язків, питань перекладу, популяризація укра-
їнської мови та культури в Угорщині, й угорської – в Украї-
ні. І  таких видань було чимало (див. про це інформацію у 
«Всесвіті», «Віснику МАУ» та  ін.). З підручників слід згадати 
такі як: Сергій Панько. Українська мова. Посібник для філо-
логів  (1995); Михайло Капраль. Розмовляймо українською! 
Посібник для угорських україністів  (1998). Тогочасний де-
бреценський лектор Світлана Мельник підготувала наступні 
видання: Початки української морфології. Посібник для угор-
ських україністів (1999); (разом з Гончаренко Н.) Основи істо-
рії України. Посібник для студентів-україністів (1999); (разом 
з М. Шевченко). Початки української фонетики (2002).

Цікавим і потрібним виданням став «Практичний слов-
ник дієслівних форм української мови», підготовлений того-
часним професором Київського університету Ларисою Пала-
мар (1995). Ангеліна Гедєш розробила серію видань «Розділи з 
історії української літератури» (І–ІІІ, 1997–1998), маловідомий 
матеріал увійшов до антології українських поетів-футуристів, 
а також пародій та епіграм на футуристів «Український фу-
туризм: Вибрані сторінки», укладеної заступником директора 
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Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України доктором 
філологічних наук Миколою Сулимою (1996). Хрестоматію з 
українського фольклору як посібник для вивчення мови, під-
готувала Л. Мушкетик [554]. Поетичним та прозовим текстам 
передує її вступна стаття-дослідження про український фоль-
клор. До окремих жанрів чи жанрових груп подано примітки 
з описом їх мовностилістичних особливостей, у виносках зна-
ходимо пояснення українських реалій.

Прикладними виданнями є «Українсько-угорський угор-
сько-український математичний словник» Йосипа Голова-
ча (1998) та «Крилаті вислови латинського походження в угор-
ській та українській мовах» Рудолфне Кондри (2001). Того са-
мого року було опубліковано й цінну монографію Петера Кі-
рая «Змішання мов. Висновки з функціонування слов’янських 
діалектів», у якій автор розглядає словацько-русинські, серб-
ські, хорватські та деякі інші говірки з території Угорщини та 
вказує причини двомовності, зокрема змішані шлюби тощо.

По смерті Удварі кафедру за сумісництвом очолив Золтан 
Андраш, який продовжив справу свого колеги. У зв’язку з цим 
варто згадати репринтне видання в Ніредьгазі «Нягівських 
повчань чи постилл» 1758 року на основі петербурзького ви-
дання О. Петрова, копію якого Удварі придбав ще за життя 
(2006 р.). До книги ввійшло також дослідження відомого угор-
ського славіста Ласло Дежьо «Няговські повчання та їх автор». 

2007 року у Ніредьгазі з’явилося видання, присвячене твор-
чій спадщині, 25-м роковинам із дня смерті відомого угор-
ського славіста Еміля (Ємельяна) Балецкого «Э.  Балецкий. 
Литературное наследие», під редакцією А. Золтана та М. Ка-
праля, яким належить і вступне слово до книги. 

На кафедрі в Ніредьгазі побачила світ і праця (на основі 
кандидатської дисертації 1970-х рр.) відомого закарпатського 
дослідника та перекладача Іштвана Ковтюка «Украинские за-
имствования в ужанском венгерском говоре»  (2007), під ре-
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дакцією та з передмовою А.  Золтана. У  книзі дається аналіз 
247 діалектних лексичних українізмів дорадянської епохи, 
зібраних Ковтюком у 18 селах Ужгородського району. У  до-
датках до основного тексту вміщено етимологічний словник 
українізмів угорської ужанської говірки.

2010 року в Ніредьгазькому інституті відбулася конферен-
ція, присвячена 60-й річниці з дня народження Іштвана Удва-
рі. Головою організаційного комітету конференції на пошану 
пам’яті Удварі став А. Золтан. З доповідями з різних теренів 
славістики, україністики виступили професор Василь Німчук, 
Іштван Ковтюк, Андраш Золтан, Міхеаль Мозер, Леся Мушке-
тик, Вікторія Лебович, Микола Мушинка, Єлизавета Барань-
не-Комарі та ін. Матеріали конференції опубліковано в збір-
нику з серії «Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 28» 
під заголовком: In memoriam István Udvari (1950–2005).

Щодо сучасного етапу розвитку українознавства в Угор-
щині, то, на жаль, спостерігається певне затухання ін-
тересу до української мови та культури. Зумовлене це й 
об’єктивними чинниками, складним економічним станови-
щем обох країн, недостатнім фінансуванням гуманітаристи-
ки, до прикладу це згортання в Угорщині славістичних на-
вчальних осередків, напрямів тощо. Це також і недостатня 
підтримка, як фінансова, так і інша, Україною закордонних 
українців, незацікавленість у розвитку їх мови та культури, 
популяризації надбань. Позначилися й суб’єктивні чинники, 
так після смерті Іштвана Удварі в даному регіоні Угорщині 
не знайшлося україніста і організатора його рівня, який би 
міг відстояти створену ним кафедру (як важко далося йому 
її відкриття свідчить опублікована ним брошура 1994  року 
з переліком документів, листів тощо, пов’язаних з цим пи-
танням). Очевидно, руйнувати легше, ніж створювати, у Ні-
редьгазькому інституті ліквідовано не лише кафедру, а й усю 
славістику, з русистикою включно. 
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Угорсько-українське наукове співробітництво

Інститут етнографічних досліджень Угорської академії 
наук (директор Балаж Балог) свого часу вибудував мережу 
зв’язків з подібними інститутами Східно-Центральної Євро-
пи. Це стосується також Інституту мистецтвознавства, фоль-
клористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, де 
1990 року була підписана Угода про співробітництво між ди-
ректорами Інституту етнографії УАН та ІМФЕ ім. М. Т. Риль-
ського НАНУ і поновлювалася що п’ять років. 2005 року Уго-
ду було подовжено і підписано в Будапешті директорами обох 
Інститутів М. Гоппалом та Г. Скрипник. Ганна Скрипник ви-
ступила з доповіддю про стан досліджень народної культури в 
Україні на Вченій раді Інституту. У рамках угоди визначається 
провідна тематика на п’ять років та підтеми, за які відповіда-
ють окремі виконавці. Свого часу Інститут відвідали угорські 
дослідники Мартон Іштванович, Естер Кішбан, Жужанна Та-
траї, Марія Кішш, Ілдіко Кріза, Петер Вереш та ін. Кріза взяла 
участь в організованій Інститутом конференції «Усна епіка: 
етнічна традиція та виконавство» (1997 р.), а її стаття увійшла 
до збірки доповідей. У журналі «Народна творчість та етно-
графія» опубліковано низку статей інших відомих науковців, 
зокрема М. Гоппала «Угорська народна традиція про медици-
ну» (Народна творчість та етнографія.– 2005. – № 3), І. Крізи 
(НТЕ. – 2006. – № 4), Б. Балога (НТЕ. –2011. – № 1), Дюли Віги 
(НТЕ. –2014. – № 2).

У свою чергу праці українських дослідників систематично 
публікувалися в Угорщині, це статті Л.  Мушкетик [139; 150; 
477; 478 ін.], а також Л. Вахніної, О. Микитенко, Л. Мушкетик 
та  ін. у матеріалах конференцій, а також збірці праць, при-
свяченій 70-річчю відомого словакознавця А.  Крупи (2004). 
У  рамках загальних тем відділу мистецтва і народної твор-
чості «Фольклор та мистецтво слов’ян в європейському кон-
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тексті» (2005–2008 рр.) та «Сучасна фольклористика європей-
ських країн» (2009–2011  рр.) підготовлено розділи «Славіс-
тична фольклористика Угорщини кінця ХХ – поч. ХХI ст.» та 
«Угорська фольклористика та етнографія кінця ХХ – початку 
ХХІ століття», видано монографії [142; 154] та низку статей з 
українсько-угорських зв’язків. 

Науковці Інституту неодноразово бували в Будапешті в 
рамках угоди про співробітництво, працювали в бібліотеках 
та архівах, брали участь у багатьох конференціях: етнографіч-
них та фольклористичних, угрознавчих, до прикладу: Міжна-
родна конференція у Бекешчабі по дослідженню національ-
них меншин (1991, 1996, 2001, 2003), у 2006 році – VІ Міжна-
родний конгрес угрознавців «Культура. Нація. Ідентифікація» 
(серпень 2006  р., м.  Дебрецен, Угорщина), Міжнародна на-
укова конференція «Угорський Ренесанс» (вересень 2008  р., 
м. Клуж, Румунія); Міжнародна наукова конференція, присвя-
чена пам’яті професора І. Удварі (травень 2010 р., м. Ніредьга-
за, Угорщина) та ін.

Інститут підтримує контакти також з профільними кафе-
драми угорських університетів, про які згадувалося вище, а 
також з кафедрами української філології Будапештського уні-
верситету ім. Л. Етвеша (завідувач А. Золтан), Ніредьгазьким 
інститутом, Угорським етнографічним товариством, Міжна-
родним угрознавчим товариством, Інститутом етнічно-націо-
нальних досліджень національних меншин УАН. Л. Мушкетик 
є іноземним членом Угорського етнографічного товариства та 
Угорської академії наук.

У наш час у рамках Угоди про співробітництво між НАНУ 
та УАН у 2010  – 2012  роках тривав спільний проект ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського та Інституту етнографічних досліджень 
під назвою «Суспільні трансформації після 1945 року в Угор-
щині та Україні (Закарпаття) (2010–2012 рр.)»; керівники: ди-
ректор ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України Г. Скрипник та 
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директор Інституту етнографічних досліджень УАН Б. Балог), 
учасники: Л. Вахніна, Л. Мушкетик, А. Ішпан, З. Мадяр та ін. 
Нині триває проект «Національні, регіональні і локальні фор-
ми народної культури і суспільних трансформацій в Україні 
та Угорщині в ХХ–ХХІ ст.»; керівники Г. Скрипник та Б. Ба-
лог, учасники: Л. Вахніна, Л. Мушкетик, А.  Ішпан, А.  Ішпан, 
K Ж. Надь, Л. Сіладі.

У  рамках українсько-угорських проектів наукового спів-
робітництва ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України підготов-
лено угорський спецвипуск журналу «Народна творчість та 
етнографія» (2006, №  4). Представлений у цьому числі НТЕ 
матеріал репрезентує різні напрями угорського народознав-
ства. Авторами цього проекту стали провідні вчені Будапе-
шта, Дебрецена, Сеґеда, Ніредьгази, серед них А. Паладі-Ко-
вач, М. Гоппал, П. Вереш, Л. Коша, І. Кріза, І. Удварі та інші 
дослідники. Пропоновані увазі читача статті у переважній 
більшості виконані співробітниками Інституту етнографіч-
них досліджень УАН і висвітлюють актуальні проблеми су-
часної угорської етнології. Зокрема популярними у наш час 
в Угорщині є дослідження етнології релігії, основні напрями 
яких розглядає у своїй розлогій статті Ґабор Барна, завідувач 
кафедри етнології Сеґедського університету. Найбагатший 
цикл угорської обрядовості – зимовий – розглядає Жужанна 
Татраї. Плідно вивчаються питання етнічної історії та похо-
дження народу. Особливий інтерес викликає той віддалений 
у часі й просторі період минувшини народу, який передував 
віднайденню батьківщини – гонфоглалашу. Цих проблем, як 
і давньої язичницької релігії  – шаманізму  – торкаються Мі-
гай Гоппал, Петер Вереш, Давід Шомфаї Кара. Уже згадувало-
ся, що в Угорщині широко вивчається культура національних 
спільнот. Про роль культури нацменшин у глобалізаційному 
світі розповідає Ерньо Еперйешши, маловивчених питань на-
ціональної характерології торкається Ілона Надь, результатом 
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експедицій на Закарпаття стала праця Ержебет Бьоді про між-
етнічні впливи у культурі харчування. Цікаву сторінку з істо-
рії угорсько-українських етнографічних зв’язків, а саме етно-
графічну діяльність Г. Стрипського розкрив професор Іштван 
Удварі. Пісенним жанрам фольклору – зокрема популярним в 
Угорщині народним баладам та історичним пісням присвяче-
ні студії Ельода Ковача та Ілдіко Крізи. Вже згадувалися праці 
Крізи з фольклору українців-русинів. Про зближення угор-
ської етнографії з соціальною та культурною антропологією 
свідчать статті Пірошки Сабо та Ласло Коши. 

Публікації з україністики

україніка на сторінках  
«енциклопедії світової літератури»

Фундаментальним літературознавчим виданням, либонь, 
найповнішим в Угорщині є «Енциклопедії світової літера-
тури»  [564], опублікована в будапештському Академічному 
видавництві. Вагоме місце в Енциклопедії посідає україн-
ська література, яка досить широко репрезентована в кіль-
кох останніх томах видання. Проаналізовано історію розвою 
української літератури, її сучасний стан, творчість діаспори, 
нове висвітлення отримали певні явища і персоналії у зв’язку 
з політичними змінами в Східно-Центральній Європі.

У 1994–1995 роках вийшли ХVІ та ХVII томи Енциклопе-
дії, що дають огляд матеріалу з літери «U» до кінця алфавіту. 
Таким чином у XVI  томі репрезентовано десять, а в XVII  – 
близько двадцяти українських письменників, серед них такі 
відомі як Леся Українка, Володимир Винниченко, Ірина Вільде 
й чимало менш відомих, які теж зробили свій внесок у розви-
ток української літератури і працювали чи працюють у різних 
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регіонах України чи в діаспорі. Загалом в Енциклопедії пред-
ставлено близько 300 українських письменників. Однак у дея-
ких випадках залишається незрозумілим критерій відбору тої 
чи іншої персоналії для Енциклопедії з погляду творчого до-
робку, відчувається певний суб’єктивізм.

Відома у всьому світі Леся Українка достойно представле-
на і в угорському виданні. Енциклопедична стаття про неї є 
доволі розлогою, скрупульозною, тут перераховано її основні 
твори, переклади угорською мовою, вивчення її творчості в 
Україні та Угорщині (підготувала Оксана Ковач). Дещо рані-
ше, у видавництві «Інтермікс» (Ужгород-Будапешт) з’явилося 
видання «Лісової пісні» українською та угорською мовою у 
перекладі Іштвана Ковтюка (1993). Енциклопедичні статті на-
лежать співробітникам кафедри української та русинської фі-
лології Ніредьгазького педагогічного інституту Іштвану Удва-
рі, Валерії Лебович, Оксані Ковач, відомим літературознавцям 
того часу Дьордю Радо, Вірі Шер, Ендре Бойтару та ін.

Під літерою «U» в Енциклопедії подано цілу низку статей, 
декілька з них присвячено українським часописам, що в різні 
часи публікували в Україні – «Украинская жизнь», «Украин-
ская хата», «Украинский вестник», «Україна» тощо. Останній 
з них пройшов нелегкий шлях, неодноразово закривався, та 
відновився як історико-політичний і літературно-мисте-
цтвознавчий, виходить і зараз, користується популярністю. 
Дані є доволі деталізованими  – згадано кількість накладів 
журналу, регулярність його виходу в світ, публікації за кор-
доном. У статтях показано основні напрями й інших часопи-
сів  – ліберальний, модерністський, націоналістичний тощо, 
що є свідченням не лише тогочасного літературно-культур-
ного життя України, а й її суспільно-політичного становища, 
що не могло не відбитися в культурі та освіті, науці. Згадано 
тут не лише відомих письменників, а й учених, діячів науки та 
культури, таких як відомий славіст Ізмаїл Срезневський, іс-
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торик та фольклорист Михайло Максимович, укладач перших 
українських збірок народних пісень та  ін. До енциклопедич-
них статей увійшли й цікаві відомості про перші публікації 
української літератури, так в «Украинском сборнике» вперше 
побачив світ твір основоположника нової української літера-
турної мови Івана Котляревського «Москаль-чарівник». 

До XVI-го тому Енциклопедії увійшли й дві важливі роз-
відки: «Українські літературні форми» та «Українська літе-
ратура». У  першій з них, написаній Е.  Бойтаром та Д.  Радо, 
розглянуто особливості української мови, її місце серед ін-
ших слов’янських мов, основні діалекти. Далі вміщено іс-
торію розвою українських літературних форм, особливос-
ті формування української літературної мови, вплив на неї 
церковнослов’янської, російської, польської. З’ясовано специ-
фіку українських віршованих форм, їх вживання та функції. 
У статті влучно наголошено на ролі усної народної творчості 
у формуванні української літератури, згадано українські жан-
ри – думи й коломийки, інші малі форми, простежено процес 
фольклоризму в українській літературі. Український фоль-
клор присутній і в інших статтях Енциклопедії.

Вичерпною і актуальною є стаття-дослідження Д.  Радо і 
І. Удварі про історію української літератури. Перед ними по-
стало доволі складне завдання  – в одному огляді розкрити 
розвій усієї української літератури, тож була небезпека упу-
щення чогось суттєвого і важливого. Однак автори успішно 
впоралися з цією нелегкою задачею, таким чином в огляді ви-
окремлено основні віхи розвитку літератури, правильно роз-
ставлено акценти. Стаття позначена чималим інформаційним 
наповненням, авторами враховано нові методичні й методо-
логічні підходи до творчих мистецьких явищ, використано 
останні матеріали та розвідки, що з’явилися у світі. Вдалим 
видається аналіз літературних матеріалів у контексті історич-
них, культурних даних, на тлі суспільно-політичного життя 
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країни, адже історія України, протягом тривалого часу роз-
членованої поміж іншими державами, її перипетії не могли не 
позначитися на літературних та культурно-мистецьких про-
цесах кожного з регіонів. 

У світлі нових даних з’ясовано початки історичного розви-
тку України, її літератури, вплив героїчного епосу на давню 
літературу, значення епохи українського бароко, що привела 
до створення літературних видів – лірики і драми. Автори на-
голошують на значенні Києво-Могилянської академії у роз-
витку освіти та культури, зауважують, що «перший у Східній 
Європі університет мав європеїзуючий вплив на весь право-
славний світ  – Сербію, Румунські князівства, а особливо на 
Росію і Білорусію» [564, XVI, р. 45].

У статті з’ясовано і подальший занепад української культу-
ри, викликаний русифікаторською політикою влади, знищен-
ням козацтва, забороною мови тощо. Все це спричинилося до 
того, що українська літературна мова сформувалася лише на 
початку ХІХ ст. й цьому значною мірою сприяли письменни-
ки – Іван Котляревський, Петро Гулак-Артемовський, Григо-
рій Квітка-Основ’яненко та  ін., автори виокремлюють трьох 
всесвітньо відомих українських письменників – Тараса Шев-
ченка, Івана Франка та Лесю Українку, творчість яких «багат-
ством художніх форм, розробкою загальнолюдських проблем, 
сюжетів … прилучила українську літературу, тематика якої 
доти обмежувалася вузьким колом місцевих проблем, до за-
гальносвітового літературного процесу» [564, XVI, р. 46]. 

