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Вступ

Вивчення питань співіснування різних культур, національної іден-
тифікації, етнофольклорних взаємовпливів, мовної інтерференції 
тощо набирає особливої актуальності в наш час, коли економічна 
глобалізація приводить до асиміляції культур і нівелювання націо-
нальних особливостей народів, й разом з тим викликає зворотній 
процес акцентування власної ідентичності, спалахи етнічних та 
національних конфліктів� 

Існування на території України особливих історико-культурних 
регіонів чи областей, де дисперсно проживають різні етноси, спо-
нукає українських дослідників до вивчення питань порубіжжя, яке 
може розглядатися як у прямому, територіальному, так і в перенос-
ному, етнокультурному значенні� Цій тематиці зокрема присвяче-
но низку міжнародних конференцій в ІМФЕ ім� Рильського НАНУ: 
«Етно культурні фактори національної ідентифікації населення 
українського порубіжжя» (2007 р�), «Сучасні художньо-мистецькі та 
етнокультурні процеси поліетнічного середовища України: до 90-
річчя ІМФЕ» (2011 р�), «Міжкультурний діалог слов’янських спільнот 
Центральної і Східної Європи» (2012 р�) та ін�

Самобутнім історико-культурним регіоном України є Закарпаття� 
Упродовж історії край входив до різних державних утворень, про що 
свідчать самі його назви — Marchia Ruthenorum, Felső Magyarország, 
Felvidék, Ruthénföld, Kárpátalja, Karpatenland, Karpatho-Ukraine, 
Ruska Krajna, Podkarpatsko, Rusinsko, Podkarpatská Rus, Karpatorusko, 
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Karpatsky kraj, Подкарпатье, Подкарпатская Русь, Угорская Русь, Рус-
скій край, Підкарпаття, Закарпаття, Карпатська Україна, Закарпат-
ська область� Чеський письменник, дослідник краю Іван Ольбрахт 
писав 1932 р�: «Ця земля є ще без імені, чи ліпше сказати, має їх за-
багато для того, щоб могла його мати»�

Цим він наголосив на складній історичній долі краю, який свого 
часу Михайло Драгоманов назвав «країною зраненого брата»� Ціле 
українське Закарпаття перед 1919 р�, протягом століть, належало до 
Угорщини, тому в українській і російській літературі його називали 
Угорська Русь чи Угорська Україна� Територія Підкарпатської Русі 
в 1919—1939 рр� не охоплювала всього етнографічного Закарпаття� 
Частину його, розташовану на південь від Тиси, з мармарошським 
містом Сиготом і українськими селами довкола нього, зайняла 1919 
р� Румунія і ця територія належить зараз до неї� Західна частина За-
карпаття, на захід від ріки Уж — Пряшівщина, тобто закарпатська 
Лемківщина, від 1919 р� й дотепер входить до Словаччини� Після 
приєднання Закарпаття 1945 р� до Української РСР, воно має в її ме-
жах ту саму територію, що була за часів Чехословаччини перед ві-
денським арбітражем�

Завдяки особливостям географічного положення та історично-
го розвою тут добре збереглася народна культура, її давні елементи 
та явища� Федір Потушняк писав: «Гори консервували те, що хоч 
раз попало їм в обійми, консервували як саме населення, так його 
давні етнографічні особливості� Тут народна культура, дійшовши 
певного ступеня розвитку, ізольована від зовнішніх впливів, зали-
шалася незмінною впродовж десятків років� Завдяки цій ізоляції 
та прив’язаності населення до своїх традицій, тут збереглися най-
давніші форми слов’янських вірувань, культів, світогляду, звичаїв і 
матеріальної культури» [Потушняк 2005, с� 164]� 

З іншого боку, тут перетиналися шляхи різних культур і народів, 
які свого часу заселяли край, окрім слов’ян — українців, росіян, слова-
ків, поляків та ін� тут і зараз проживають угорці, німці, румуни, євреї 
та ін� Й, відповідно, репрезентовано різні конфесії, різні вірування та 
переконання� 
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Найчисленнішими етнічними спільнотами на Закарпатті були 
і є українці-русини та угорці, останні в наш час зосереджені пере-
важно вздовж кордону з Угорщиною� Спільне сусідське проживан-
ня, спільні історичні події та діячі, численні контакти — все це від-
билося в усіх царинах народної культури обох етносів, і зокрема у 
фольклорі, що є одним із найприкметніших виявів національного 
менталітету� Петро Лінтур писав: «Знаходячись на кордоні західних, 
південних та східних слов’ян, маючи безпосередні етнографічні 
кордони з румунами і угорцями, закарпатські українці взяли багато 
і від усної творчості своїх сусідів, примноживши між тим успадко-
вані від предків скарби духовної культури» [Линтур 1972, с� 94]� 

Таким чином, до української усної словесності ввійшло чимало 
угорських сюжетів та мотивів, персонажів, реалій, лексичних гунга-
ризмів, що переробилися, переплавилися, модифікувалися в іншій 
системі і серед іншого, прислужилися самобутності закарпатсько-
го фольклору� Цими питаннями в різні часи цікавилися як місцеві, 
так і дослідники з інших теренів України та зарубіжжя, однак ці-
лісної картини як історії фольклористики краю, так і мадяризмів у 
його усній словесності досі не зроблено� Дана робота є спробою за-
повнити цю лакуну� 





Р о з д і л  п е р ш и й

Історія 
фольклористики 

Закарпаття





Повного огляду історії фольклористики Закарпаття досі не написано, 
хоча існує низка праць, надто щодо минулого, де розглянуто певний 
часовий відтинок, певні жанри, терени, постаті тощо, дані з усної 
словесності ввійшли до загальних описів з історико-етнографічного 
краєзнавства� 

З таких праць слід назвати роботу Миколи Мушинки «Дослі-
дження з етнографії та фольклору русинів-українців у Словаччині 
та Чехії» та ін�, де автор подає матеріали з терену тогочасної Угор-
ської Русі, детальніше зупиняючись на повоєнному періоді вивчен-
ня фольклору українців північно-східної Словаччини» [Мушинка 
2011, с� 495—516]� Праця окрім іншого цінна відомостями про фоль-
клористичний доробок у даному напрямку чехів та словаків, про 
що відомо мало� Певні фольклористичні відомості увійшли до мо-
нографії Михайла Тиводара «Етнографія Закарпаття» [Тиводар 2011]� 
Огляд розвитку фольклористики Закарпаття знаходимо в роботі 
Федора Потушняка «Закарпатська українська етнографія: значення, 
історіографія, завдання, проблеми та їх вирішення, елементи та їх 
розміщення», що вийшла друком лише в наш час у книзі Тиводара 
про життя і творчість ученого [Тиводар 2010, с� 163—191]� На основі ба-
гатьох тогочасних місцевих джерел, часописів тощо написана пра-
ця пряшівської дослідниці Олени Рудловчак «До історії вивчення 
закарпатоукраїнського фольклору і етнографії в ХІХ та на початку 
ХХ ст�» (1976 р�), що є цінною джерельною базою� Її логічно доповнює 
кандидатська дисертація та дві монографії Павла Федаки про наро-
дознавчі статті й матеріали, що друкувалися в закарпатських пері-
одичних виданнях другої половини ХІХ — початку ХХ ст� і досі не 
були предметом окремого узагальнюючого наукового дослідження 
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[Федака 2002; 2008]� Порівняльним студіям балад у кандидатській 
дисертації Ласла Варі Фабіана передує розділ про історію закарпат-
ської етнографії та фольклору, написаний угорською мовою� Відо-
мості про діяльність українських фольклористів на Закарпатті дає 
у своїй монографії «Історія української етнографії» Філарет Колесса 
[Колесса 2005]� Про фольклорно-етнографічні дослідження краю у 
ХVIII—XIX ст� пише Андрій Вовчак [Вовчак 2006, с� 394—420]�

Внесок угорських учених у вивчення фольклору краю засвідче-
но у книзі Лесі Мушкетик «Славістична фольклористика Угорщини 
кінця ХІХ — ХХ ст�» (1992 р�) та ін�, в її праці [Мушкетик 2010] вміще-
но історію казкознавства в Західній Україні� Книга з однойменною 
назвою — музичне життя Закарпаття 20—30 рр� ХХ ст� належить Те-
тяні Росул [Росул 2002], музикознавчі аспекти історії фольклористи-
ки розглядає Віра Мадяр-Новак [Мадяр-Новак 2005, с� 292—327; 2011, 
с� 64—89]� Невеликі огляди з історії фольклористики Закарпаття 
певного періоду написані Василем Микитасєм (1984 р�), з етнографії 
Ярославом Дашкевичем (1973 р�)� 