Крім численних прізвищ письменників названо також лі-
тературознавчі та ін. журнали, об’єднання та організації, які 
виникали у Східній на Західній Україні. Проаналізовано мо-
дерністські напрями в українській літературі початку ХХ ст., 
творчість поетів-класиків, які мали великий вплив на розви-
ток української поезії – Павла Тичини та Максима Рильсько-
го, поезію «шістдесятників», сучасний стан української літе-
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ратури. Можливо, дещо більше місця можна було приділити 
українській літературі останнього десятиріччя, її сучасним 
напрямам та течіям. У статті згадано також і основні літера-
турно-мистецькі журнали, що виходили і виходять зараз в 
Україні: «Дніпро», «Вітчизна», «Всесвіт» та ін.

Крім літератури України в огляді йдеться і про літературу 
української діаспори – у Словаччині, Канаді, Румунії, Польщі 
та  ін. Далі автори перераховують основні переклади україн-
ської літератури угорською мовою, збірки, що з’явилися. Зга-
даймо, що в радянські часи угорською було перекладено всі 
твори класиків української літератури, а також чимало того-
часних українських письменників – І. Драча, Ю. Мушкетика, 
Ю. Щербака, Д. Павличка та ін., окремі антології поезії, прози 
тощо. Серед перекладачів відомі на той час митці – Ева Гріга-
ші, Ендре Бойтар, Дьордь Радо та ін., які вже пішли з життя, не 
залишивши по собі достойну заміну.

Найновіші, найактуальніші дані про українську літературу 
подано в останньому, додатковому томі Енциклопедії (Т. ХІХ, 
1996). Тут вміщено персоналії відомих українських поетів та 
письменників Івана Драча, Миколи Олійника, Ліни Костенко 
та ін., які не увійшли в попередні томи, а також тих, які дов-
го не друкувалися в Україні, і про яких на той час небагато 
знали українські читачі – Михайло Драй-Хмара, Валер’ян Під-
могильний, Іван Світличний та ін. Є в томі відомості про ді-
яльність українських перекладачів, що працювали тоді на те-
рені угорсько-українського перекладу – Івана Мегелу, Сергія 
Панька, Лесю Мушкетик, Ю. Шкробинця та ін. Усі вищеназва-
ні гасла підготував Іштван Удварі, який активно популяризу-
вав україніку в Угорщині, а угрознавство – в Україні.

Подача матеріалу в Енциклопедії є чіткою і науково опра-
цьованою, за взірцем солідних енциклопедій. До прикладу, 
названо повне ім’я та прізвище письменника, його псевдонім, 
дата та місце народження й смерті, опис життєвого та творчо-
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го шляху, основні праці, переклади угорською мовою. У кін-
ці – огляд літератури з питання та прізвище укладача.

україці-русини угорщини у ХVііі ст.

Фундаментальну розлогу монографію під назвою «Ру-
сини у XVIII  ст.: Історичні та культурно-історичні праці» 
видав 1994 року професор Іштван Удварі [549]. Ця солідна 
монографія стала своєрідним підсумком багаторічних по-
шуків і спостережень угорського дослідника над історич-
ним розвитком українців-русинів, що проживали в Угор-
щині, зокрема в її північно-східній частині, куди входила 
й сучасна Закарпатська область. Професор Удварі нагро-
мадив величезний фактичний матеріал, зокрема архівний, 
що вражає широтою і заглибленням у проблематику – адже 
сюди ввійшли дані з історії, економіки, культури, історич-
ної демографії і статистики, історії релігії, етнографії, а та-
кож мовний матеріал, що супроводжує всі ці явища. Спо-
стереження Удварі стосуються не лише глобальних, загаль-
них процесів, що відбувалися у той час, а й окремих явищ, 
певних територіальних одиниць тощо.

Спільність долі українців-русинів та угорців, тривале про-
живання їх в межах однієї держави завжди викликали значне 
зацікавлення з боку угорських дослідників як минулого, так і 
сучасності. Історію міграцій і переселень українців на терито-
рію Угорщини висвітлив А. Паладі-Ковач, Л. Нереш зробив це 
на прикладі боршодських русинів. П. Недермюллер окреслив 
основні завдання і методологію вивчення народної культури, 
зокрема фольклору регіонів, де проживали русини, окремих 
аспектів вивчень, загальнотеоретичних положень торкнули-
ся угорські дослідники на двох конференціях, що відбулися у 
м. Мішкольці: «Інтеретнічні зв’язки в північно-східній Угор-
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щині» (1984) та «Нові результати досліджень інтеретнічних 
звязків» (1996).

Всі ці праці, різні за тематикою та проблематикою, оцін-
ками явищ, наголошують на необхідності вивчення історії 
та культури українців-русинів у минулому та сучасності, їх 
взаємозв’язків з угорцями. 

Книга Іштвана Удварі про українців-русинів Угорщини роз-
починається вступним словом етнографа Дюли Віги, котрий 
обумовлює інтерес вченого саме до ХVІІІ  ст. «формуванням 
ареалу проживання нацменшин, створенням демографічної, 
релігійної картини: по відношенню до багатьох проблем на-
цменшин груп цей період був вирішальним, що відчувається і 
в наш час». [549, p. 7]. Віга дає високу оцінку праці Удварі, вва-
жаючи, що вона не лише має велике культурно-історичне зна-
чення для сучасної науки, а й поліпшує можливості зв’язків 
між народами Східної і Центральної Європи у майбутньому.

Монографія Удварі починається вступом, де він розглядає 
етнонім русини, подає його угорські відповідники – угро-ру-
си, рутени, русини, руснаки, ороси, кішороси. Він описує су-
часний стан українців-русинів в Україні, в Чехословаччині, 
Югославії, Угорщині, Румунії, Америці, їх національний куль-
турний рух, взаємозв’язки. Удварі обстоює позицію розвитку 
русинів як окремої нації, яка хоча й близька до українців, та 
відрізняється від них. Годі заперечувати, що проблема ця є 
доволі складною, недостатньо вивченою, раніше їй не приді-
лялося достатньо уваги. Водночас у наш час вона використо-
вується як предмет політичних спекуляцій діячами різнома-
нітних прорусинських та  ін. рухів та організацій, які мають 
метою від’єднання Закарпаття від України і ініціюються зару-
біжними державами. Щодо найменування «русин», то загаль-
новідомо відомо, що назва «Україна» (від слова «край, країна», 
пор. польське «kraj») в широкому обігу з’явилася набагато піз-
ніше, а слово руський, русин (від Рось, Русь, русичі) було пито-
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мим означенням саме цього східнослов’янського народу, його 
самоназвою. З часом воно збереглося переважно на Західній 
Україні й окрім закарпатців позначало галичан, буковинців та 
ін. Зрештою, так називали українців, зокрема галицьких інші 
народи, напр. поляки. Та й в угорців окрім назви русин, рус-
нак, рутен є слова орос (росіянин), кішорос (малоросіянин) як 
найменування закарпатців. Зрештою, їх належність до україн-
ського етносу підтверджують мовознавці, серед інших місцеві 
та інші, які вивчали закарпатські говірки (В. Німчук, П. Чуч-
ка, М. Мозер), літературознавці (О. Мишанич, В. Микитась), 
історики, етнологи та фольклористи (В.  Гнатюк, Ф.  Колесса, 
Л. Белей, С. Мишанич, В. Піпаш, М. Тиводар) та ін. В Інституті 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Риль-
ського було проведено круглий стіл та опубліковано збір-
ку статей українських та зарубіжних науковців під назвою 
«Українці-русини: етнолінгвістичні та етнокультурні процеси 
в історичному розвитку» (2013 р.) [20], де йдеться про утвер-
дження загальноукраїнської етнонімії та розвій етноідентифі-
каційних процесів у середовищі українців-русинів Закарпаття 
та Східної Словаччини, розглянуто питання історичних ви-
токів та ідейних джерел закарпатського регіонального сепа-
ратизму й сучасних виявів політичного русинства; висвітлено 
мовні, етнокультурні та етнодемографічні процеси та Закар-
патті. До видання ввійшли статті О. Мишанича, М. Тиводара, 
Г.  Кожолянка, М.  Сополиги, М.  Мушинки, Ю.  Бачі, М.  Зана, 
Б. Ажнюка, Б. Гальчака та ін.

Далі у своїй книзі Удварі подає ґрунтовну історіографію ви-
вчення краю, аналізуючи праці вчених із різних країн. Він роз-
глядає роботи Калмана (Юрія) Жатковича, Антала (Антонія) 
Годинки, Гіадора Стрипського, Ореста Сабо, Олексія Петрова, 
Івана Шульги, Шандора Бонкала, Яноша Рамача та ін. Вагомий 
внесок в історію вивчення краю зробили угорські дослідники, 
багато матеріалів публікувалося в узагальнюючих історико-
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статистичних багатотомних працях, що виходили в історич-
ній Угорщині. Чимало фольклорно-етнографічного матеріалу, 
зібраного в той час, є в працях і збірках Ореста Сабо, Гіадо-
ра Стрипського, Михайла Фінцицького.

У ХVІІІ ст. сучасна Закарпатська область складалася з чо-
тирьох областей чи комітатів і входила до складу Угорщини. 
Це Унг (Ужгород і околиці), Угоча (Виноградово і околиці), 
Берег (Берегово і прилеглі регіони), і далі територія на схід – 
Марамарош. Разом із сусідніми комітатами Сатмар, Сабольч, 
Боршод, Абауйторна, Земплен, Шарош, Сепеш, Гемер вони 
складали Мукачівський єпископат, де власне і проживали ру-
сини. Це не були компактні поселення, а змішане проживан-
ня з угорцями, німцями, румунами, словаками. З ряду різних 
причин  – і політичних, і економічних і етнічних, протягом 
подальшого часу русини значно асимілювалися серед іншого 
населення, зокрема угорського і словацького. Таким чином, у 
1920  році тут лишилося 1500  русинів. У  наш час, за спосте-
реженням дослідників, русинська мова частково збереглася в 
селах Комлошка та Рудабанячка, в окремих жителів старшого 
віку інших сіл. Водночас з переходом на іншу мову не втра-
тилися певні ознаки національної приналежності, зокрема 
у народній культурі, це питання потребує свого подальшого 
вивчення. Значних труднощів у з’ясуванні цих питань додає 
словакізація регіону, велика кількість змішаних українсько-
словацьких говірок, про що свого часу писав В. Гнатюк.

За спостереженнями Удварі, русини в тогочасній Угорщині 
не створили ні політичної, ані адміністративної єдності, кор-
дони комітатів не співпадали з національними кордонами. 
Русини не мали свого пануючого феодального класу, грома-
дянства. Тож суспільство складалося з відносно незначного 
прошарку церковної інтелігенції – священиків, монахів, учнів 
та дрібного дворянства, а також селян. У  таких обставинах 
церква була єдиним закладом, де могла грати роль рідна мова 
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та культура. Вона великою мірою протистояла асиміляції. 
Удварі наводить численні історико-статистичні, історико-де-
мографічні дані по розміщенню на цих територіях греко-като-
лицького населення, кількість жителів кожної національності 
загалом, по окремих комітатах, регіонах, навіть селах. Таблиці 
ці містять різноманітні дані, зокрема по роках, які розглянуто 
під різними аспектами, серед них мовно-етнічному, адже ве-
лике значення на той час мала мова церковних служб. Ось, до 
прикладу, одна з таблиць:

Парахія, 
філія

Населення
1736–1738

Грекокат.
сім’ї 1747

Знання
г. к. мови

1780
Мова 
посел.

Число жителів 
1786 Мова 

катехіз. 
1811

Мова 
служби 
1816–
1822г. к. р. к. а. к.

Овош

Напкор

Ніредь

Газа
Шіма
Ніртелек
Нірпазонь

і т.д.

уг.

рус.

рус.

рус.

20

24

20

уг.
рус.
уг.

рус.
рум.
уг.

рус.

уг.
рус.

уг.

уг.

слов.

уг.

455

260

860

71
13
230

3339

209

700

12
51
78

372

9

5400

31
68
482

уг.

уг.

уг.

уг.

уг.

уг.

рус.

уг.

(г. к. – греко-католики, р. к. – римо-католики, а. к. – реформати, євангелісти).

Автор робить висновок, що в Мукачівському єпископаті 
більшість віруючих становили русини – 345, 786, тобто 63,8% 
від усіх. В жодному комітаті вони не становили 100% від усьо-
го греко-католицького населення; так, їх найбільший процент 
був у Шароші (98,65 %), Берегові (96,75 %), Унгу (95,14 %), Уго-
чі (91 %).

По цьому Удварі переходить до розгляду тодішнього стано-
вища русинів в окремих угорських комітатах, їх міграцій і пе-
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реселень, проживання, питань асиміляції, білінгвізму, релігій-
них, культурно-освітніх проблем. Так, значна увага приділя-
ється місцю паломництва Маріапочу, як відомому релігійному 
і культурному центру русинства, згадка про який потрапляє і 
в фольклор, до збірки М. Гнатюка «Етнографічні матеріали з 
Угорської Русі». Цей розділ також ілюструється оригінальни-
ми документами, таблицями, списками монахів тощо.

Видатними діячами культури й освіти того часу були єпис-
копи Дьордь Бізанці, Янош Бридач, Янош Копчаї та ін., діяль-
ність яких описує Удварі. Особливу увагу він приділяє Андра-
шу Бачинському, котрий багато зробив у справі зміцнення 
греко-католицької церкви, розвитку культури та освіти.

Із родини греко-католицького священика-русина з комі-
тату Сабольч походить відомий історик, письменник, що за-
гинув геройською смертю під час революції 1848–1849 років, 
Пал Вашварі, оригінальним є підхід Удварі до висвітлення 
його життєвого шляху. Автор досліджує історичне, етнічне 
тло, на якому проходить життя Вашварі, а також його близь-
ких та дальніх родичів, друзів, патріотичну атмосферу, що 
панувала тоді серед молоді. Він робить висновок, що життя 
Вашварі (Фейера) і його родини було пов’язане з двома вели-
кими центрами греко-католицтва – Гайдудорогом і Маріапо-
чем, він став виразником ідей греко-католицької молоді, а з 
часом предметом її культу.

Значну увагу приділяє Удварі питанням писемності руси-
нів, мовним процесам та зв’язкам того часу. У зв’язку з цим 
він звертається до питань кріпацтва серед русин і словаків, 
досліджує мову урбаріальних документів  – панщинних ви-
плат тощо. Тіснішими зв’язками між багатонаціональним на-
селенням, зокрема в комітаті Земплен, сприяли і традиційні 
заняття його жителів – виноградарство та виробництво вина.

На території сучасного Боршод-Абауй-Земпленського ко-
мітату розташоване і село Комлошка, про яке вже йшлося. 
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Певним аспектом його вивчення – мовним, фольклорним, ет-
нографічним вже приділялася увага в угорській науці, Удварі 
ж описує історію села, формування його етнічної картини в 
результаті переселень, мову жителів і церковної служби, дані 
по виплаті панщини та ін. Книга Іштвана Удварі, що містить 
надзвичайно багатий і різноплановий матеріал, який про-
ілюстровано також різноманітними таблицями, графіками, 
картами, сприймається цікаво і переконливо також завдяки 
вміщенню автентичних документів ХVІІІ ст. – листів, гербів, 
печаток, портретів єпископів і т. п.

Загалом треба відзначити, що в сучасній угорській науці 
розробка етнічної, краєзнавчої проблематики досягла висо-
кого рівня, як завдяки традиціям, що склалися, так і завдя-
ки використанню сучасних методів, зокрема схематичного, 
графічного зображення. Добре розроблене тут картографу-
вання – історичне, етнічне, мовно-етнічне тощо. Велика увага 
приділяється питанням переселень і міграцій – як у значних 
масштабах, так і в межах одного села. Всі ці питання ще мало 
розроблені в українській науці, потребують вивчення в цьому 
плані іноетнічні групи України, тож книга Удварі може бути 
корисною і повчальною для цього.

Монографія угорського дослідника відзначається скрупу-
льозністю, точністю у вивченні матеріалу, оригінальністю під-
ходів до нього.

збірник пісень Антона годинки

Як уже згадувалося, на кафедрі української та русинської фі-
лології Педагогічного інституту ім. Дьордя Бешшенєї в м. Ні-
редьгазі вперше опубліковано факсимільне видання словника, 
укладеного Антоном (Анталом) Годинкою «Глаголниця. Ру-
синсько-мадьярський словар глаголув» (1991), а також низку 
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праць ученого, дослідження угорських та українських діячів 
про нього, проведено наукову конференцію (1993). 1993 року 
з’явилася публікація народних пісень, зібраних ученим, її ру-
кописний варіант був віднайдений І. Удварі серед матеріалів 
Угорської академії наук у Будапешті; разом з Юрієм Туряницею 
та Іштваном Арпою з Ужгорода вони уклали збірку «Пісні на-
ших предків» (оригінальна назва «Сто наших співанок») [40].

Складним був час, коли жив і творив Годинка. Закарпаття 
входило тоді до складу Австро-Угорської монархії, на кінець 
ХІХ – початок ХХ ст. припадає сплеск інтересу до мови, літе-
ратури, культури «угорських русинів», що пояснюється також 
політичними причинами. Власне, Годинка був одним із плея-
ди вчених – посередників між угорською та русинсько-укра-
їнською культурою, таких як М. Фінцицький, Г. Стрипський, 
Т. Легоцький та ін. Працюючи в різних сферах науки, вони ви-
являли незмінний інтерес до краєзнавства, приділяючи зна-
чну увагу фольклору, його збиранню та дослідженню. З почат-
ку минулого століття на той час вже постала низка пісенних 
збірок, однак поява кожної нової знаменувала певний етап у 
розвитку фольклористики, вміщуючи нові дані, інтерпрета-
цію текстів, методи їх вивчення.

На Західній Україні в цей час з’являються такі збірки, як 
фундаментальне видання одного з членів «Руської трій-
ці» Я.  Головацького «Народные песни Галицкой и Угорской 
Руси»  (1878), книга Г. де Воллана «Угророруські народні піс-
ні» (1885), збірка М. Врабеля «Руський соловей» (1890) та ін. 
Збірки ці, подаючи матеріал з різних регіонів, відрізняються 
оформленням, подачею, систематизацією матеріалу та ін.

Упродовж багатьох років збирає фольклор і Антон Годин-
ка, котрий розуміє його значення для розвою мови, культу-
ри народу, його національної приналежності. Зібраний ним 
матеріал містить понад триста пісень. Свої записи Годинка 
мав намір видати у 20-і  роки минулого століття, та це йому 
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не вдалося. Книга відкривається вступною статтею Іштвана 
Удварі, в якій ідеться про творчий і життєвий шлях вченого. 
Годинка (який вживав також псевдонім Сокирницький Си-
рохман) родом із сім’ї закарпатського священика, він здобув 
богословську освіту, з часом його зацікавлення поширюють-
ся на вивчення мов, історичні науки. Він надзвичайно бага-
то працює в Угорській академії наук у Будапешті, в наукових 
та освітніх установах Відня, Братислави, Риму. Стає відомим 
славістом, професором, головою «Подкарпатського Общества 
Наук». Йому належить понад 200 наукових праць, серед них 
розробки з сербської, російської історії, історії інших слов’ян, 
багато досліджень він присвячує рідному краю. Це двотомна 
робота «Історія Мукачівського греко-католицького єписко-
пату»  (1909), угорсько-русинський словник, розділи до серії 
«Австро-Угорська монархія в описах та ілюстраціях» та ін.