Підготовлено кілька бібліографічних покажчиків: з етногра-
фічної літератури Закарпаття ХІХ ст� Ярослава Дашкевича (1989), 
угорського дослідника Шандора Модьороші «Карпатоукраїнська 
етнографічна бібліографія» з невеликим вступним дослідженням 
[Mogyorósi 1986]� Фольклористичні джерела ввійшли також до по-
кажчиків: «Загальна библіографія Подкарпатя», укладеного Мико-
лою Лелекачем та Іваном Гарайдою (1944); «Українське радянське 
карпатознавство», підготовленого Яковом Прилипком (1972 р�); 
«Подкарпатское Общество Наук� Публикаціи: 1941—1944» Михайла 
Капраля (2002 р�) та ін� Перелік основних праць і фольклорних збі-
рок краю знаходимо в загальноукраїнському покажчику Мирос-
лава Мороза «Бібліографія українського народознавства� Фолькло-
ристика� — Т� 1� — Кн� 1—2» (1999)� 

Нами розглянуто історію фольклористики історичного Закарпаття, 
а з другої половини ХХ століття по наш час — розвій науки в Закарпат-
ській області України�
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Перші фіксації 
уснопоетичних творів

Микола Мушинка писав: «Пряшівщину можна вважати колискою 
українського народознавства, бо саме тут у 1550—1571 рр�, а точніше в 
селі Венеція-Луків Бардіївського округу було записано найдавніший 
повний текст української пісні “Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?”» 
[Мушинка 2011, с� 496]� Пісню цю в своїй граматиці надрукував чесь-
кий учений Ян Благослав, вважаючи, що вона є зразком найсхідні-
шого діалекту чеської мови� Ця пісня як українська досліджувалася 
самим Мушинкою, а також багатьма іншими вченими — І� Паньке-
вичем, О� Потебнею, І� Франком, який реконструював її, та іншими� 
Власне, цей приклад уже став хрестоматійним, згадки про баладу 
ввійшли до багатьох підручників і посібників, вона вивчалася як з 
мовного, так і фольклорного боку�

У Закарпатті в XVII — XVIIІ ст� були початкові школи, в цей час 
сюди завозили багато книг з України й Росії� Латинізація і мадяри-
зація шкіл у кінці XVIII с� стала однією з причин занепаду народної 
освіти у XIX ст� 

Фольклор увійшов до різного роду давньої рукописної літератури� 
Більшість інтелігенції складали селини-попи — бáтьки� А� Бачин-
ський, перший незалежний від егерського руський владика казав, 
що в нього по гірських околицях «Скілько пóтоків, тілько попиків»� 
Місцеві дяки-півцевчителі складали рукописні співаники духовних 
віршів, до яких окрім церковних, вміщали й світські пісні� Укладали 
цілі збірники церковних і світських пісень� Народні пісні часто пе-
реробляли на свій смак, вписували і свої твори� У першій половинні 
ХІХ ст� з таких діячів можна назвати Івана Югасевича, Івана Ріпу та 
Михайла Бистрана (див� про них праці В� Микитася та О� Мишанича)� 
На території Пряшівщини збереглося кілька рукописних співаників 
з кінця XVII ст�, в яких світські пісні розміщено поряд з церковни-
ми� Найвизначніші з них — «Московський пісенник», що містить 185 
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текстів духовних і світських пісень, та «Пряшівський пісенник» [див� 
про це Яворский 1934]� 

Укладалися і так звані учительні збірники, до яких збирали мате-
ріал з усіх можливих джерел, як писав І� Франко — «із житій святих, 
із збірок середньовічних легенд і прикладів, із світських новел та ка-
зок або моралізаційних апологів, не гордують навіть оповіданнями, 
зачутими із народних уст, народними віруваннями та традиціями» 
[Франко 1900, с� 13]� Це, до прикладу, Сокирницький (XVII ст�), Ужго-
родський (XVIIІ ст�), збірник ієрея Ігнатія та ін� Певну народознавчу 
інформацію містили й покрайні (на берегах книг) записи� Фольклор 
увійшов і в літописи (Гукливський та ін�), це зразки забобонно-
магічної літератури  — замовляння і заклинання, гадальні відповіді, 
повчання на сни, молитви проти диявола, колядник — передбачення 
погоди тощо�

Цікавими пам’ятками того часу були і Євангелія — Нягівське, Да-
нилівське, Угляньське� І� Франко у розвідці «Карпаторуська література 
ХVІІ — ХVІІІ віків» подав науковий опис восьми закарпатських руко-
писів� У рукописних Євангеліях теж були покрайні записи (І� Франко 
згадав про них першим в українській літературі)� Є в цих книгах різ-
номанітні історичні, господарські, метеорологічні та ін� відомості, які 
разом можуть скласти цікаві місцеві літописи� У наш час кілька ста-
ровинних рукописів Євангелій віднайшли й опублікували угорські 
славісти, так, директор Інституту славістики та завідувач кафедри 
славістики Сегедського університету ім� Франца-Йосифа професор 
Мігай Кочіш віднайшов в Угорщині, систематизував (деякі опубліку-
вав) і проаналізував з мовного боку манускрипти, принесені на тери-
торію країни українцями-переселенцями [Kocsis 2008]� Самих руко-
писів 12 і вони зберігаються в бібліотеках різних міст Угорщини�

Після праці Франка розпочалися інтенсивні пошуки і публікації 
текстів старого закарпатського письменства, серед яких на початку 
1900-х років слід виокремити капітальний збірник В� Гнатюка «Угро-
руські духовні вірші», де описано 14 старих рукописів із Закарпаття 
[Гнатюк 1902]� Згодом цим займалися: Г� Стрипський, який допомагав 
Франкові і зібрав чимало рукописів, потім М� Возняк, Ю� Яворський, 
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І� Панькевич, Є� Недзельський, М� Лелекач та ін� Згодом їх досить де-
тально вивчали В� Микитась [1964; 1968; 1971] та О� Мишанич [1964]� 

1707 року було укладено цінний збірник замовлянь та заклинань, 
який теж залишився в рукописі і був опублікований лише наприкін-
ці ХІХ ст� О� Петровим�

Збирання та публікація 
матеріалів у ХІХ ст.

Розвій фольклористики на Закарпатті в ХІХ ст� відбувався нерівно-
мірно, періоди піднесення чергувалися з часами стагнації, що було 
зумовлено культурно-економічними та політичними факторами� Ба-
гато заходів, спрямованих на організоване нагромадження матеріа-
лу, широку активізацію громадськості, створення центру досліджень, 
зазнали невдачі� Та зацікавлення цими питаннями поглиблювалося� 
У фольклористичному процесі брали участь не лише місцеві дослід-
ники, а й учені зі східної України та Галичини, Росії, угорські, німець-
кі та слов’янські діячі� 

Відомості про фольклор у тогочасних виданнях

Відомості про українську етнографію та фольклор, надто обрядовість 
та ін� увійшли до різноманітних географічно-етнографічних та ста-
тистичних праць, щоденників, мандрівних записок, що виходили в 
тогочасній Австро-Угорщині� Найвизначніші з них «Commentatio de 
moribus ac ritibus Ruthenorum» (Про мораль і звичаї русинів, в руко-
писі) Кароя Фейерварі, поміщика із с� Комлоші Бардіївського окру-
гу; праця «Notitia Hungariae novae historico-geographica» (Історико-
географічні нотатки з нової Угорщини) у п’яти томах (Відень, 1735, 
1736, 1737, 1742, 1749) Матея (Матяша) Бела� А також три монографії з 
цінними етнографічними характеристиками українського населен-
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ня Земплинського, Угочанського і Сатмарського комітатів («Notitia 
topographica politica i� comitatus Zempléniensis» (Топографічні нотат-
ки про Земплинський комітат — Буда, 1804) та ін� подав пряшівський 
угорський граф Антал Сірмаї� 

З 1825 р� відома окрема монографія «Ethnographia Ruthenorum» (Ет-
нографія русинів) словацького етнографа Яна Чапловича (1780—1847) 
з детальним описом побуту, страв, одягу, ремесел, торгівлі, моралі, ка-
лендарних, а також сімейно-побутових обрядів� Праця написана на 
основі книги закарпатського філолога та етнографа Івана Фогарашія 
(Бережанин) (1786—1834) «Историко-топографическое карпато- 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 ви-
вчати угорські запозичення в українських говірках Закарпаття, так 
писав про місцевих жителів: «…карпато или угро-росіяне исходом 
своїм мало-росіяне суть…» [Свенцицкий 1906, с� 48]� 

Певні дані про народну культуру закарпатських українців-русинів 
подав Іоаникій Базилович (1742—1821) у тритомній праці «Brevis notatia 
fundationis Th� Koriatowits��� in monte Csernek ad Munkacs» (Короткі ві-
домості фундації Коріятовича… монастиря на Чернечій горі біля Му-
качева — Кошиці, 1799—1805), Іван Орлай (1770—1829) у праці «История 
о карпаторуссах» (СПб�, 1804) та творець панславістичної ідеї, болга-
рист Юрій Іванович Венелін-Гуца (1802—1839) у праці «Древние и 
нынишние славяне» (М�, 1841)� Венеліну належать і розвідки «О пес-
нолюбии славян закарпатских» та «Карпаторусские пословицы», які 
збереглися в рукописі і були опубліковані лише 1906 р� [Свенцицкий 
1906]� Праці Венеліна присвячені питанням етногенезу українського 
населення Карпат, їхньої традиційної культури (звичаєвість, народ-
ний одяг, усна словесність)� Автором ґрунтовної роботи «Topographica 
descriptio Ruthenorum in Comitatibus Marmaros et Beregh habitantium» 
(Топографічний опис рутенів, що мешкають у Марамарошському і 
Бережзькому комітатах, 1851) був Стефан Мустіянович� У монографії 
польського дослідника Євгена Яноти про Бардіїв (1862) є окремий роз-
діл про фольклор і етнографію українських сіл цього регіону�
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Культура Закарпаття цікавила й австрійських дослідників� Відо-
мому вченому Германну Ігнацу Бідерманну (1831—1892) належить 
перше комплексне дослідження історії, статистики, етнографії та ви-
робничої діяльності закарпатських українців середини ХІХ ст� під на-
звою «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 ви-
вчив і частково переклав українською мовою Андрій Вовчак [Вовчак 
2006, с� 394—420]� Бідерманн поділив закарпатців на верховинців, до-
линян та пословачених українців і серед іншого описав їхні обряди 
та звичаї, а також вірування, зазначаючи, що завдяки живій фантазії 
мешканців краю тут збереглося чимало забобонів� На основі скрупу-
льозного аналізу Бідерманн спростував багато усталених офіційних 
стереотипів про закарпатців, про яких, зрештою, тоді було відомо не-
багато� Так, він вважав їх частиною «українського (малоросійського 
народу), який замешкує всю Східну Галичину, Буковину та частину 
Російської імперії» [Там само, с� 409]� Заперечив він і думку про їх від-
сталість, малоосвіченість, вважаючи другу рису наслідком недоско-
налості 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 культурному планах� Книга 
Бідерманна значною мірою сприяла пожвавленню інтересу до меш-
канців краю� Її настійливо рекомендував колегам Іван Франко з ме-
тою детального вивчення і популяризації�

Цікавою була постать Івана Югасевича-Склярського (1741—1814), 
невицького дяка (півчоучителя), іконописця і поета, який поряд з 370 
народними пареміями «Общая присловія по Товаристві неуких� Вре-
мя, и час єст, молчати, и глаголати» за 1809 р�, що були опублікова-
ні І� Панькевичем («Покрайні записи на закарпатських українських 
церковних книгах», Прага, 1947) зібрав 10 пісень (тексти і частково 
музика) народного походження� Йому належить кілька календарів, 
десяток ірмологіонів, низка рукописних пісенників кінця XVII — по-
чатку ХІХ ст�, в яких поряд з духовними піснями подано і світські� 
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Югасевич вважається укладачем першого рукописного збірника за-
карпатських прислів’їв та приказок [Ясько 1959, с� 63—76]� 

Так само збірник «Пословицы и поговорки Галицкой и Угорской 
Руси» уклав В� Вислоцький [Вислоцкий 1859]� 