Навіть при побіжному ознайомленні з пісенним фолькло-
ром Закарпаття впадає в око його яскрава своєрідність, що 
виявляється в мові та поетичному складі пісень, в їх інтона-
ційно-мелодичній та ритмічній будові, загальному характері і 
настроях. Це саме стосується і пісень, зібраних Годинкою. Він 
подає автентичні записи із збереженням діалектів, структу-
ри пісень, не змінюючи їх, що іноді траплялося в публікаціях 
того часу. Записи Годинки зроблено в різних регіонах краю, 
та найбільше в Хустському, Міжгірському і Тячівському ра-
йонах. Він писав: «Я вже згадував, що збирав ті слова, які наш 
народ вживає в повсякденній мові, прислів’ях та приказках, 
піснях, при розвагах, а також в колядках. Я завжди спостері-
гав за мовою чоловіків, жінок, дітей нашого краю, записував 
почуті слова, нотував для себе казки, паремії, пісні, колядки» 
[40, c. 148].

Частина пісень запозичена укладачем із збірника Врабеля 
та ін., однак більшість – це маловідомі на той час твори. Деякі 
з них – варіанти пісень, поширених на всій українській тери-
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торії, такі як «Ой місяцю, місяченьку», «Чомусь не прийшов», 
«Прийду до тя у неділю», однак і вони набирають місцевої ін-
терпретації. Порівняно з піснями центральних областей, вони 
коротші й лаконічніші, розспівані широкі мелодії зустріча-
ються рідко.

Годинка подає власну жанрово-тематичну класифікацію 
творів, досить вдалу, як на той час, однак не зовсім послідовну. 
Відкривається книга розділом «Співацькі та гусляцькі пісні», 
які, очевидно, мають створити відповідну емоційну атмосфе-
ру, підкреслити значення пісні в житті русина.

Далі йдуть колядки, вдало погруповані автором за функці-
ями, вони призначені кожному члену сім’ї – господарю, ґазді, 
побажання йому ладу в домі, на полі, в коморі, оборі тощо, 
щоб було  – «житенько, як очеретець, снопоньки, як дробен 
дощик», далі – господині, дівчині, хлопцеві, в окрему групу ав-
тор виділяє колядки священикові. Твори насичені яскравими 
образами, картинами з селянського життя, світу природи, їх 
ідеалізацією. До збірника ввійшло кілька весільних ладкань, 
що супроводжують окремі моменти весілля, прославляють 
молодих.

В  окремий розділ виокремлено баладні пісні. Це твори, в 
яких йдеться про утоплення дівчиною власної дитини, кілька 
варіантів відомого сюжету «Тройзілля» – «Ой вийшов я моло-
денький», «Та я вийду на вулицю», варіанти балади про чару-
вання – отруєння зрадливого коханця: «У Вовчім серед села» 
та  ін. Найбільшу частину збірки становлять любовні пісні, 
вони входять до розділів «любовні й смуткові», це пісні хлоп-
ця й пісні дівчини. Щирість почуттів, задушевність, багатство 
поетичної палітри надають цим творам великої естетичної 
цінності.

У пісенній творчості Закарпаття відбилися традиційні за-
няття жителів краю – вівчарство, ремісництво та ін., такі яви-
ща, як панщина, рекрутчина, розбійництво. Так, до збірки уві-
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йшли катунські пісні (катона з угорськ. солдат). Тут звучать 
мотиви вербування рекрутів, оповіді про тяжку службу. Вони 
побудовані у формі звертання до матері, коханої, а то й гене-
рала, офіцера, цісаря, що часто подибуємо в піснях інших ре-
гіонів. Варіанти пісні «Ой цісаре й королю» записані І. Фран-
ком, крім Закарпаття, на Галичині та Буковині («Ой, Кошуте, 
Кошуте» та  ін.). Знаходимо в збірці й пісні про розбійників, 
зокрема Довбуша й Пинтю, відомий сюжет загибелі Довбуша. 
У цих творах є багато мотивів, властивих фольклорній тради-
ції народів карпатського регіону, чимало спільного бачимо в 
сюжетах, мотивах, тут діють одні й ті самі герої.

Віддзеркалилися в піснях Годинки і явища пізнішого часу – 
епохи капіталізму – заробітчанство, праця на заводах, емігра-
ція до інших країн. Тут вже з’являються нові, невідомі досі ре-
алії – центики, доларики, фермери тощо. Основна думка цих 
пісень – «Америка, Америка, яка ти невдобна. Робить у тобі 
народ, як тота худоба».

Закінчується книга коломийками  – короткими жартівли-
вими пісеньками, притаманними західноукраїнській пісенній 
традиції.

У текстах зі збірки Годинки, як і в інших закарпатських піс-
нях, відчувається вплив пісенності інших народів краю – сло-
ваків, угорців, румун. Це найпаче виявляється в деяких моти-
вах, поетичних засобах, структурі пісень, та особливо в мов-
ній тканині творів, окремих мовних запозиченнях. Найбільше 
тут угорських слів: серенча (щастя), кантар (уздечка), кабат 
(пальто, піджак), оболочок (віконечко), нич (немає) та ін. Ба-
гато з них органічно увійшло в мову пісень, вони видозміни-
лися, пристосувалися до потреб іншої мовної системи, напр.: 
катунський, катунчику, катуничок; банувати, баную (суму-
вати, сумую) тощо. Художні засоби творів бувають доволі сво-
єрідними, тут трапляються такі цікаві епітети, як жаба сиво-
чорна, дівча жовтооче, білена подушка тощо.
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У кінці книги вміщено післямову ужгородського фолькло-
риста Юрія Туряниці, який не лише аналізує пісні, зібрані 
Годинкою, а й наводить власні спостереження над народнопі-
сенною традицією краю.

Книга Антона Годинки є не лише цікавим матеріалом для 
досліджень, вона є свідченням невмирущості народної тради-
ції, її значення для культури загалом.

Наукові переклади українського осередку  
Ніредьгази

Першим монографічним виданням історії Угорщини в пе-
рекладі українською мовою стала книга «Коротка історія 
Угорщини» під ред. Петара Ганака, що вийшла 1997 року. Ре-
дактор та упорядник української версії Іштван Удварі, пере-
кладачі Йосип Кобаль та Андрій Шолтес  [96]. З  попередніх 
видань східнослов’янськими мовами слід назвати видан-
ня російське видання «История Венгрии в трех томах» (М., 
1972). Вибір для перекладу історичного огляду П. Ганака, що 
в оригіналі має назву «Тисячоліття. Коротка історія Угорщи-
ни» (1986) Удварі обумовлює оптимальним обсягом книги й 
тим, що вона вже побачила світ в англійському та німецькому 
перекладах, які отримали схвальні відгуки як в Угорщині, так і 
за кордоном. Дане україномовне видання доповнене розділом, 
якого не було в попередніх книгах, про історичні події в країні 
за останні 50 років. 

Авторами окремих розділів є відомі угорські вчені Лас-
ло Маккаї, Калман Бенда, Карой Вьорьош, Еміл Нідергаузер, 
Дьордь Шпіра, Петер Ганак, Жужа Л. Надь, Домонкош Сьоке. 
До книги ввійшли історичні події, починаючи з древньої істо-
рії угорців, угро-фінської спільності, аж до 90-х років минуло-
го століття. Це такі розділи: Угорщина в епоху середньовіччя; 
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Угорщина на порозі нового часу; Епоха буржуазних змін; Но-
вітня історія.

У численних підрозділах описано окремі події, як доленос-
ні, так і менш значущі для угорської історії – т. зв. гонфогла-
лаш чи знаходження угорцями батьківщини в Карпатському 
басейні, й сумнозвісна битва під Могачем, коли країна розпа-
лася на кілька частин, і визвольні революції проти Габсбургів 
під проводом вождів – князя Ференца Ракоці ІІ, Лайоша Ко-
шута та  ін., і розпад Австро-Угорської імперії, короткочасна 
Радянська республіка, події Першої та Другої світових воєн, 
період соціалізму та початок переходу до зміни системи, й ба-
гато іншого. Окрім суто історичних є тут описи економічного 
та соціального становища країни в певний період, насущних 
проблем угорських нацменшин, а також невеликі огляди куль-
тури в різночасові відтинки. Окреслено тут і відомі історичні 
постаті угорської історії. Книга написана доступною мовою, 
читається з цікавістю, і може пропонуватися як спеціалістові, 
так і широкому загалу.

В Україні свого часу було опубліковано багато перекладів 
угорської літератури, переважно класичної, однак критичної 
літератури бракувало. Таким синтетичним, узагальнюючим 
виданням став переклад монографії відомого угорського літе-
ратурознавця, професора, завідувача кафедри Дебреценсько-
го університету, доктора філологічних наук Андраша Гьо-
рьомбеї «Історія угорської літератури» (1997)  [51], опублі-
кований у Ніредьгазі (переклала Л.  Мушкетик, автор перед-
мови І. Удварі). Книга Гьорьомбеї – до речі, вона опублікована 
також фінською мовою – є вдалим вибором, адже у відносно 
невеликому обсязі авторові вдалося дати цілісне уявлення 
про угорську літературу, її еволюцію, особливості, напрями, 
методи. Гьорьомбьої наголошує на вазі спадкоємності, тради-
цій у літературно-мистецькому процесі, адже кожна літера-
турна епоха не виникала на порожньому місці, а засвоювала, 
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трансформувала кращі досягнення минулого, нагромаджені 
упродовж століть і водночас породжувала щось нове. Отже, 
творчість кожного митця Гьорьомбеї намагається подати в 
контексті загального розвитку літератури, її методів як його 
попередників, так і сучасних йому концепцій та поглядів. 

На початку кожного розділу Гьорьомбеї подає короткий 
огляд історичного і культурного тла тогочасної літератури, 
далі йдеться про власне літературний процес, аналізується 
творчість окремих поетів та письменників. У  книзі є також 
відомості про угорську літературу діаспори, окремий розділ 
про угорську літературу Закарпаття. 

Позитивним у монографії є пояснення того чи іншого лі-
тературного чи суспільного явища, як угорського, так і світо-
вого, що полегшує сприйняття тексту, чинить його доступні-
шим широкому колу читачів, не обтяжує численними пояс-
неннями у примітках. Водночас перекладач подає тлумачення 
кількох угорських реалій, незрозумілих українцям. Мова мо-
нографії стисла, лаконічна, дещо заскладна, однак за цим усім 
криються глибокі, оригінальні спостереження й думки автора 
з приводу розглядуваних творів, влучні характеристики явищ 
та персоналій.

Логічним доповненням до книги є повна бібліографія пере-
кладів угорської літератури в Україні, укладена Л. Мушкетик. 
Сюди ввійшли окремі твори та збірки творів, а також публіка-
ції на журнальних шпальтах. 

2002  року в перекладі Л.  Мушкетик у Ніредьгазі опублі-
ковано монографію відомого угорського академіка, історика 
культури, професора Будапештського університету, який сво-
го часу очолював Угорське етнографічне товариство, Ласла 
Коши «Чиї ви сини? Огляд угорської етнографії» [97]. Серед 
багатьох інших Коші належать дослідження «A magyar néprajz 
tudománytörténete» (1989, Історія угорської етнографічної на-
уки), «Magyar művelődéstörténet» (1998, Історія угорської куль-
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тури, у співавт.), «A gyulai református egyház története» (1994, 
Історія реформатської церкви в Дюлі). У передмові до книги 
Коша наголошує на комплексному характері свого досліджен-
ня: «Узагальнююча праця – за моїм переконанням – лише тоді 
досягає своєї мети, коли її читатимуть діячі не однієї, а й інших 
галузей науки, й паралельно з ними ті, хто з будь-яких при-
чин, прихильності, симпатії, інтелектуальної зацікавленості 
виявить інтерес до даної царини знань  – у нашому випадку 
етнографії. Цим вони прагнутимуть підвищити загальний рі-
вень своєї культури. Це очікуване зацікавлення спонукає мене 
аналізувати не лише взяту у вузькому розумінні етнографію 
та її предмет – народну культуру, а й спираючись на досягнен-
ня етнографічної науки, та з допомогою спеціальної бази при-
кладів прямо чи опосередковано шукати відповідей на кілька 
важливих, на мій погляд, запитань нашої епохи, тобто поряд 
із певними цінностями та ідеями висловлювати і власну дум-
ку» [97, с. 7]. Коша ставить метою розгляд етнографії як істо-
ричної науки, що перебуває в постійній динаміці: «Я вважаю 
етнографію історичною наукою. Предмет своїх досліджень я 
подаю у постійному розвитку, як історичний феномен. Цей 
погляд має не лише науково-теоретичне значення, а й поси-
лання на те, що найсвоєрідніше осердя європейської культури 
містить історичний аспект, історичну свідомість, постійну іс-
торичну рефлексію» [97].

У даній праці Коша підсумовує свої багаторічні досліджен-
ня з угорської культури, її найхарактерніших рис, європей-
ського становища та історії. Учений розглядає наступні про-
блеми: взаємозв’язки історії, науки про національний харак-
тер та етнографії, суть народної культури, її місце в культурі 
загалом; місце угорців у Європі; угорський погляд на регіон; 
простонародна культура та історичні стилі; людина й навко-
лишнє середовище; суспільство та культура; угорці та їх су-
сіди. Ласло Коша, малюючи детальну, оригінальну картину 
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угорської етнографії в її історичному розвитку, концентруючи 
цінності за власною системою, розкриває перед нами матері-
альну і духовну культуру угорського народу, його спосіб жит-
тя, традиційні заняття, сімейні і суспільні зв’язки, світ уподо-
бань тощо.

Книга Коші є не просто оглядом традиційного життя угор-
ців, він з висоти свого досвіду ставить і намагається дати від-
повіді на важливі, кардинальні питання нашої епохи: поняття 
характерології та менталітету, місце угорців у Європі, майбут-
нє етнографії в цілому та етнографічної науки зокрема та ін. 
Матеріал його дослідження поширюється в просторі й часі, 
адже свої порівняння і приклади він черпає з найвіддаленні-
ших до найсучасніших періодів існування людства, з життя 
далеких і близьких народів. 

Матеріал у книзі має величезну пізнавальну цінність, хоча 
подається лаконічно, стисло й спонукає читача замислитися 
над окресленими проблемами. У кінці дослідження до кожної 
глави додається чимала бібліографія з примітками, вміщено 
значний ілюстративний матеріал. Оригінальний стиль, безпо-
середня апеляції до читача, певні інтригуючи моменти чинять 
книгу цікавою і захоплюючою.

У кінці видання щодо перспектив угорської етнології Лас-
ло Коша зауважив таке: «Етнографічні дослідження мають ви-
користати всі свої можливості задля угорської і світової ре-
презентації та усвідомлення неповторності, оригінальності і 
європейськості угорської культури. Ці фактори завжди були 
найміцнішою опорою виживання угорців, вони повинні ли-
шитися і в майбутньому. Якщо нас спитають словами дитя-
чої ігрової пісні, записаної 1935 року в Могачі – «Чиї ви сини 
(народи)? – ми зможемо відповісти, ким ми були й ким ми є. 
Лише особливою, оригінальною, неповторною культурою ми 
можемо збагатити континент, який стоїть перед політичною і 
економічною уніфікацією» [97, с. 230].
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українсько-угорський словник у шести томах

Справжньою подією на терені українсько-угорських на-
укових та ін. зв’язків стала публікація великого українсько-
угорського словника, який було підготовлено в лексикогра-
фічній серії Glossarium Ukrainikum на кафедрі української і 
русинської філології Ніредьгазької Вищої школи в Угорщині: 
Ukrán-magyar szótári adatbázis – Українсько-угорський слов-
ник (szerk. Udvari I; munkatárs. Kótyuk I., Abonyi A., Hegyes A., 
Káprály  M. stb.).  – Nyíregyháza, 2000–2003.  – K.  I–VI  [555]. 
Першим у цій серії вийшов українсько-угорський / угорсько-
український математичний словник Й. Головача (1998).

Потреба в укладанні подібного словника давно вже була 
на часі, особливо це стало відчутним на початку 1990-х ро-
ків, коли українська мова ввійшла до навчальних програм 
вищих шкіл Угорщини – у Будапешті, Дебрецені, Сеґеді. Що-
правда 2005 року в Ужгороді побачив світ «Українсько-угор-
ський словник», який уклав відомий угрознавець Петро Ли-
занець [205], однак невеликий – кишеньковий – обсяг цього 
видання був недостатнім для ґрунтовнішої роботи. Водночас 
останній словник більшого обсягу вийшов сорок років тому 13 
і є вже застарілим з багатьох точок зору, до того ж його лек-
сична база була явно недостатньою. 

Власне, брак перекладних словників відчувався вже досить 
давно, ще в попередній період розвитку угорсько-українських 
філологічних зв’язків, коли спостерігався певний інтерес до 
української літератури. У межах літератури народів СРСР пе-
рекладалися книги українських класичних та сучасних пись-
менників угорською мовою й, відповідно з угорської україн-
ською угорських митців. Однак тезаурусного словника, який 

13 Українсько-угорський словник. Magyar-ukrán szótár. А–Я / укл. І. Ка-
тона. – Ужгород, 1963. 
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би мав достатньо повний реєстр і передавав різні семантичні 
відтінки слів, бракувало в першу чергу перекладачам, які часто 
були змушені звертатися до російсько-угорської лексикогра-
фії, що неодноразово призводило до неточностей у перекладі. 
На жаль, тепер ці переклади скоротилися чи навіть припини-
лися, центр україністики перемістився до вищих навчальних 
закладів, де ведеться також і наукова робота. А  як опанову-
вати мову без словника, адже єдиний українсько-угорський 
словник став бібліографічною рідкістю?

Завідувач кафедри української та русинської філології 
І. Удварі та його колеги одними з перших відчули цю потре-
бу, адже вивчення української філології на кафедрі активно 
розвивалося й вона отримала статус університетської. Тож з 
1998  року почалася робота над підготовкою словника, хоча 
це було складним завданням, адже спеціалістів у цій галузі 
бракувало, наукових співробітників на кафедрі небагато, роз-
робок на цьому терені практично не було. Та робота активно 
проводилася, значну її частину, крім співробітників кафедри 
взяв на себе відомий перекладач з Ужгорода Іштван Ковтюк. 
До роботи над словником було залучено також завідувача від-
ділу лексикології та лексикографії Інституту української мови 
НАН України Олександра Тараненка. Іштван Удварі писав: 
«На початку 1998 р. я вирішив збагатити угорську славістич-
ну літературу українсько-угорським словником. Як дослідник 
та викладач-практик я відчув нагальну потребу створення та-
кого словника. Слід зауважити, що досі вже з’явилося кілька 
галузевих словників, але жоден з них не відповідає сьогодніш-
нім вимогам ні за якісними, ні за кількісними параметрами. 
Єдиний існуючий українсько-угорський універсальний слов-
ник (1963) вже функціонально вичерпав себе» [555, p. 5]. Удва-
рі також засвідчив, що успішній підготовці словника сприяла 
поява в останні роки нових ґрунтовних праць з українського 
мовознавства, зокрема лексикографії. 
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Загальновідомо, що для створення лінгвістичної бази різ-
нобічного засвоєння мов велике значення мають, насамперед, 
великі двомовні словники, в яких літературна мова представ-
лена в усій багатогранності її стилів і широкій історичній пер-
спективі. Великий перекладний словник – це словник сучасної 
мови, що розкриває динаміку її історичного розвитку від часу 
становлення до наших днів, містить широко репрезентовані в 
художній і частково публіцистичній літературі діалектну лекси-
ку й просторіччя, термінологію й розмовну мову з її типовими 
фразеологічними зворотами, властивими для того чи іншого 
періоду розвою літературної мови, тобто у великому за обсягом 
словнику сучасної літературної мови має бути представлена 
загальновживана, актуальна лексика з виправданою стилістич-
ною різноманітністю й розумною історичною перспективою.

Саме це завдання ставили перед собою укладачі й загалом 
їм вдалося реалізувати його. Словник складається з шести 
томів, які охоплюють: 1 том: літери А–Ґ (16 148 словникових 
статей, 397 с.); II том: літери Д–К (19 966 ст., 540 с.); III том: 
літери Л–О (14  771  ст., 374  с.); IV  том: літера П (16  779  ст., 
488  с.); V  том: літери Р–У (18  379  ст., 484  с.); VI  том: літери 
Ф–Я (6 401 ст., 179 с.). Отже, загальний обсяг реєстру словни-
ка становить близько 92,5 тис. слів і він на сьогодні є одним з 
найповніших перекладних словників української мови. 

Словник, за словами І. Удварі, спершу був орієнтований на 
найновіший двомовний українсько-чеський словник (із залу-
ченням, зокрема, до реєстру значної частини західноукраїн-
ських та діаспорних мовних елементів, а також інших менш 
уживаних слів). Згодом він доповнився словами з інших дво-
мовних та тлумачних словників української мови, творів ху-
дожньої літератури та періодичних видань. Адресація матері-
алів насамперед угорському користувачеві визначає широке 
залучення до словника пасивної лексики, не завжди репре-
зентованої в сучасних українських нормативних словниках, 
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зокрема розмовної, просторічної, застарілої, деяких русизмів, 
діалектних слів, вузько спеціальних слів тощо. Це такі слова 
як бадьо, балда (дурень), баль (бал), барахольщик, біжка (бі-
гом), біловик, блокіровка, кралі та  ін. Водночас до словника 
увійшло багато сучасної лексики, не завжди репрезентова-
ної в академічних виданнях, надто газетно-публіцистичної. 
У словнику подано як загальні, так і власні географічні назви.

При реєстровому слові стрілочкою вказано (за умови наяв-
ності) його фонетичні чи морфологічні варіанти. Словотвірні 
деривати подано в окремих словникових статтях, за винят-
ком дієслів доконаного і недоконаного видів, що починаються 
тією самою буквою. Омоніми маркують арабськими індексо-
вими цифрами:

«мíна 1 1. akna; протитáнкова ~ tankelhárító akna; 
закладáти v стáвити мíну aknát le(rak); мíна 2. haj torpedó;
мíна 2 átv arckifejezés; робúти кúслу мíну savanyú képet vág
мíна 3 ceruzаbél
мíна 4 ritk: дóговір мíни ingatlancsereszerződés
мíна 5 tört mina <(ókori) görög súly és pénzegység>
мíна 6 (földalatti) járat, akna, vájat, üreg; katakomba»

[555, 3, р. 89].
Після реєстрового слова подано стилістичні примітки, що 

окреслюють сферу його вживання – розмовна, книжна мова, 
історизм, жаргонізм, іронічний вираз, технічний вираз, ме-
дицина, літературознавство тощо. Позначки у словнику ви-
користовуються насамперед для того, щоб виокремити лише 
найхарактерніші семантичні риси (ознаки) заголовного слова, 
наголосити на відмінностях між окремими значеннями, тобто 
передусім сприяти розрізненню значень слова. Трохи незрозу-
міло, нащо дублюються дві позначки: ünn – урочисто, підне-
сено та vál – піднесено, високий стиль. Можливо, не варто та-
кож давати tkp – дослівний переклад, адже словосполучення 
при перекладі набирають різних, досить відмінних значень і 
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це треба показати у словнику. На мою думку, не потрібні й такі 
позначки, як східноукраїнське та західноукраїнське, це досить 
широкі поняття, достатньо маркерів діалектної лексики.

Розкриттю й передачі значень слова однієї мови засобами 
іншої в словнику, крім різного виду позначок, сприяє цілий 
арсенал технічних лексикографічних засобів – розділові зна-
ки, цифри, різні шрифти, різне розміщення тощо.

У  деяких випадках подано граматичні форми. Так, для 
іменників чоловічого роду вказано форму родового відмінка, 
у дієслів указано вид тощо (для цього служать також символи: 
наприклад, світлий квадрат (#) на позначення форми пасив-
ного стану основного дієслова). Якщо заголовне слово у скла-
ді ілюстративного матеріалу вказано в початковій формі, то 
його замінює тильда (~). Після заголовних слів, які вживають-
ся лише у складі фразеологічних сполучень, стоїть двокрапка 
(:), за нею йде відповідний український вираз і його угорський 
переклад. Наприклад: безрік: на ~ mindenkorra, örökre; бай-
дики: ~ бити lopja a napot, henyélni. Для виокремлення угор-
ського значення згідно зі змістом ставиться кома або крапка з 
комою. Контекстні приклади і їх значення маркують крапкою 
з комою. Варіант угорських прикладів та їх угорських відпо-
відників позначається скороченням v (vagy – або).

У  гаслі з полісемічним словом спочатку подається пряме, 
загальновживане значення, за ним розміщено семантично 
найближчі, далі значення обмеженого вжитку і спеціальні 
терміни. Розробку семантичних значень у словнику можна 
вважати вдалою. Значення і відтінки значень реєстрових слів 
максимально повно відбивають семантичну структуру укра-
їнського дієслова, а угорські еквіваленти добре відтворюють 
її. Це досягається широким введенням різних лексикографіч-
них засобів – словосполучень, тлумачень, пояснень, характе-
ристик тощо. Фразеологічні сполучення репрезентовані най-
уживанішими ідіомами, прислів’ями та приказками. 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

311

З  метою якомога повнішої характеристики особливос-
тей відмінювання та дієвідмінювання слів української мови 
до словника додано таблиці їхньої словозміни, підготовлені 
О. Тараненком (т.  1, с.  1–194 у додатку). У передмові до них 
зазначено: «Типи відмінювання (парадигми) побудовані з 
урахуванням флексійних, морфологічних (чергування звуків, 
їх випадіння і появи, спрощення тощо) та акцентних підти-
пів (підпарадигм). До уваги беруться як регулярні, так і не-
регулярні й навіть одиничні зразки відмінювання, а також на-
явність варіантів відмінювання (у тому числі в складі певних 
фразеологічних і синтаксичних конструкцій, у фольклорних 
зворотах тощо). Цим зумовлена складна, багаторівнева сис-
тема розподілу лексичного матеріалу в межах словозмінних 
таблиць. У самому словнику в рамках словникової статті на-
водиться мінімальна, традиційно прийнята для тих чи інших 
слів граматична парадигма і подається цифровий або циф-
рово-літерний індекс, що відсилає користувача до відповід-
ної таблиці. Наприклад: хáта, -и, ж (2 Ав-1)…» [555, 3, р. 11]. 
Таблиці підготовлені досить ґрунтовно, продумано, значна 
увага в них приділяється складним випадкам відмінювання в 
українській мові. Таблиці вийшли також окремим виданням 
у формі довідника  14 і можуть використовуватися не лише у 
лексикографічній, а й в іншій роботі з українською мовою.

Отже, словник, поза всяким сумнівом, став потрібною, ак-
туальною і корисною працею, що заповнила вакуум, існуючий 
у міжмовній лексикографії даного терену, він виявився корис-
ним з багатьох поглядів і сприяв розвитку українсько-угор-
ських мовних, літературних і культурних зв’язків.

14 Тараненко о. о. Словозміна української мови (таблиці відмінювання 
і дієвідмінювання: Проект для обговорення та лексикографічної апроба-
ції). – Nyíregyháza, 2003. – 197 с. 
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угорсько-український двотомний словник

Робота над укладанням словників – надзвичайно копітка і 
складна справа, надто якщо така робота пов’язана з рідкісною 
мовою, граматична система якої значною мірою відрізняєть-
ся від української і має свої генетичні та типологічні особли-
вості. Саме до таких мов належить угорська. Угорська мова 
поширена на західних теренах України, де нею спілкуються 
представники угорської національної меншини, діють школи 
з угорською мовою викладання, а також Закарпатський угор-
ський інститут імені Ференца Ракоці II. Тому видання двомов-
них словників є надзвичайно актуальною проблемою.

Слід зазначити, що з двомовних словників свого часу опублі-
ковано угорсько-український словник (1961), укладачі П. Чуч-
ка, О. Рот, Ю. Сак та українсько-угорський (1964), укладач І. Ка-
тона, які вже застарілі й не відповідають сучасним вимогам. 

У наш час невеликі двомовні словники були укладені про-
фесором П.  Лизанцем, це «Угорсько-український словник» 
(2001) [199] та «Українсько-угорський словник» (2005) [205]. 
Окрім того, у 2006 році за загальною редакцією І.  Ковтюка 
було видано «Угорсько-український словничок», який охо-
плює найактивнішу частину лексики. 

Проте розвиток угорсько-українських культурних взаємин 
потребував продовження роботи на новому якісному рівні. 
Годі переоцінити значення двомовного тезаурусного словника 
при перекладі, навчанні мови, збагаченні її лексичних значень 
тощо. Складність укладання таких словників, особливо з рід-
кісних мов, робить їх появу особливо важливою.

Спільними зусиллями науковців Угорщини та України було 
підготовлено та опубліковано два таких словники, перший з 
яких вийшов у шести томах (див. вище). 

Наступним став угорсько-український словник: Magyar-
ukrán szótár. Угорсько-український словник  / szerk. 
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Udvari  I.; főmunkatárs: Kótyuk  I.; munkatársak: Hegyes  A., 
Musketik L.; közreműködők: Abonyi A., Káprály M., Káprály N., 
Rományuk R., Szofilkánics J. – Nyíregyháza, 2005. – K. I. A–Ly. – 
916 р.; 2006. – K. 2. M–Zs. – 717 p.(відповідальний редактор 
Іштван Удварі, головний співпрацівник І.  Ковтюк; співпра-
цівники: А. Гедєш, Л. Мушкетик; допоміжні співпрацівники: 
А.  Абоні, М.  Капраль, Н.  Капраль, Р.  Романюк, Ю.  Софіл-
канич) [453; 454]. До І-го тому увійшли літери A–L, число 
словникових статей налічує 38.830, до другого М–Zs, число 
статей 32.277.

Словник починається передмовою І. Удварі та його вступ-
ною статтею «Зауваги до структури угорсько-українського 
словника». Далі йде список основних скорочень, бібліографія 
до cловника, а потому основна частина. До прикладу, профе-
сор зазначає, що омоніми згідно з традицією угорської лекси-
кографії відокремлюються маленькими арабськими цифрами, 
виділеними жирним шрифтом. Граматичні значення угор-
ських заголовних слів, що мають кілька значень, відділяються 
римськими цифрами, наприклад: arab I. fn араб; [nő] арабка 
II. mn арабський, -ка, -ке. До відмінюваних угорських заголо-
вних слів у cловнику подано граматичні дані, наприклад, до 
дієслова закінчення минулого часу дійсного способу ІІІ особи 
однини, а також наказового та умовного способів ІІІ особи од-
нини: nyit -ott, nyisson, -na. Іменник доповнюється знахідним 
відмінком, присвійним та закінченням множини, прикмет-
ник – ступенями тощо.

Щодо перекладної частини, то основні значення багато-
значного заголовного слова відокремлюються арабськими 
цифрами. До цих значень подано пояснення, стилістичні, тер-
мінологічні та ін. позначки:

tartomány -t, -a, -ok 1. провінція -ції, esz -цією 2.[vidék] об-
ласть -ті, esz -ті, esz -стю 3.[szellemi, lelki jellenségeké] галузь-зі, 
esz -ззю.
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Українські відповідники теж мають певні граматичні дані. На-
приклад, іменники – родовий відмінок однини. Подеколи вказа-
но також давальний, місцевий та орудний відмінки, інколи інші. 
Якщо угорське слово водночас позначає чоловіка й жінку, то 
спершу подається український еквівалент чоловіка, потім жінки. 
Якщо слово не відмінюється, то додається позначка nrag.

Список заголовних слів підготовлено на основі двомовних 
і угорських одномовних  – тлумачних, галузевих, словників 
художньої літератури, періодичних, публіцистичних видань 
тощо. 

Об’ємним є список скорочень, сюди увійшли граматичні 
маркування, а також скорочення з різних галузей знань. До 
прикладу, áll – зоологія, ásv – мінералогія, bonc – анатомія, ép – 
архітектура, kat – військова справа, konyha – кухня, mit – міфо-
логія, műv – мистецтво, néprajz – етнографія та ін. До cловника 
залучено не лише традиційну й поширену лексику, а й багато 
нових сучасних слів на позначення різних явищ життя, науки 
та техніки тощо. Широко репрезентовано лексику із сучасної 
економіки та інформатики, що може знадобитися у перекладі 
спеціальної літератури з багатьох царин знань:

monetarizmus –t, -a gazd монетаризм, -му [454, p. 117]
teleház -at, -a, -ak infor інтернет-кафе nrag, інтернет-центр –

ру [454, р. 530]
kalózszoftver  –t, -(j)e, -ek infor піратський софтвер [453, 

p. 688]
valutaengedély -t, -e, -ek дозвіл на валюту; валютний серти-

фікат; валютна ліцензія; інвалютне свідоцтво [453, р. 637]
До прикладу, у книзі подано 46 слів, що починаються з 

részvény – акція:
részvényjegyző -t,-je, -k gazd – андерайтер -ра [454, p. 350]
Є тут і багато сучасних політичних термінів та назв:
MSZP [= Magyar Szocialista Párt] Угорська соціалістична 

партія [454, р. 124].

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

315

Деякі сучасні реалії є безпосередніми запозиченнями з ан-
глійської мови і можуть рідко зустрічатися в українській дій-
сності, тож до них додано детальніші пояснення:

közbeszerzés -t, -e, -ek публічне здобування [обов’язок 
державних організацій та органів самоврядування публіч-
но (за конкурсом) здобувати товари, надання послуг тощо, 
вартість яких перевищує встановлений законом рівень] 
[453, p. 833].

У  cловнику також репрезентована й історична, архаїчна 
лексика, лексика періоду соціалізму, суто угорські реалії по-
яснюються в дужках:

szovjetállam -ot, -a tört радянська держава [454, p. 490]
kuruc I. mn -ot 1. куруцький -ка, ке [пов’язаний з повстан-

ням князів Текелі і Ракоці проти Габсбургів кінця ХVІІ – по-
чатку ХVІІІ ст.] 2. затято опозиційний 3. упертий, затятий -та, 
те ІІ. fn -ot, -a, -ok tört куруц -ца [учасник куруцького повстан-
ня] [453, p. 848].

Лексику словника пожвавлюють паремії, марковані ква-
дратиком:

# annyi a pénze, mint a ~ купається в грошах; у нього грошей, 
як сміття

До недоліків cловника слід віднести певні неточності, які 
зустрічаються при подачі відповідної лексики, не зовсім вірні 
формулювання, подеколи спостерігається непослідовність у 
подачі позначок. Тобто cловник вимагає певного доопрацю-
вання в деталях. Не зовсім правильною, на нашу думку, є пода-
ча у деяких випадках українських відповідників до угорських 
імен, адже багато цих імен є оригінальними, суто угорськими 
й не мають паралелей в інших мовах. 

На сьогодні cловник є найбільшим за обсягом угорсько-
українським словником, його видання стало значною подією 
у лексикографії. 
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Цінна пам’ятка мови та культури закарпаття

2006 року в Ніредьгазі було видано цінну пам’ятку мови та 
культури Закарпаття ХVIII ст. – «Няговские поучения», текст 
якої факсимільно відтворено на основі петербурзького ви-
дання О. Петрова, копію якого І. Удварі придбав ще за життя 
[А.  Петров. Пам’ятники церковно-религіозной жизни угро-
русовъ XVI–XVII  вв.: Поучение на Евангеліе по Няговскому 
списку 1758  г. ІІ. Ієрея Михайла «Оброна верному члвку». 
Тексты // Сборникъ Отделения русского языка и словесности 
Российской Академии наук. Т. XCVII, н. 2 и последній. Петро-
град 1821. 1–226.] [166]. Видання євангельських повчань здій-
снив А. Золтан, якому належить також передмова.

До книги увійшло дослідження відомого угорського сла-
віста Ласло Дежьо «Няговські повчання та їх автор». Перш за 
все він відмічає близькість мови твору до народної, що було 
характерним явищем того часу. Адже в регіоні поширилася 
писемність, яку І. Франко називав «карпаторуським письмен-
ством», і яка відображала місцеві діалекти. Сам автор єван-
гельських повчань, або постилл, як ще називається цей жанр 
у церковній літературі, намагався наблизити проповіді до 
усної мови, урізноманітнював її синонімами та антонімами, 
намагався зробити їх доступними розумінню простих людей.

На думку Дежьо, погляди автора Повчань, православного 
священика з Марамароша чи сусідньої території характеризу-
ються демократизмом, заможних священнослужителів автор 
протиставляє першим апостолам, а збереження свого вірос-
повідання він прирівнює до збереження власної національ-
ної приналежності, що було актуальним в умовах наступу 
турецького мусульманства. Святий отець так звертається до 
своїх прочан: «Сіе святоє євангеліе душеполезное сокрачен-
ное албо, просто рещи, толкованное, по языку и чтенію во 
разуменіе совокупно чтеннотолкованное, велми пожиточное 
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усемъ творящимъ повеленія его, якоже глаголетъ Христосъ: 
“Блаженни слышащіи слово Божіе и хранящін е” по разуме-
нію и некнижных мірянъ, во услышаніе ушима и во разуме-
ніе умомъ и твореные заповедей Божіихъ, по словеса святого 
апостола Павла, глаголящаго: “Если безвестный гласъ труба 
дастъ, кто уготовитъ на брань?”. Такожде и вы, учителіе цер-
ковніи, по разуменію словесъ научайте мірянъ простых и 
некнижныхъ и воспріимете за труды ваше радость неизглаго-
ланную, которую Бгъ обицялъ любящимъ его» [166, с. 3].

Дежьо описує вплив протестантизму на православну ре-
лігію Закарпаття, при цьому наводячи висновки О. Петрова, 
який вважав, що автор Повчань сприйняв лише загальний дух 
ідей Реформації, залишившись православним священиком. 
Цей вплив виразився у розумінні релігії як внутрішнього, ду-
ховного феномена, а не зовнішнього, обрядового, введенні на-
родної мови в церкву, деяких догматичних питаннях тощо.

У кінці дослідник підкреслює важливість не лише вивчен-
ня мови і літератури пам’яток, а й комплексних культурних 
стосунків, зокрема взаємопроникнень в контексті української 
та румунської, польської та угорської історій культур, що 
сприятиме формуванню більш повної картини європейської 
культури.

українські церковні рукописи ХVI століття в угорщині 

Період другої половини XVI – початку XVII cт. були дуже 
важливим в культурному житті українців і зокрема в оформ-
ленні письмових церковних пам’яток, тому вивчення їх мови, 
в тому числі орфографії має велику наукову вагу. На це в пе-
редмові до своєї монографії «Українські церковні рукописи 
ХVI століття в Угорщині та їх правопис»  [391] вказує Мігай 
Кочіш, наголошуючи, що без знання давніх правил орфогра-
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фії неможливо правильно прочитати текст, що виник бага-
то століть тому. Він дає також визначення термінів правопис 
і орфографія, зауважує, що вони загалом збігаються, однак 
можуть траплятися й деякі розбіжності у їх тлумаченні, на-
решті, окреслює своє потрактування їх у даній праці, а саме, 
що терміни правопис і орфографія вжито як синоніми, що 
містять також і графіку. Дослідник порушує тут ще одну ме-
тодологічну проблему, а саме певне змішування в його праці 
правописних та мовних рівнів, тобто аналіз правопису тісно 
пов’язаний з іншими мовними проблемами, що є природнім.

У вступі Мігай Кочіш подає детальний опис трьох основних 
кириличних редакцій церковнослов’янської мови ХІІІ ст.: се-
редньоболгарської, сербської і давньоруської. Ці редакції з 
точки зору правопису разюче відрізнялися одна від одної, що 
він і демонструє на конкретних прикладах.

За словами автора, основною метою книги була публіка-
ція каталогу рукописів, він складає першу частину книги. 
Стосовно усіх манускриптів подано такі їх палеографічні та 
мовні особливості: назва, місце зберігання і шифр, передісто-
рія, водяні знаки, формат і обсяг, число переписувачів, цікаві 
маргіналії, література, детальний зміст (склад), найважливіші 
мовні риси (у першу чергу східні славізми та українізми). До 
прикладу, короткі дані про одну з пам’яток: «Маріапочське 
Євангеліє (м. Ніредьгаза, Бібліотека Греко-католицької Духо-
вної академії св. Афанасія, шифр: Ms 20.006) – уривок Єван-
гелія від Луки (11, 34 – 12, 21), уривок Євангелія від Іоанна (6, 
48 – 7, 36); застосована нами пагінація умовна: перший аналі-
зований нами листок називається листком А і т. д.; скорочен-
ня по черзі: ME1, ME2» [391, р. 11].

Другою метою книги автор ставить розгляд правопису, 
властивого українським церковним рукописам даного періо-
ду. З цією метою він проводить скрупульозний аналіз кожної 
пам’ятки. Опис кожної орфографічної системи здебільшого 
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складається з шести частин. Автор пояснює, чому задля аналі-
зу він вибрав різні частини манускриптів, таким чином на це 
вплинули такі фактори: число переписувачів, ймовірна кіль-
кість протографів, а також значна відмінність між складовими 
частинами деяких рукописів.

Друга частина монографії присвячена загальному огляду 
орфографічних особливостей пам’яток. Ці особливості зібрані 
і проаналізовані в тому самому порядку, в якому вони демон-
струвалися при описі окремих рукописів. Тут бачимо наступ-
ні рубрики: вживання єрів, написання юсів, кы, гы, χы та ки, 
ги, χи; грецькі букви, нові букви, інші зауваження, поєднання 
букв. Кочіш на численних прикладах описує використання 
цих літер у різних позиціях і наводить таблицю їх вживання в 
окремих манускриптах. За цими спостереженнями він робить 
низку констатацій та висновків. До прикладу, це відомості про 
літеру ы, яка досі збереглася в карпатоукраїнських діалектах. 
Аналізуючи написання літер ы чи и в рукописах, він говорить 
про карпатоукраїнське походження більшості пам’яток. Зга-
дує і заувагу Іштвана Удварі про те, що дані форми властиві 
русинській письмовій мові ХVІІІ ст.

Вагомими і цікавими є загальні висновки М. Кочіша. Спершу 
він наводить твердження відомого українського мовознавця, 
член-кореспондента НАНУ В. В. Німчука про чотири періоди 
в історії українського правопису і зауважує, що з огляду на час 
виникнення українські релігійні пам’ятки Угорщини належать 
до другого періоду. Тому виникла потреба відповісти на питан-
ня, якою мірою в пам’ятках XVI ст. відобразилися так звані єф-
тіміївські принципи, а саме: вживання єра, часте вживання ς, 
урегулювання напису двох нейотованих юсів, вживання вось-
меричного и і десятеричного ї, широке є задля передачі звукос-
получення j+е, вживання омеги, непозначення інтервокально-
го j перед а. Ці результати унаочнено в таблиці, де подано різні 
редакції манускриптів з необхідними поясненнями, так, знак 
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0 тут означає відсутність середньоболгарського написання, 
1 – більш-менш послідовне дотримання єфтіміївських правил, 
2 – їх суворе дотримання без винятків, чи майже без них. Під-
сумовуючи, автор свідчить, що переписувачі XVI ст. прагнули 
писати за тирновською орфографією. Отже, другий період іс-
торії українського правопису є не стільки фактом запозичення 
нового середньоболгарського узуса, а швидше означає свідоме 
прагнення зближення з тирновськими нормами.

Кочіш зауважує, що завдяки вивченню пам’яток XVI  ст. 
ми отримуємо багато важливої інформації про український 
алфавіт того часу, це зокрема букви на позначення є, ї та ін. 
Він згадує про те, що в аналізованих пам’ятках ще не зустрі-
чається позначення літери г як ґ, й пояснює це церковним ха-
рактером текстів, зокрема браком слів з літерою ґ, у той час 
як документи XIV–XV ст. вже знали діаграф кг / к, у словнику 
давньоукраїнської мови можна знайти 13  таких слів. Отже, 
вивчення рукописів важливе не лише з мовного погляду, а 
може прислужитися до детальнішого знайомства з історією 
української орфографії.

У кінці книги подано бібліографію, резюме російською мо-
вою, а також ілюстрації – зразки текстів з різних манускриптів 
та карту їх поширення в Угорщині.

Дослідження Кочіша вражає своєю скрупульозністю, точ-
ністю, вивіреністю, ґрунтовним знанням матеріалу. Він роз-
криває нові, досі невідомі науці факти з історії української 
мови та культури.

Спадщина еміля Балецького

Деякі українські матеріали ввійшли до видання, присвяче-
ного творчій спадщині, 25-м роковинам із дня смерті відомого 
угорського славіста Еміля (Ємельяна) Балецкого «Э.  Балец-
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кий. Литературное наследие» (2007), під редакцією А.  Зол-
тана та М. Капраля, яким належить і вступне слово до кни-
ги [2002]. 

Еміль Балецький (1919–1981)  – виходець із Закарпаття, 
філолог-славіcт, багато років поспіль очолював кафедру ро-
сійської філології Будапештського університету, співавтор 
першого підручника старослов’янської мови для угорців, ав-
тор численних мовознавчих та ін. статей та розробок. Дане 
видання присвячене маловідомій частині спадщини вченого – 
його літературним творам, зокрема поезії російською мовою, 
художнім перекладам, фольклорним записам на Закарпатті та 
статтям рідною мовою. Як зазначають редактори, джерелом 
публікацій стали переважно закарпатські видання минулого 
і сьогодення як окремі, так і добуті з численної періодики – 
«Літературна неділя», «Русская правда» (Ужгород), «Nasza 
świetlica», «Закарпатська поезія ХХ ст.» (Ужгород, 2003) та ін., 
їм вдалося відшукати їх в особистих зібраннях колег із різних 
країн. Тож частина матеріалу побачила світ уперше. 

У  даному виданні Е.  Балецький представлений переду-
сім російськомовними віршами та оповіданнями, далі йдуть 
його переклади з угорської та деяких слов’янських мов ро-
сійською, зокрема це твори Шандора Петефі та Ендре Аді, 
далі народною мовою публікуються фольклорні записи Ба-
лецького, зроблені на Закарпатті. Це пісня-балада про ту-
рецький полон на сюжет «теща в гостях у зятя», балада про 
пісню-пташку, два народні перекази про єпископа Таркови-
ча. Народ подає свою етимологію походження прізвища – від 
угорського слова «тарка» – строкатий, йому в дитинстві як 
сироті, люди нібито подарували строкату свитку. Є тут і на-
родна пісня про кохання, як видно, книжного походження, 
а також опис храмового свята на Гуцульщині. Балецький де-
тально описує його перебіг на прикладі святкування однієї 
родини, наводить кілька коломийок.
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До видання ввійшло й кілька статей, присвячених літера-
турним та мовним питанням різних слов’янських народів. 
Особливої уваги заслуговує заклик Білецького до письменни-
ків – звертатися до живої народної мови і побуту, творчо ви-
користовувати їх у своїй праці, а не черпати матеріал з книж-
них джерел («Літературна і народна мова»). У  кінці подано 
список літератури. 

Матеріали конференції, присвяченої Е. Балецькому, вміще-
но в XXIII  томі часопису «Studia Russica»  (2009), який видає 
Будапештський університет. З  українських матеріалів сюди 
увійшли статті В.  Лебович про історію україністики в Буда-
пештському університеті, О. Ковач про українські запозичен-
ня в угорській мові та проблеми їх виявлення, Н. Коляджин 
про Григорія Кочура, як перекладача, історика та теоретика 
українського перекладу та деякі інші.

українська мова як одна з європейських:  
минуле, сучасне й майбутнє

Európai nyelvművelés. Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene 
és jövője. Budapest, Іnter Kht – PRAE. HU, 2008. – 433 р.

Європейські держави, зокрема невеликі, давно хвилює пи-
тання, що буде з їхніми мовами в майбутньому. З приєднанням 
багатьох країн до Європейського Союзу це стало ще актуаль-
нішим. Тому постає проблема розробки єдиної європейської 
мовної політики, вже схвалено низку програм і проектів, це 
Європейський Рік Мов  (2002), Міжнародний Рік Мов  (2008) 
та  ін. Народжуються різноманітні пропозиції, спільні термі-
нологічні проекти, програми вивчення та збереження мов на 
континенті.

Вищевказане видання  – «Європейська мовна культура: 
Минуле, сучасне та майбутнє мовної культури в Європі» 
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(2008) [301], що вийшло в Угорщині за редакцією Гези Балажа 
та Еви Деде, є результатом багаторічної праці Дослідницької 
групи мовної стратегії Угорщини, досі було опубліковано цілу 
низку праць з мовних питань у країні. Це, до прикладу книги 
Г. Балажа «Угорська мовна стратегія» (2001); «Минуле й май-
бутнє угорської мовної культури» (ред. Г. Балаж, 2004, Т. 1–2), 
«Комунікація епохи Інтернету» (за ред. Г.  Балажа  – З.  Боді, 
2005) та ін.

До книги увійшло 39 праць відомих угорських мовознав-
ців з мовної культури Європи, її історії, розвитку та збере-
ження у різних європейських країнах. Зі слов’янських розгля-
нуто польську, білоруську, українську, російську, сербську, 
словацьку та словенську мови. Окрім того, розділ «Огляд» 
містить дослідження із США, Австралії, Японії, Канади та 
Монголії.

Книга відкривається словом редакторів під назвою «Вступ 
у європейську мовну культуру», де вони окреслюють мету та 
завдання роботи, основні терени досліджень. Так, вони заува-
жують, що просили авторів висвітлити наступні теми: 1) мова, 
історія мовної культури; 2) сучасне становище мовної культу-
ри; 3) організаційні заклади з культури мови. Зрозуміло, що в 
залежності від специфіки цієї культури в кожній країні ті чи 
інші питання висвітлюються ширше чи вужче.

Далі дослідники подають цікаві й важливі відомості з іс-
торії та розвитку культури мови в Європі, ілюструючи це при-
кладами з території Угорщини та інших країн. 

Огляд української тематики належить Андрашу Золтану та 
Ержебет Бараньне-Комарі. Він складається з трьох частин – іс-
торичний фон, сучасне становище, організації. На думку авто-
рів, розвиток української мови мав свої особливості у зв’язку з 
багатовіковим входженням України до різних держав, складом 
її населення тощо. Золтан та Бараньне-Комарі наголошують 
на важливій ролі у формуванні мови українських письмен-
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ників – І. Котляревського, Лесі Українки, М. Коцюбинського, 
Тараса Шевченка, Івана Франка та ін. Вони описують також 
появу перших граматик та першого правопису (1928). 

В огляд сучасного стану мови Золтан та Бараньне-Комарі 
залучають дані про процентне співвідношення нацменшин в 
Україні й пов’язані з цим питання визначення національної 
приналежності та мови, відмічають значну зрусифікованість 
населення, потребу оновлення, ревіталізації української мови.

У  третій частині автори вказують основні мовні інститу-
ції та їх періодичні видання, так, це Інститут української мови 
НАН України, Інститут мовознавства ім.  О.  Потебні НАН 
України, Науково-дослідний інститут українознавства та  ін., 
говорять про значну роль мовознавчої науки в розвитку та 
плеканні мови, урегулюванні правописних норм, підготовці 
наукових та популярних книг про мовну культуру.

Európai helyesírások. Az európai helyesírások múltja, jelene és 
jövője. Budapest, Іnter Kht– PRAE. HU, 2009. – 318 р.

До наступного видання, назва якого українською мовою 
звучить як «Європейські правила правопису: Минуле, су-
часне та майбутнє правил правопису в Європі» (2009) [302], 
редакторами якого теж були З.  Балаж та Е.  Деде, увійшло 
23  статті про правопис європейських країн, зокрема англій-
ський, болгарський, чеський, французький, угорський, росій-
ський, німецький, норвезький, португальський, український 
та ін. Їх авторами є угорські мовознавці класичного та модер-
ністського напрямів, які репрезентують різні дослідницькі та 
освітні заклади країни.

У  передмові редактори розповідають про стратегію під-
готовки тому, яку розробила Дослідницька група мовної 
стратегії Угорщини, так, авторам було запропоновано план 
з 12 пунктів, до прикладу, історія даного правопису, основні 
принципи, характер правопису, реформи правопису, графе-
ми, дослідження та ін. 
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Угорські мовознавці наводять і таблицю дат випуску пер-
ших правописів: литовський – 1653, французький – 1694, дат-
ський – 1739… російський – 1885… український 1921, баск-
ський – 1968 та ін. [302, р. 10].

Серед інституцій, де розробляються питання правопису, 
автори згадують академічні установи, мовні заклади, дорадчі 
центри, а також шпальти відомих періодичних видань, видав-
ництва, зокрема в Угорщині.

Науковці роблять висновок: поряд з основними принципа-
ми правопису – вимовою, аналізом слів, відображенням зна-
чень – майже скрізь пануючим стає зберігання традиції. Тобто 
європейські правописи уникають від змін у живій мові й ста-
ють зберігачами історії мови, історії культури [302, р. 12].

А.  Золтану та Е.  Бараньне-Комарі належить огляд істо-
рії та сучасного стану українського правопису. На початку 
у вигляді таблиці вони подають основні поворотні пункти 
в історії українського правопису, це зокрема індивідуаль-
ні, частіше колективні праці, характеризують кожну з них. 
Далі автори відмічають, що правила українського правопису 
опираються на дві відмінні традиції – західноукраїнську (га-
лицьку) та східноукраїнську, пишуть вони й про проблему 
мікромов карпатських русинів, тісно пов’язану з політични-
ми питаннями.

Далі йде огляд українського правопису. Автори загалом ха-
рактеризують його як фонетичний (за вимовою), доповнений 
трьома принципами: морфологічним (аналітичним), тради-
ційним (історичним), та розрізнювальним (понятійним). 

Водночас вони свідчать, що сучасний рівень розвитку сус-
пільства вимагає вироблення єдиних правил вживання ба-
гатьох технічних, Інтернетівських та ін. термінів, що мають 
англомовне походження й часто вживаються змішано, як ки-
рилицею, так і латиницею у різних сполученнях, типу смс, есе-
меска, SMS, SMS-ка та ін.
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У кінці книги в розділі «Огляд» вміщено декілька статей з 
дослідження правопису у різних, певною мірою – незвичних, 
ракурсах. Це праці Г. Балажа «Влада і правопис», З. Боді «Пра-
вопис в Інтернеті», Е. Берцеш та А. Форіш «Професійний му-
зичний правопис та мовна орфографія: правопис мовних і не 
мовних знаків».

тримовний словник з лінгвістичної термінології

Українсько-російсько-угорський словник лінгвістичної 
термінології / К. Адягаші, О. Паламарчук, О. Снитко Г. Стрель-
чук, Г. Балаж, Н. Білик, М. Шевченко. – К.  : Видавничо-полі-
графічний центр «Київський університет», 2011. – 521 с.

Важко переоцінити значення гарного словника, як пере-
кладного, так і будь-якого іншого для науковців, викладачів, 
студентів, школярів, широкого кола читачів. Кожне з таких 
видань, підготовлене на відповідному фаховому рівні, є цін-
ним внеском у вітчизняну та світову науку та культуру. Це до-
бре розуміють зокрема науковці мовних та ін. вищих учбових 
закладів, для яких ці потреби є повсякденними. Особливо 
плідні результати може дати міжнародна співпраця на цьому 
терені. Ми вже згадували про двомовні тезаурусні словни-
ки «Українсько-угорський» та «Угорсько-український», що 
з’явилися спільними зусиллями українських та угорських вче-
них Ніредьгази, Києва та Ужгорода, і які заповнили лакуну, 
що існувала в перекладознавстві на цьому терені. Серед бага-
томовних словників можемо назвати також «Русско-украин-
ско-венгерский фразеологический словарь» (уклад. В. Лавер, 
І.  Зикань.  – К., 1985) [180]. Принагідно згадаймо прикладне 
видання з останніх років, а саме «Українсько-угорський тема-
тичний словник», що вийшов у Києві 2011 року за укладан-
ня викладача й перекладача угорської мови Василя Густея та 
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Вадима Карпенка [2004]. Словник цей є одним із серії, запо-
чаткованої видавництвом Карпенка 2003 року, вже з’явилося 
14  словників. На початку вміщено короткі відомості з угор-
ського алфавіту та відомості з практичної транскрипції, тобто 
правила вимови угорських літер. Обсяг вказаного словника 
складає 16  000 термінів і побудований за розділами з різно-
манітних теренів життя людини та довкілля, її природного 
та соціального буття. Є  тут термінологія з найпоширеніших 
наук. У двох останніх (22, 23) розділах знаходимо військові та 
технічні терміни.

З  усім перерахованих причин можемо назвати подією 
появу 2011 року тримовного словника під назвою «Україн-
сько-російсько-угорський словник лінгвістичної терміно-
логії» [203], укладеного лексикологами двох університетів – 
Київського національного університету ім. Тараса Шевчен-
ка та Дебреценського університету ім.  Лайоша Кошута, а 
саме Кларою Адягаші, Ольгою Паламарчук, Оленою Снит-
ко, Галиною Стрельчук, Габором Балажем, Наталією Білик, 
Мирославою Шевченко. Видання опубліковано у видавни-
цтві КНУ. Як відомо, обидва вищі заклади мають у своєму 
складі потужні славістичні осередки, зокрема кафедри, де 
окрім навчання проводиться наукова та перекладацька ро-
бота. У КНУ окрім кількох кафедр української та російської 
спеціалізації це кафедра слов’янської філології, очолювана 
упродовж багатьох років О. Паламар та кафедра польської 
філології (Р.  Радишевський), які підготували багатьох спе-
ціалістів зі славістики, організували чимало конференцій, 
до прикладу щороку проводяться Міжнародні славістичні 
читання пам’яті академіка Леоніда Булаховського і видають 
щорічник «Компаративні дослідження слов’янських мов і 
літератур» (Про діяльність Інституту славістики Дебрецен-
ського університету і Клару Адягаші див. у розділі «Славіс-
тичні центри в сучасній Угорщині»).
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Щодо самого Словника, то він містить понад 7000 сучасних 
українських термінів (іншомовних та інтернаціональних). До 
словникового реєстру ввійшли різноманітні лексичні одиниці 
з різних теренів мовознавства – фонетики, фонології, морфо-
нології, морфології, синтаксису, лексикології, стилістики, сло-
вотвору, історії української мови, діалектології, теорії комуні-
кації. Видання розпочинається передмовою трьома мовами, 
де подано необхідні пояснення для користування словником, 
далі – алфавіт трьома мовами, а потому слова у вигляді табли-
ці з трьох стовпчиків : українською, російською, угорською 
мовами.

Поряд із загальновживаними термінами у словниковій 
статті вміщено й синоніми до основного слова, до прикла-
ду: лінгвістичний, див. мовознавчий. Марковане курсивом 
слово знаходимо у відповідній рубриці. Слова подано за ал-
фавітно-гніздовим принципом, тобто до гніздового терміну 
додаються його найпоширеніші словосполучення. Зокрема, 
це може бути у випадку, коли українське слово самостійно 
не вживається. Наприклад, сім’я, с. мов, словотворча с.  – 
семья, языковая семья, словообразовательная семья [203, 
с. 410]. Навколо слова-домінанти групуються складені назви, 
їх може бути від однієї до десяти й більше. Приміром, у гас-
лі варіант ми нарахували 35 підназв. У передмові знаходи-
мо також пояснення основних скорочень, вживання дефісу, 
коми тощо.

Далі йдуть пояснення до російського та угорського пере-
кладу. Зазначено, що здебільшого українське слово має одно-
значний російський та угорський відповідник. За наявності 
кількох, вони подаються за ступенем вживаності у мові. За-
головні слова на відміну скорочених в українському варіан-
ті тут вміщено повністю, одне від одного відділено комами, 
наприклад, c. 213: кореляція корреляция korreláció, kölcsönös 
viszony, kölcsönosség.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

329

Угорська частина словникових статей часто містить, як бачи-
мо, синоніми термінів, що пояснюється паралельним вживан-
ням в угорській мові термінів, що походять від латинських ори-
гіналів і є, по суті їхніми кальками: лабіалізація – labializáció, 
ajakkerekítés [203, c.  215]. Однак саме це чинить значну поді-
бність угорських і слов’янських термінів, хоча зазвичай таких 
слів у лексиці небагато, що пов’язане із тенденцією угорської 
мови до позначення власними граматичними і лексичними за-
собами навіть інтернаціональних понять тощо. Збагачення си-
нонімами є свідченням аглютинативного характеру угорської 
мови. Так, до слова «лексика» в українській та російській мовах 
знаходимо слова «lexika, szókincs, szókészlet, szóállomány». Часто 
угорський стовпчик розширюється за рахунок описового тлу-
мачення терміну, наприклад, на с. 174: ідіома – идиома – idioma, 
meghatározott nyelvből származó nyelvspecifikus kifejezés (ідіома, 
мовно-специфічний вираз, що походить з певної мови).

До Словника залучено найнеобхіднішу граматичну інфор-
мацію, зокрема закінчення родового відмінка однини, що, як 
відомо, є одним із найскладніших і має низку винятків з пра-
вила. Зокрема, тут відбито й чергування голосник у складах, 
нульовий відповідник голосних тощо. У  реєстрі Словника 
римськими цифрами маркуються слова-омоніми, тобто ті, що 
мають однакове написання, але різне значення. До прикладу, 
розмова І – конверсация; розмова ІІ – разговор.

Щодо побажань на майбутнє, то в перспективі перевидан-
ня можна запропонувати укладачам додати наголос в україн-
ському та російському варіантах. А загалом ми вважаємо, що 
Словник підготовлений на гарному фаховому рівні, він бага-
тий спеціальною лексикою, зручний у користуванні і може ак-
тивно використовуватися у різноманітній як теоретичній, так 
і практичній роботі з мовою. Словник є корисним не лише для 
кожної з національних наук, а й для компаративних лінгвіс-
тичних студій у цілому.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

330

Видання з історії україни

В Угорщині чимале зацікавлення викликають дослідження 
діаспори, і зокрема Закарпаття, його історичного і сучасного 
становища. Так, 2002 року тут опубліковано книгу співробіт-
ниці Інституту етнічно-національних досліджень нацменшин 
Угорської академії наук Чілли Фединець «Історична хроно-
логія закарпатських угорців 1918–1944»  [305]. Видання по-
дає хронологію подій в регіоні, що в даний період під різни-
ми назвами – Підкарпатська Русь, Карпатська Україна, Руска 
Крайна та ін. в межах більшої чи меншої автономії входив до 
складу різних державних утворень. Видання розпочинається 
вступом, де авторка спершу говорить про свою мету, а саме зо-
середження уваги на угорському, менш вивченому матеріалі, 
зокрема преси та архівів, вона свідчить, що насамперед опи-
ралася на місцеві, закарпатські видання. Далі Фединець подає 
невеликий історичний огляд періоду в рубриці «Вирішальні 
моменти», виокремлюючи таким чином історичні відтинки 
приблизно по 2–3 роки й у кінці вступу унаочнює їх таблицею 
та примітками. Потому йде конкретна, дуже деталізована хро-
нологія головних подій за числами, місяцями, роками. Вона 
складається з чотирьох розділів: I.  Шлях до Чехословацької 
республіки: 8.IV.1918.–10.IX.1919. II. Закарпаття в першій Че-
хословацькій Республіці: 10.IX.1919–11.Х.1938. ІІІ. Період ав-
тономного правління: 11.Х.1938–20.ІІІ.1939. ІV. Період регент-
ського комісаріату: 20.ІІІ.1939–19.10.1944. У межах підрозділів 
матеріал подається за конкретними днями місяця. Матеріал 
книги унаочнюється наведенням цитат із тогочасних газет 
тощо. По цьому слідує література, список кількох географіч-
них карт, включених до видання. Потому йдуть покажчики: 
персоналії; предметний покажчик; назви населених пунктів: 
країни / їх частини; області, райони, поселення; покажчик ін-
ституцій: об’єднання, організації, національні / народні ради, 
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партії. Посилання в покажчику не посторінкові, а за датами. 
До угорських географічних назв у книзі наведено їх українські 
відповідники. У кінці додано висновки англійською мовою. 

Видання значною мірою підготувало ґрунт для появи уні-
кального масштабного міждержавного проекту, книги, що 
з’явилося двома мовами (українською та угорською) в Ужго-
роді та Будапешті під назвою «Закарпаття 1919–2009 років: 
історія, політика, культура» (2010 р.) [76] під редакцією ко-
лишнього ректора Ужгородського національного університе-
ту доктора історичних наук Миколи Вегеша та габілітованого 
доктора з Інституту етнічно-національних досліджень на-
цменшин УАН Чілли Фединець. До редколегії ввійшли Юрій 
Остапець, Роман Офіцинський, Ласло Сарка, Маріанн Токар, 
Степан Черничко. Тут зібрано солідний авторський колек-
тив – це історики та ін. вчені з кількох Інституцій Угорщини 
та України, зокрема Інституту історії НАНУ, Ужгородського 
національного університету, Інституту етнічно-національних 
досліджень нацменшин УАН, Інституту історії УАН, Закар-
патського угорського інституту ім. Ференца Ракоці. Серед ав-
торів Ласло Сарка, Степан Віднянський, Микола Вегеш, Чілла 
Фединець, Михайло Зан, Володимир Задорожний, Роман Офі-
цинський, Михайло Лендєл, Неля Жулканич, Юрій Остапець, 
Оршоя Мілован, Маріанн Токар та ін.

У  розлогому дослідженні (український варіант нараховує 
720  сторінок) систематизовано хронологію найважливіших 
подій Закарпаття впродовж 1919–2009  років, висвітлено різ-
номанітні вияви історичного розвитку регіону, а саме полі-
тичні, правові, соціальні, економічні, культурні, освітні. Упо-
рядники акцентують увагу на взаємній історичній спадщині 
українського та угорського місцевого населення краю, а також 
їх сучасного співіснування. Наукову та суспільну вагу праці 
посилює її комплексний характер, так, окрім суто історичних 
аспектів, тут розглянуто й політичні, економічні, культурні 
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та ін. також в історичному ракурсі. До прикладу, чимало ува-
ги присвячено різним політичним, громадським організаціям, 
проблемам нацменшин та їх становища, літературі, культур-
но-освітній діяльності, навіть туризму, економіці, екології, 
конфесійним питанням. Сучасному рівневі подібних робіт 
відповідає і вміщення до книги різноманітних схем, таблиць, 
графіків, цифрових даних, що унаочнюють висновки вчених. 

Видання складається з розділів: РОЗДІЛ  І. Закарпаття у 
складі Чехословацької республіки (1919–1939). РОЗДІЛ IІ. За-
карпаття у складі Угорщини (1939–1944). РОЗДІЛ ІІІ. Радян-
ське Закарпаття (1944–1991). РОЗДІЛ  IV. Закарпаття в роки 
незалежності України (до 2009 р.). У кінці кожного розділу по-
дано короткий хронологічний огляд, а також розлогу літера-
туру з питання. Наприкінці вміщено інформацію про авторів.

Угорські історики цікавляться також загальноукраїнською 
історією. 2006 року в м. Сеґеді побачило світ угорськомовне 
видання «Історія України»  [313], написане Марією Фонт та 
Беатою Варгою. Відомий історик, славіст Марія Фонт (див. 
вище) є спеціалістом з середньовічної історії, слов’янських 
взаємин та ін. Зміст книги наступний:

перша частина: Середньовічні корені України: від почат-
ків до кінці 15 століття.

Вступ.
1. Втілення середньовічної державності: Київська Русь.
2. Північні території тогочасної Русі до кінця 15 ст.
Друга частина: Україна від кінця 15 ст. до кінця Другої сві-

тової війни
1. Формування і піднесення козацтва з кінця 15 ст. до 1648 р.
2. Діяльність Богдана Хмельницького (1648–1654)
3. Автономна Україна, період Гетьманщини (1654–1764)
4. Україна як російська й австрійська провінція (1764–1914)
5. Україна поміж 1914–1939 рр.
6. Україна в час Другої світової війни.
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У кінці книги вміщено літературу та карти.
2009  року в Інституті етнічно-національних досліджень 

нацменшин Угорської академії наук було підготовлено дво-
мовну збірку наукових статей «Українські трансформації: 
1991–2008. Політика, економіка, культура та атитюди сто-
совно національних меншин» під ред. Чілли Фединець та 
Вікторії Середи (Братіслава, 2009) [197]. У  перекладі угор-
ською тут вміщено праці українських дослідників про стано-
вище українського суспільства, з різних поглядів і на різних 
теренах, починаючи з часів незалежності аж до 2008  року. 
У вступі укладачі свідчать, що даний період проаналізовано з 
фахового погляду та водночас у формі, доступній широкому 
читачеві. На їх думку, в Україні бракує узагальнюючих робіт 
про українське суспільство, його комплексної репрезентації, 
тому вони й поставили метою підготовку даного видання. 
Таким чином, автори у книзі намагаються простежити зміни, 
трансформації, що відбулися за 20 років незалежного укра-
їнського суспільства. Події та явища вони розглядають у по-
рівняльному аспекті, у контексті як європейських, світових 
глобалізацій них процесів, так і суто українських тенденцій 
розвитку. Вони намагаються показати не лише загальну сво-
єрідність українського суспільства, а й регіональну. Укладачі 
обумовлюють у передмові і зміст кожного розділу, порушені 
в них проблеми.

Таким чином, до видання увійшло чотири розділи: націо-
налізація та політична культура; економічна політика і рух на-
родонаселення; культурні взірці; українські варіанти етнопо-
літики. Так, у першому розділі автори відмічають гетероген-
ність української політики. Євген Головаха та Наталія Паніна 
присвячують свою статтю трансформаціям в українському 
суспільстві, Андрій Портнов – історії повсякдення, Олександр 
Стегній пише про регіональні відмінності політичної культу-
ри як предмет соціології. Питання парламентаризму в Україні 
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у сув’язі зі становищем закарпатських угорців розглядає Чілла 
Фединець.

У наступному розділі йдеться про моделі і виклики еконо-
мічної політики України, її майбутнє в Європі (Валерій Геєць), 
міграції найманої сили (Ірина Прибиткова), питання стано-
вища села, селян, аграрних реформ (Олена Іваненко) та  ін. 
У  третьому розділі серед інших з’ясовано регіональні куль-
тури окремих областей, так, показано східний регіон на при-
кладі Донецьких пам’ятників (Оксана Міхеєва) та західний, 
на прикладі культури Львова (Вікторія Середа). Мусульманам 
в Україні присвячено статтю Сергія Данилова, конфесійним 
питанням  – статтю Наталії Вашрової. У  четвертому розділі 
знаходимо студії про етнічно-національні особливості укра-
їнського суспільства Володимира Євтуха, з окремих нацмен-
шин розглянуто росіян в Україні (Віра Арбеніна) та крим-
ських татар (Оксана Шевель), є дослідження й про актуальні 
нині питання двомовності (Лариса Аза) та ін. У кінці видання 
вміщено хронологію найважливіших подій. До географічних 
назв подано угорські відповідники, за їх браком написання 
передається за вимовою. 

Краще зрозуміти сучасні проблеми України допомагають 
і праці Чілли Фединець, вміщені в угорських часописах та 
збірниках, це зокрема «Місце України в Європі та два деся-
тиріччя угорсько-українських зв’язків» [307] та «Регіоналізм 
в Україні» [306].
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РоздіЛ  четВеРтий
РЕЦЕПЦІЯ УГОРСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

ТА КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ 

Угорські переклади українською мовою

«Передача чужоземної поезії, поезії різних віків і народів 
рідною мовою збагачує душу цілої нації, присвоюючи їй такі 
форми і вирази чуття, яких вона не мала досі, будуючи золо-
тий міст зрозуміння і спочування між нами і далекими людь-
ми, давніми поколіннями» – так високо у передмові до своєї 
збірки «Поеми»  (1899) поцінував перекладацьку творчість 
видатний український письменник, поет, публіцист, вчений 
та перекладач І.  Франко, який знав багато мов і серед них 
угорську.

Перші художні переклади з угорської з’являються в Укра-
їні ще в ХІХ ст., та найбільше їх було здійснено у ХХ ст., над-
то в його другій половині. Це як класичні, так і сучасні (для 
того часу) твори угорських митців. На їх вибір значною мірою 
впливали політичні чинники, актуальність видання, популяр-
ність автора чи твору в Угорщині чи Україні, його читабель-
ність, новизна, оригінальність та ін.

Так, у 20–30-і роки ХХ  ст. на перший план виходить ре-
волюційне спрямування твору, розповідь про героїчні по-
дії тощо. У цей час публікують переклади творів угорського 
письменника-революціонера Мате Залки («Добердо», Київ, 
1938; «Комети повертаються», Харків, 1934 та ін.), багато пе-
рекладів романів Бели Іллеша («Микола Шугай», Харків, 1930; 
«Тіса палає», Харків, 1930 та ін.), повісті та романи Шандора 
Барти («Миша», Харків, 1930), перекладають поезії Шандора 
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Петефі (1938, 1941, 1949 рр.) 15 У деяких випадках ці перекла-
ди зроблено з російської чи німецької мови, що тоді вважа-
лося цілком нормальним, та й сам переклад часто був недо-
сконалим, примітивним, траплялося багато буквалізмів, діа-
лектизмів, русизмів тощо. До цього спричинився й занепад у 
перекладацькій справі у 30-і роки, у цей час скорочують ви-
давничі плани, переважно за рахунок перекладної літератури, 
старі перекладацькі кадри з політичних міркувань усувають 
з терену перекладу. Напередодні Другої світової війни поча-
ла формуватися й так звана перекладацька мова, яка особли-
во поширилася у перше післявоєнне десятиріччя. Усе більше 
вкорінюється буквалізм – дослівний переклад, який часто ви-
являється в калькуванні, нетворчому, формальному підході 
до праці. Єдиним критерієм відповідності стає дослівна точ-
ність, основною вимогою – «буква» у перекладі.

Непересічне значення у поліпшенні якості перекладів, фор-
муванні цілої когорти здібних перекладачів у повоєнні роки 
й у подальшому мали праці відомих українських теоретиків 
перекладу Миколи Зерова, Олексія Кундзіча, Григорія Кочура, 
Максима Рильського, Степана Ковганюка, Віктора Коптілова 
та ін., які багато зусиль доклали до боротьби з буквалізмом, 
калькуванням, до вивчення питань специфіки художнього пе-
рекладу, превалювання в ньому творчого начала, перекладу 
національного колориту, реалій, власних імен та назв та ба-
гатьох інших. Ці проблеми розглядала й Комісія з перекладу 
Спілки письменників України. До прикладу, пам’яті перекла-
дача Григорія Кочура, 95-річчю з дня його народження була 
присвячена міжнародна науково-практична конференція, що 
відбулася у 2003 році в Ірпені під Києвом, де виступили відомі 

15 Бібліографію угорських перекладів українською мовою див. у книзі: 
Мушкетик Л. Г. Переклад з угорської на українську мову: теоретичні уза-
гальнення та практичний досвід. – К. : Аспект-Поліграф, 2006. – С. 190–198.
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перекладачі та теоретики перекладу. Матеріали конференції 
вийшли друком [46].

Сприятливим для художніх перекладів у цей час було за-
гальнодержавне спрямування на ознайомлення радянського 
читача із кращими здобутками зарубіжної літератури, вихо-
вання його на цих прикладах, підвищення його культурного 
та морального рівня. І хоча існувала тенденційність у виборі 
письменників та їх доробку, однак кращі класичні твори угор-
ських авторів виявилися гарно репрезентованими у радян-
ський період. 

Так, з класичних авторів побачили світ кілька романів по-
пулярного представника угорського романтизму Мора Йокаї 
(1825–1904), друга Петефі, він свого часу співпрацював також 
з Лайошем Кошутом, його творча спадщина включає понад 
сто п’ятдесят томів. Серед них відомий роман про визволь-
ну війну угорців проти Австрії  – «Сини людини з кам’яним 
серцем», що вийшов у перекладі в 1959  році, перевиданий 
1988 року, перекладачі Костянтин Бібіков та Олександр Баран. 
Переклад роману у цілому непоганий, та має ряд недоліків у 
стилі, мовному узусі тощо. Опубліковано українською мовою 
і відомий історичний роман про оборону Егера від турецьких 
загарбників Ґези Ґардоні «Зірки Егера» (Київ, 1987), перекла-
дачі Іван Мегела та Іван Петровцій. З резонансних історичних 
романів, що побачили світ в Україні, слід також назвати твір 
відомого угорського поета та письменника Дежьо Костолані 
(1885–1936) «Нерон, кривавий поет» (Київ, 1995), перекладач 
Леся Мушкетик. З віршованих творів це балади та поеми зна-
ного представника народного реалізму Яноша Араня (1817–
1882), зокрема його поема «Толді» (Київ, 1969), переклад Юрія 
Шкробинця. 

Переклад історичних романів має свою специфіку. Цим 
творам властиве вживання історизмів та архаїзмів. Перекла-
дач має бути обачним у їх передачі в тексті, враховувати осо-
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бливості епохи, тогочасної мови, реалій тощо. Наприклад, при 
перекладі книги Костолані про Нерона нам довелося, так би 
мовити, архаїзувати український аналог, до прикладу це слова 
«főebédlő» (головна їдальня) – головна трапезна; «árus» (про-
давець) – крамар, торгівець; «zsidók» (євреї) – іудеї; «ágy» (ліж-
ко) – ложе; «fáklya» (факел) – смолоскип; «halószoba» (спаль-
ня) – спочивальня. Дещо іншими є історизми в творі Ґардоні 
«Зірки Егера». Слово «сsászár», яке в книзі про римські часи 
перекладається як імператор, кесар, тут звучить як султан. 
«Rabok» уже не раби, а невільники, бранці, як прийнято на-
зивати полонених турками. «Országút» (шосе, головний шлях) 
передано як битий шлях, що відтворює сумну атмосферу гна-
них у рабство полонених. Лайці «ebadta pogánya» (cобачий, 
чортів язичник) відповідає вислів чортів бусурманин, адже 
йдеться про знижену назву іновірців. 

З інших класичних творів побачили світ: популярна віршо-
вана драма з філософським підкладом Імре Мадача (1823–
1864) «Трагедія людини», опублікована 1967 року в прекрас-
ному перекладі талановитого українського митця Миколи 
Лукаша (засновано перекладацьку премію його імені); кілька 
романів та оповідання майстра соціальної прози Жигмонда 
Моріца (1879–1942) («Родичі», Київ, 1979). Наболілим пробле-
мам суспільства присвячені іронічно-анекдотичні, історичні 
твори видатного прозаїка останніх десятиріч

ХХ ст. Кальмана Міксата «Дивний шлюб» (Київ, 1955, пере-
вид. 1972) та «Парасолька святого Петра» (Київ, 1838), пере-
клад Сергія Панька. З відомих письменників пізнішого періо-
ду перекладено твір блискучого прозаїка, драматурга науков-
ця Ласло Немета (1901–1975) «Провина» (Київ, 1987).

 З когорти талановитих митців, що творили в соціалістин-
чій Угорщині та після зміни системи й перекладался в Украї-
ні, слід згадати Магду Сабо («Старомодна історія», Київ, 1984; 
«Фреска», Київ, 1971), Лайоша Мештергазі («Загадка Проме-
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тея», Київ, 1981), Іштвана Петроваца («Переддень», Ужгород, 
1971), Ференца Шанту («Двадцять годин», Київ, 1986), Ер-
жебет Галгоці («Церква святого Христофора. Повісті». Київ, 
1990), Клару Бігарі («Жага», Київ, 1961), Ендре Фейеша («До-
бривечір, літо, добривечір, кохання», Київ, 1989) та інших. 

У 1991 році українською мовою з’явився драматичний твір 
«Угорська Медея» колишнього президента Угорщини, пись-
менника та перекладача Арпада Гьонца у перекладі І. Мегели, 
який можна побачити на сценах київських театрів. 

У  цей час перекладалися й підбірки угорських прозових 
творів, це, до прикладу, збірка угорських оповідань (Київ, 
1976), повістей (Київ, 1983), детективів (Ужгород, 1992) та ін. 
З творів про новіші події часу зміни суспільного ладу в Угор-
щині слід назвати роман «модного» свого часу Вільмоша Ча-
плара «Грошей, та багато» (Київ, 1994) з життя угорського біз-
несмена (пер. Л. Мушкетик). 

Щодо угорської поезії, то вона теж (крім сучасної) непогано 
репрезентована в Україні. Це, насамперед, поетичні збірки та 
окремі поезії відомих угорських поетів – представника угор-
ського модернізму Ендре Аді (1877–1919) (Київ, 1977), Аттіли 
Йожефа (1905–1937), що поєднав у своїй творчості стиль екс-
пресіонізму, сюрреалізму та народної поезії (Київ, 1975, 1979), 
репрезентанта так званого протеїстського напрямку в поезії 
Шандора Вьореша (1913–1989) (Київ, 1971), Ґабора Ґараї, Ан-
тала Гідаша та ін. 

Крім того, виходили й збірки поезії різних авторів, такі як 
«Веселка над берегами» (Одеса, 1981), «Угорська арфа. Пере-
клад з угор. класичної та сучасної поезії» (Ужгород, 1970), 
перекладач Ю.  Шкробинець; упорядником та перекладачем 
збірки «Хвиля Балатону. Молода поезія Угорщини» (Київ, 
1983) був І.  Мегела. Широка картина угорської поезії, почи-
наючи з народної, й до сучасної літературної, представлена у 
книзі «Іскри чардашу», що вийшла в 1998 році в угорському 
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місті Ніредьгаза, переклади зробив І. Петровцій. У книзі ре-
презентована також творчість угорських митців Закарпаття. 

Та, безперечно, у всі періоди найбільше перекладали Шан-
дор Петефі, за словами Андраша Гьорьомбеї – «найвидатнішо-
го полум’яного поета угорського народу, котрий як політик і 
як митець стояв на чолі революційної інтелігенції 1840-х ро-
ків. Його діяльність стала символом єдності слів і вчинків, він 
був поетом і політиком світового масштабу, який возвеличив 
народ до рівня нації. На ниві лірики й віршованої епіки Пе-
тефі показав переваги літератури народного характеру й ре-
алістичного спрямування. Його висока культура, бурхливий 
життєвий шлях, творче розмаїття сприяли вираженню найва-
гоміших ідей того часу» [51, с. 52–53]. Крім вибраних поезій 
перекладали його поеми та повісті «Апостол», «Витязь Янош» 
тощо, перекладачі  – Леонід Первомайський, Юрій Шкроби-
нець, Ж. Макаренко та ін.

Поціновуючи видання угорської, й загалом зарубіжної лі-
тератури в Україні у 70–80-і роки, варто вказати на їх високий 
професійний рівень. Відбір автора й твору був виваженим, ве-
лика вага надавалася актуальності, ідейності, цікавості твору. 
Спершу оригінал рецензували літературознавці, знавці мови, 
й за умови позитивних відгуків, його передавали професій-
ним перекладачам. В Україні склалася й своя когорта майстрів 
перекладу художньої літератури, зокрема на терені угорської 
було багато вихідців із Закарпаття (їх імена вже згадувалися). 
Готовий переклад теж спершу оцінювали фахівці, потому його 
читали редактори та коректори. До твору додавалася перед-
мова, післямова, коментарі тощо, зроблені відомими літерату-
рознавцями, так, вступні статті до угорських книжок писали 
доктори наук, дослідники зарубіжної літератури Кіра Шахова, 
Іван Мегела, письменники, перекладачі та ін. Цікавилися й 
резонансом твору в читачів та критиків, які теж висловлюва-
ли свою думку про сам твір та його переклад. Переклади ху-
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дожньої літератури регулярно публікували у відомих видав-
ництвах, де працювали фахівці з мов та літератур, це київські 
видавництва «Дніпро», «Молодь», «Веселка», ужгородське 
«Карпати» та деякі інші. Інтегрувальну роль у публікації, по-
пуляризації, вивченні іноземної літератури узяв на себе лі-
тературно-мистецький журнал «Всесвіт», де крім перекладів 
творів публікують також критичні статті з перекладознавства 
тощо. На сторінках журналу побачило світ також немало ху-
дожніх та критичних творів угорських митців (див. повну бі-
бліографію журналу, що вийшла окремим виданням: «Журнал 
“Всесвіт” у ХХ  сторіччі. 1925–2000»  [74]) 2006  року вийшов 
спецвипуск, присвячений Угорщині (Всесвіт 2006). Зокрема 
тут опубліковано роман Петера Естергазі «Harmonia caelestis» 
у перекладі В.  Середи та І.  Білика, роман лауреата Нобелів-
ської премії Імре Кертеса «Знедолені» у перекладі О.  Ковач, 
є тут рубрика «Із сучасної угорської поезії», де українською 
прозвучали вірші Й. Утошші, Ж. Беней, Л. Латора, Л. Борбе-
ля та ін. Сучасні угорські оповідання репрезентовані творами 
Т. Горвата, Д. Шпіро, К. Саконі, Я. Сантаї, Л. Керменді та  ін. 
у перекладі Л.  Мушкетик, С.  Федаки, І.  Мегели, М.  Нейметі. 
Тут вміщено також статті про угорську літературу, економі-
ку, мистецтво та науку, окрема тематика увійшла до рубрик 
«До 50-річчя Угорської революції», «Українсько-угорська па-
норама», це студії, присвячені угорсько-українським зв’язкам 
у культурі тощо. 

В Україні видавалася й уснопоетична творчість угорців, це 
переважно збірки казок (Київ, 1954, 1956, 1985, 2003, 2010). 
Збірки містять переважно чарівні казки, та добре представлені 
в них і побутові та казки про тварин. Двомовна збірка «Угор-
ські народні казки рідкісної краси» (зібрав казки А. Домокош, 
переклала Л. Мушкетик) вийшла у серії народних казок видав-
ництва «Етнос». У  Мукачеві тексти озвучено й підготовлено 
аудіодиск. Головна спеціалізована редакція літератури мовами 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

342

національних меншин (згодом «Етнос») була створена близь-
ко понад два десятиріччя тому, за цей час тут було опубліко-
вано чимало різноманітних видань різних національностей, 
серед них літературні твори, часто паралельно подають їх пе-
реклади. Так, до прикладу, тут побачили світ твори угорських 
митців Закарпаття – Кароя Балли, Ласло Балли, Шандора Гор-
вата, Елемера Кесегі та ін. На жаль, на сьогодні видавництво, 
фактично, припинило своє існування.

З фольклорних творів окрім казок в Україні також опублі-
ковано угорські народні пісні у перекладах І. Петровція (Київ, 
1984) та угорські народні прислів’я та приказки у перекладі та 
з передмовою Ю. Шкробинця (Київ, 1975). 

Дитяча перекладна література у всі періоди зосереджу-
валася у видавництві «Веселка», тут побачило світ чимало 
угорських дитячих книжок, які є цікавими, вигадливими, по-
значені м’яким гумором. Це переклади творів популярних в 
Угорщині літераторів Ф. Карінті, А. Лукса, Ф. Мора, Ф. Мол-
нара, Ш. Татої, Ф. Фазекаша, Е. Яніковскі та інших. Книжки ці 
адресовані дітям різного віку. Їх переклад має свої особливос-
ті, мова цих творів має бути простою і зрозумілою, й разом з 
тим відтворювати багату фантазію і гумор автора. 

На жаль, в останнє десятиріччя спостерігається значне змен-
шення зарубіжних художніх перекладів, в тому числі угорських. 
Кількість художніх перекладів класики значно зменшилася. 
Лише вряди-годи з’являються переклади угорської художньої 
літератури українською мовою, як, зрештою, й української в 
Угорщині. Так, у Львові опубліковано вірші Арона Гаала у пе-
рекладі письменниці Л. Долик (2009 р.) з передмовою Я. Пав-
личко, у журналі «Всесвіт» побачив світ психологічний роман 
Шандора Мараї «Свічки догоріли» (Мараї 2011).

З останніх хочу також згадати два власні переклади, це твір 
Тібора Дері «Любий бо-пер!..» [59], що вийшов у видавництві 
«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» (головний редактор І.  Малкович) 
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та переклад знаної п’єси Іштвана Еркеня «Тоти», що під на-
звою «Той, тот та інші» з весни 2011 року успіхом іде на на сце-
ні Київського молодіжного театру (худ. керівник С. Мойсеєв). 
Режисером-постановником став Бела Меро з Бекешчабського 
театру Угорщини. Вибір цих творів є, вочевидь, вдалим. Роман 
Т. Дері є чи не єдиним у світовій літературі про людське старін-
ня, до того ж він написаний у цікавій та іронічній манері, де в 
чому парадоксальній; він є глибоко психологічним, адже Дері 
виводить на загал, по ексгібіоністськи вивертаючи свою душу, 
всі людські порухи – як гарне, так і відразливе – без прикрас і 
личин. У романі він змальовує й письменницьке середовище. 
Щодо трагіфарсу про сім’ю Тотів, то про непересічність п’єси 
свідчить те, що вона в перекладі різними мовами неодноразо-
во облетіла майже всі сцени Європи та далекого зарубіжжя, і 
хоча тут ідеться про події Другої світової війни, вона лиша-
ється актуальною й сьогодні – у цій драмі український читач 
може віднайти багато подібного до української дійсності, що 
теж почасти відлунює трагікомізмом.

В  Ужгороді в перекладі Е.  Берти вийшла монографія за-
відувача кафедри етнографії Дебреценського університету 
ім.  Л.  Кошута Елека Барти «Світ звичаїв греко-католицьких 
свят» (2007) [див. 140]. 2006 року в серії зарубіжних спецви-
пусків журналу «Народна творчість та етнографія» Інституту 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Риль-
ського НАН України серед інших підготовлено угорський 
спецвипуск, де вміщено статті відомих угорських етнологів, 
переважно з Інституту етнографічних досліджень УАН (наук. 
координатор та перекладач Л. Мушкетик) [155], окрім того в 
інших випусках журналу та матеріалах конференцій у пере-
кладі публікувалися інші статті, до прикладу з українсько-
угорських фольклорних зв’язків (І. Кріза).

У 2004 році спільними зусиллями двох країн було видано 
публіцистичний твір угорського археолога Нандора Феттіха, 
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який в часи Другої світової війни перебував з німцями у Киє-
ві, «Київський щоденник (3.ХІІ.1941 – 19.1.1942)» (Київ, 2004, 
перекладач С. Мадяр). Київськими митцями зроблено до тво-
ру розлогі наукові коментарі та ілюстрації. Видання має вели-
ке пізнавальне значення.

Перекладені твори складають також багатий матеріал для 
цікавих теоретичних висновків у царині угорсько-українсько-
го перекладознавства, корисних узагальнень і рекомендацій 
перекладачам. Щодо теоретичних питань угорсько-україн-
ського перекладу, то вони вивчалися мало й потребують роз-
гляду й опрацювання. Певною мірою цю лакуну заповнюють 
українські науковці Київського та Ужгородського університе-
тів, Берегівського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, Будапешт-
ського університету, Ніредьгазької Вищої школи та  ін., так, 
тут ведеться також лексикографічна робота, видають різно-
планові словники та переклади (вище вже згадувалися дво-
мовні тезаурусні словники, що на сьогодні на даному терені є 
найповнішими перекладними словниками). Однак перед на-
уковцями на сьогодні стоїть ще багато невирішених актуаль-
них проблем перекладознавства.

До прикладу, досі неусталеною є передача угорських влас-
них назв українською мовою, деякі угорські літери можуть 
по-різному передаватися в різних перекладах, тож вимагає 
свого вирішення питання транскрибування іншомовних 
назв, уніфікації їх у перекладах, вироблення певних принци-
пів і норм перекладу, нагромадження ілюстративного мате-
ріалу. На часі й розгляд питань передачі лексики, лексичних 
трансформацій, що супроводжуються також граматични-
ми, стилістичними змінами. Так, аглютинативний характер 
угорської мови потребує певного розширення, декомпресії 
тексту при перекладі, свою специфіку має і передача розга-
луженої системи просторових і часових зв’язків угорської 
мови українською тощо. При цьому слід враховувати вимогу 
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перекладацької еквівалентності тексту джерела текстові пе-
рекладу, комунікативний аспект, донесення інформації від 
надавача до адресата та ін. [143].

Незважаючи на неспорідненість двох мов, у культурах обох 
народів є багато спільного, адже вони належать до одного аре-
алу і мали численні зв’язки, зокрема через Закарпаття, де й за-
раз проживає значна кількість угорців. Тож багато угорських 
реалій знайомі українцям, а значні труднощі при перекладі 
виникають у передачі суто угорських явищ. Ці проблеми по-
стають і в перекладі фразеології, передачі каламбурів, гумору, 
діалектів, що належать до найскладніших питань у перекла-
дознавстві. Певною мірою, сподіваємося, цю лакуну заповнює 
наша книга про переклад [143], написана на основі власного 
перекладацького досвіду.

Отже, твори угорської художньої літератури, надто кла-
сичної, досить гарно репрезентовані в Україні, завдяки чому 
український читач мав змогу скласти більше чи менш глибоке 
уявлення про угорську культуру, літературу та науку, країну 
в цілому. Угорсько-український переклад як важливе явище 
міжмовної, міжкультурної комунікації як у теорії, так і на 
практиці, має активно розвиватися надалі.

Альманах «Україна–Угорщина»

Хроніка 2000. Україна–Угорщина. – К. : Український пись-
менник, 2011. – Ч. 1. – 363 с.; Ч. 2. – 463 c.

Другий (88) та третій (89) випуски українського культу-
рологічного альманаху «Хроніка 2000» (головний редактор 
Юрій Буряк) за 2011  рік отримали підзаголовок «Україна–
Угорщина» і присвячені різноманітним питанням історичних 
та культурних зв’язків двох країн . Видання здійснене за спри-
яння Посольства Угорщини в Україні. Автор проекту і вступ-
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ної статті доктор філософських наук Анатолій Толстоухов на 
початку книги коротко окреслює основні історичні та ін. кон-
такти українців та угорців й висловлює сподівання, що про-
поноване видання спричиниться до подальшого зміцнення 
культурних взаємин між Україною та Угорщиною.

Зміст книги побудований за хронологічним принци-
пом. Першою йде рубрика «Хронограф», де вміщено кілька 
інтерв’ю. Перше з них – з нинішнім Надзвичайним і Повно-
важним Послом Угорської Республіки в Україні Міхаелем Бає-
ром, у якому він розповів про політичні, культурні та наукові 
контакти двох країн, зокрема культурні товариства, видання, 
мовні проблеми тощо, поділився своїми особистими вражен-
нями від перебування в Україні. Своєю чергою про враження 
від дипломатичної роботи в Угорщині розповів Дмитро Ткач, 
який був першим Послом України в Угорській Республіці, і 
працював там з 1992 по 1998 та з 2006 по 2010 роки. У цей пе-
ріод у Будапешті було відкрито пам’ятник Тарасу Шевченку та 
жертвам Голодомору, зініційовано проведення інших заходів. 
Про плідну співпрацю українських та угорських художників 
розповів Президент Академії мистецтв України професор 
Андрій Чебикін. Творчості відомого угорського художника 
родом із Закарпаття Тиберія Сильваші присвячене інтерв’ю з 
ним під назвою «Картина лише епізод в історії живопису…».

У наступній рубриці: «Х–ХІІІ ст.» йдеться про зв’язки угор-
ців та русичів у даний період, зокрема про прихід угорців зі 
сходу до Карпатського басейну і знаходження тут ними бать-
ківщини – т. зв. гонфоглалаш, та їх проходження повз Київ і 
контакти з місцевими очільниками (стаття історика та архе-
олога Михайло Брайчевського «Аскольд і Алмош). Угорці, які 
належать до цілковито іншої, ніж слов’яни, мовної фінно-угор-
ської групи, її угорської гілки, водночас упродовж своєї історії 
проживали в оточенні слов’янських народів і мали з ними чис-
ленні контакти, свого часу запозичили чимало слов’янської 
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лексики, звичаїв та вірувань, способи ведення господарства. 
Як відомо, в ці та пізніші часи між двома державними утво-
реннями існувало чимало різноманітних зв’язків, це родинні, 
економічні, військові союзи, торгівельні стосунки тощо. Та-
ким чином, про контакти угорських та руських князів ідеться 
в статті Володимира Пашуто, Костянтина Грота, Сергія Роза-
нова, Дюли Кришто. Про половців в Угорщині згадує Петро 
Голубовський, свідчення про угорсько-українські сакральні 
зв’язки подав Євген Кабанець тощо. Вміщено тут дві статті 
українського історика, дипломата, знавця угорської мови та 
історії Степана Томашівського про князя Генриха-Емерика. 
Краєзнавчі огляди замків і фортець Західної України подав 
Орест Мацюк, а цих самих споруд в Угорщині  – Араньоши. 
Закарпатські замки та ін. безпосередньо пов’язані з подіями 
угорської історії, селянськими повстаннями, визвольними ві-
йнами проти Габсбургів та ін. Про це збереглося чимало укра-
їнських фольклорних творів, приміром, про Невицький замок 
існує казка «Матяш і Поган-дівча». Ці факти ввійшли до фраг-
мента наступної, дуже розлогої розвідки україніста, бібліогра-
фа, фольклориста Зенона Кузелі про слов’янські фольклорні 
твори, мотиви та сюжети, присвячені відомому правителю 
Угорщини XV століття – королю Матяшу Корвіну.

Про історичні та економічні зв’язки двох народів у ХIV–
XVIII ст. йдеться в статтях Ярослава Дашкевича, Алексея Пе-
трова, Іллі Шульги. В історії та усній народній творчості є не-
мало згадок про прихід князя Федора Корятовича з Поділля 
до історичного Закарпаття. Дискутуються і питання підроб-
ки грамоти на право володіння землями, яку він нібито дав 
Мукачівському монастирю у 1360 році, про що ще 1906 року 
зауважив російський історик, дослідник Закарпаття А.  Пе-
тров, його статтю про ці питання вміщено в альманасі. При-
нагідно нагадаймо, що українсько-угорські історичні зв’язки 
різних періодів широко розглядалися на Міжнародній кон-
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ференції на тему «Україна  – Угорщина: спільне минуле та 
сьогодення», що відбулася 2005 року в Інститут історії НАН 
України, матеріали видрукувано українською та угорською 
мовами.

Друга частина видання розпочинається рубрикою «ХІХ  – 
початок ХХ  ст.», тут продовжується ознайомлення з твор-
чістю Томашівського, зокрема подано примітки вченого до 
підготовленої ним, фактично, першої етнографічної карти то-
гочасної Угорської Русі, а також статтю Надії Халак «Степан 
Томашівський – дослідник історії Угорщини». Є тут докумен-
ти і матеріали про резонансний літературно-художній альма-
нах «Русалка Дністрова», укладений членами «Руської трійці» 
Іваном Вагилевичем, Маркіяном Шашкевичем та Яковом Го-
ловацьким, який був з низки причин виданий у Буді. Дві на-
ступні публікації присвячено найвизначнішому угорському 
поету-революціонеру Шандору Петефі, в одній з них репре-
зентовано вірші поета в перекладах Леоніда Первомайського, 
в іншій Олександр Ворошилов розповів про короткотривале 
відвідання Петефі Закарпаття. 

У розділі «Літературно-мистецькі контакти ХІХ–ХХ ст.» ми 
знаходимо цікаві відомості про перебування в Україні відо-
мого угорського композитора Ференца Ліста, його мандрівки, 
виступи та контакти з українською громадськістю, його ко-
хання до Кароліни Вітгенштейн (статті Миколи Кузьміна та 
Людмили Вольської). Підбірку віршів полум’яного поета Ен-
дре Аді у перекладі українських митців та власному, вмістила 
в альманаху Світлана Йовенко.

Дві статті професора Київського університету Івана Ме-
гели присвячено відомим угорським письменникам – поето-
ві і прозаїку Деже Костолані, його роману «Нерон, кривавий 
поет», а також прозаїку Ласлу Немету, зокрема його роману 
«Траур». Провівши детальний аналіз творів, Мегела чомусь не 
вказав, що з романом Костолані читачі мали змогу ознайоми-
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тися українською мовою, він був опублікований 1995 року у 
видавництві «Веселка» у перекладі Л. Мушкетик.

У розділі «Друга світова війна» вміщено фрагменти з книги 
Михайла Бажанського «Моя Карпатська Україна» про недов-
говічну українську державність 1939  року на закарпатських 
землях  – Карпатську Україну, що припинила своє існуван-
ня завдяки військовому втручанню Угорщини. Серед інших 
є тут рядки про талановитого закарпатського поета Василя 
Ґренджу-Донського, збирача народних оповідей, його каз-
ки 2002 року опубліковано в Ужгороді. Далі вміщено статтю 
Дмитра Малакова «Гонведи в окупованому Києві», він розпо-
вів про публіцистичний твір угорського археолога Нандора 
Феттіха, який в часи Другої світової війни перебував з нім-
цями у Києві, під назвою «Київський щоденник (3.ХІІ.1941 – 
19.1.1942)» (Київ, 2004, перекладач С. Мадяр). Тогочасні зама-
льовки Георгія Малакова та київські фотографії з того періоду 
також вміщено в альманасі. Є  тут і дані про угорських вій-
ськополонених в СРСР з документів 1941–1953 років.

У рубриці «Форми та відбитки» опубліковано цікавий пси-
хологічний роман Шандора Мараї «Свічки догоріли», а також 
відомості про його творчість, підготовлені перекладачем тво-
ру Максимом Стріхою. Наступна розвідка «Гнітюча спадщина 
Європи» належить лауреату Нобелівської премії в галузі літе-
ратури 2002 року Імре Кертесу, який, за словами Олександра 
Буценка «досліджує можливість продовжувати жити й мисли-
ти в добу, коли залежність окремої людини від сил тоталітар-
ного суспільства стає особливо нестерпною». Уривок з роману 
Кертеса «Знедолені» опубліковано в часописі «Всесвіт», 9 та 10 
числа якого за 2006 рік охоплюють всуціль угорську тематику.

У прикінцевому розділі «Хроніка останніх десятиліть» вмі-
щено вступне слово Петра Ходанича до антології сучасної 
української новели «По обидва боки Карпат», а також «Нари-
си про угорських письменників» його ж упорядкування. Зміст 
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та призначення антології висвітлив також Янош Пенцкофер. 
До нарисів увійшли короткі огляди творчості угорських мит-
ців Закарпаття Вільмоша Ковача, батька й сина Ласла й Кароя 
Балла, Барбари Салаї, активного перекладача угорської літе-
ратури українською мовою письменника Юрія Шкробинця. 
Ширше з творчістю цих митців, а також угорськими письмен-
никами з материкової країни можна ознайомитися у моно-
графії професора Андраша Гьорьомбеї «Історія угорської лі-
тератури», що побачила світ 1997 року в м. Ніредьгаза. У кінці 
книги знаходимо бібліографію угорських художніх перекладів 
в Україні.

Короткі огляди в кінці другої частини видання висвітлю-
ють деякі краєзнавчі, мистецькі ракурси з терену Угорщини.

В альманаху чимало ілюстрацій. Так, є вони в розділі про 
сучасне угорське мистецтво, зокрема вміщено картини худож-
ника європейського штибу Гези Вереша з коротким опис його 
життєвого і творчого шляху. З  інших назвімо такі як «Угор-
ська старовина в листівках» за упорядкування Тараса Поліщу-
ка, «Угорці-святі в іконографії православної церкви», «Свято 
в Хортобаді» та ін.

Обидва випуски альманаху є репрезентативними, з гарним 
поліграфічним оформленням. Вони розкривають для україн-
ського читача багато нових, невідомих сторінок спілкування 
двох країн, є доволі інформативними, цікавими і потрібними 
у наш складний час політичних і навіть воєнних пертурбацій 
з ближніми сусідами.
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ВИсНОВКИ

Угорська славістика має власну специфіку, пов’язану серед 
інших причин із поліетнічністю країни. Питання досліджен-
ня мови і культури слов’ян, що проживали поряд з угорцями 
в Австро-Угорській монархії постало у сув’язі з осмисленням 
власних духовних набутків. Ця тенденція превалюючого роз-
гляду етнічних спільнот власної країни збереглася і донині.

Нагромадження матеріалу розпочалося зі збирання та пу-
блікації уснопоетичних текстів, що входили до тогочасних 
географо-етнографічних, статистичних, краєзнавчих видань, 
нарисів, дорожніх записок, мовознавчих розвідок тощо. Ба-
гато на цьому терені зробили збирачі-аматори. У цей період 
з’являються й перші, переважно пісенні фольклорні збірки, 
деякі з них у перекладі угорською мовою. Зібраний матері-
ал, перші спроби його систематизації та групування, дослі-
дження, стають основою подальших вивчень й окрім того 
допомагають формуванню національного самоусвідомлення, 
кращому пізнанню власної культури, літератури та історії. 
Водночас вдосконалюються методи фіксації й паспортизації 
слов’янських текстів.

Плідним у зверненні угорської фольклористики до 
слов’янського фольклору став кінець XIX  – початок XX  ст. 
Цьому сприяло як формування самої науки, розширення кола 
її тем та проблем, створення осередків вивчень (Угорське ет-
нографічне товариство та  ін.), так і певні позитивні зміни у 
політичному, економічному і соціальному житті, культурі в 
цілому. Чимало фольклорних та фольклористичних матеріа-
лів вміщують на сторінках місцевої та центральної угорської 
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періодики. У  студіях вчених, на загал оглядового характеру, 
починають розглядатися й важливі теоретичні питання  – 
фольклорного історизму, ґенези творів, етнофольклорних 
взаємовпливів, форм побутування фольклору тощо.

У період між двома світовими війнами з огляду на історич-
ні та політичні обставини дослідження слов’янського фоль-
клору дещо уповільнилося. Водночас у ці часи було написа-
но важливі слов’янознавчі праці, розвивалися нові напрями і 
методи збирання та вивчення народної творчості. У цю епоху 
працювали такі видатні дослідники народної музики різних 
народів як Барток та Кодай.

Дослідження слов’янського фольклору в Угорщині в 50–70-
і роки ХХ ст. виходить на нові організаційні та дослідницькі 
рівні. Цьому сприяло зокрема створення національних феде-
рацій, зміцнення культурних та наукових зв’язків з сусідніми 
слов’янськими державами. Збирання слов’янського фоль-
клору охопило різні регіони, великим був внесок у цю справу 
місцевих збирачів. В організації роботи та вивченні народної 
культури нацменшин значну роль відіграють Академія наук 
Угорщини, Етнографічне товариство, Етнографічний музей 
у Будапешті, місцеві музеї, архіви, університети. Серед збір-
ників, головно пісенних, переважають популярні чи науково-
популярні, вони часто носять репертуарний характер. У цей 
період фольклор слов’янських нацменшин широко репрезен-
тований в теле- і ра діопередачах, тобто він набуває вторинних 
форм функціонування.

Слов’янський фольклор поряд з угорським розглядають 
на різних конференціях, у цей час (1975 р.) стартують конфе-
ренції в Бекешчабі, які набули широкого розголосу не лише в 
Угорщині, а й закордоном.

Найкраще вивчено традиційний, зокрема обрядовий фоль-
клор, це переважно описові праці: обрядова творчість певно-
го регіону чи місцевості, певної етнічної спільноти, певного 
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жанру, історичні зміни в обрядовому фольклорі тощо. Викли-
кає інтерес героїчний епос слов’ян, рештки якого збереглися в 
окремих місцевостях. Більшість праць присвячено словакам, 
сербам і хорватам. Угорські дослідники розвивають і компа-
ративний напрямок угорсько-слов’янської взаємодії, це окре-
мі зіставні аспекти етнофольклорних контактів на прикладі 
різних жанрів.

Сучасний період слов’янознавчих досліджень в Угорщині 
знаменується високим рівнем досліджень і значним територі-
альним охопленням, розглядом широкого порівняльного мате-
ріалу з країн основного етносу. До вивчень широко залучають-
ся інші, досі маловивчені слов’янські спільноти, систематично 
виходять спеціальні збірки досліджень, як загальні, так і по 
окремих національностях. Дослідження є багатоплановими, де-
які аспекти й проблеми порушують уперше, значне місце отри-
мали питання національної самоідентифікації, збереження на-
ціональної культури, двомовності, міжетнічних зв’язків, явища 
консервації та асиміляції у фольклорі тощо. Рівночасно з тим 
продовжують розвиватися й традиційні напрямки, зокрема ве-
лика увага приділяється народним обрядам та віруванням.

Центрами славістичних досліджень стають інститути та 
університети, серед них Будапештський, Дебреценський, Се-
ґедський, при них створюються Інститути славістики, до 
складу яких входять кафедри філології, де вивчають різні 
слов’янські дисципліни, окремі мови та культури. Тут ведеть-
ся і науково-методична робота, публікують періодичні видан-
ня, організовують конференції та семінари. З 90-х років спа-
дає інтерес до русистики, яка з політичних причин превалю-
вала у викладанні та славістичних студіях, курси та кількість 
студентів скорочується. Натомість до викладання залучають 
все нові слов’янські мови, модифікується і вдосконалюється 
навчальний процес, розширюється коло славістичних дослі-
джень, зокрема компаративістика. 
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Україністика, центром якої стає Будапештський універси-
тет ім. Л. Етвеша, отримує більші можливості розвитку в 90-і 
роки, у цей час створюють окремі кафедри української філо-
логії в Будапешті та Ніредьгазі, розпочинається викладання 
мови в Сеґеді, Печі та Дебрецені. Водночас спостерігається 
негативна тенденція зменшення перекладів української літе-
ратури угорською мовою. У даний період було опубліковано 
чимало різноманітних підручників, посібників, монографій, 
перекладів, словників з україністики, багато з них стали ре-
зультатом співпраці науковців та перекладачів обох країн.

Однак в останні часи у зв’язку з кризовими явищами в 
Угорщині і скороченням витрат на культуру спостерігається 
певний спад інтересу до славістичних, україністичних питань, 
закриття окремих кафедр та осередків.

Своєю чергою угорська культура та література популяри-
зується і вивчається в Україні. Свого часу було перекладено 
чимало творів художньої, як класичної, так і сучасної літе-
ратури, наукових та інших видань, у наш час триває активне 
співробітництво у різних сферах гуманітаристики.
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Summary

Hungarian Slavic Studies have their own peculiarities, connected 
among other reasons with polyethnicity of the country. In this case 
special attention is directed to the language, culture and history 
of the Slavic peoples that developed in close cooperation with the 
Hungarians.

The accumulation of Slavic material in historical Hungary has 
been started since XVIIIth century from the collection and publication 
of oral-poetic texts, a lot of work in this sphere was made by amateur 
collectors. First, mostly folk song collections, some of them translated 
into Hungarian appeared during this period. Fruitful in addressing 
of Hungarian folklore to Slavic folklore was the late XIXth - early XXth 
century, when methods and branches of science started to form, 
prominent researchers of folk song tradition of different nations such 
as B. Bartók and Z. Kodály began their career.

In Hungary Studies of Slavic folklore in the second half 
of the XXth - the beginning of the XXIst century reached new 
organizational and research level. The important role in this period 
played the Hungarian Academy of Sciences, the Ethnographic 
Society, the Museum of Ethnography in Budapest, local museums, 
archives and universities. There is a systematic collection of oral-
poetic creativity, the studies are multifaceted and include the 
questions of national identity, the preservation of national culture, 
bilingualism, interethnic relations, the phenomenon of assimilation 
and preservation of folklore, comparative studies etc. Moreover, it 
is continued to develop traditional patterns, also much attention is 
paid to traditional ceremonies and beliefs. Along with Hungarian, 
oral-poetic creativity of Slavs is studied at various conferences.
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The Centers of Slavonic studies became institutes and 
universities, which were established by the Institute of Slavic 
Studies, they include the Department of Linguistics, where studied 
various Slavic disciplines, separate languages and cultures. Since 
the 90’s the interest to Russian Studies has been falling down, 
which according to the political reasons prevailed in the teaching 
of Slavonic studies, courses and the number of students have been 
decreasing.

Ukrainian Studies, the center of which became Budapest Eötvös 
Loránd University received more opportunities of development 
in 90’s years, this time the separate Department of Ukrainian 
Studies in Budapest and Nyíregyháza were established, it was 
started teaching in Szeged, Pécs and Debrecen. At present time 
it was published many various manuals, textbooks, monographs, 
translations, Ukrainian Studies dictionaries, many of them are 
the result of collaboration between scientists and interpreters of 
both countries. However, in recent years there has been a decrease 
of interest to Slavic, Ukrainians issues, some departments and 
divisions were closed.

At the same time Hungarian culture and literature are being 
popularized and studied in Ukraine, there is a continuation of 
active cooperation in various fields of Humanities.
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