Певні історико-етнографічні відомості зустрічаємо в описах ман-
дрівок по тогочасній Угорщині «першовідкривачів» угорських нац-
меншин першої половини ХІХ ст� Ці матеріали в наш час (значна їх 
частина опублікована вперше) віднайшов і опублікував угорський 
академік А� Паладі-Ковач [Paládi 2006] , який свого часу цікавився мі-
граціями українців до Угорщини [Paládi 1973]� Йому належить і вступ-
на стаття до книги, що має назву «Етнографія національних спільнот 
в добу Реформ», а також підготовка біографій цих учених� Матеріал 
розміщений за рубриками: південні слов’яни, словаки, німці, кар-
патоукраїнці, румуни, менші спільноти, діаспора� Українцям при-
свячено етнографічні огляди Мігая (Михайла) Дулішковича, Яноша 
Бенцура, Габора Бартока� До прикладу, останньому належить праця 
«Русини Берегівської області»� Слід зауважити, що сучасні збирачі 
фольклору та етнографії нацменшин часто йдуть «по слідах» мину-
лих збирачів, що працювали у тій самій місцевості і мають змогу по-
рівнювати минулий і теперішній стан певних явищ� 

Священик Янош (Іоанн) Дулішкович (1815—1883) 1841 року в 
збірнику «Tudományos Gyűjtemény» (Науковий збірник) опубліку-
вав угорською мовою працю «Короткий огляд комітата Марамарош» 
[Duliskovics 1841], що містить і фольклорні елементи� Між 1868 та 1871 
рр� він видав низку статей у журналі «Свѣт»� Основний його твір «Ис-
торические черты Угро-Русских» у трьох томах побачив світ в Ужго-
роді в 1874, 1875, 1877 роках, первісно планувався й четвертий� 

Його брат Мігай (Михайло) Дулішкович (1813—1873), греко-
католицький священик, чия діяльність теж пов’язана з Марама-
рошем, у часописі «Tudományos Gyűjtemény» за 1838 рік, Х число та 
1841 р� ХІІ число опублікував праці про комітат Марамарош� Як і в 
працях брата, у його книгах збереглися сліди епічних пісень�

1830 р� мовознавець та історик, публіцист, педагог, церковний діяч 
Михайло Михайлович Лучкай (1789—1843) опублікував латинською 



Розділ перший. Історія фольклористики Закарпаття          21

мовою граматику «Grammаtika Slavo-Ruthena», в якій подав опис жи-
вої народної мови, українських говорів Закарпаття, зокрема села Вели-
кі Лучки на Мукачівщині� До граматики додано зразки усної народної 
творчості — 7 байок, 105 прислів’їв і приказок, 9 пісень, 11 загадок з від-
гадками та ін� Є й пісні-коломийки, що побутують і зараз, це «Два го-
луби воду пили», «За горою високою місячек мінився», «Котилися вози 
з гори» та ін� Така значна підбірка текстів публікувалася вперше� Гра-
матику знали і використовували вчені-славісти Я� Коллар, П�-Й� Ша-
фарик, В� Ягич, Ф� Міклошич та ін� Чотири пісні згодом передрукував 
Я� Головацький у своєму збірнику «Народные песни Галицкой и Угор-
ской Руси» (1878)� Своїми записами Лучкай ділився з харківським 
професором-славістом, істориком, палеографом Ізмаїлом Іванови-
чем Срезневським (1812—1880) під час його подорожі на Закарпаття� 
Срезневський, дещо покритикувавши Лучкая за мову, високо оцінив 
додатки до граматики, надто прислів’я та приказки� Результатом подо-
рожі стало кілька праць вченого, з них фольклорно-етнографічні мате-
ріали містить його розвідка «Русь Угорская» [Cрезневский 1852]� У кінці 
передмови він зазначив: «Угро-руси дуже музичні… наші композитори 
могли б зібрати багаті жнива слов’янських мелодій, якби зазирнули в 
Закарпатський край…» [Там само, с� 5]�

Праця Лучкая мала великий вплив на наступних діячів культури 
Закарпаття (О� Духновича, Є� Сабова, К� Сабова) та Галичини (М� Шаш-
кевича, Й� Левицького)� За словами професора Лизанця, важливість 
цієї праці в тому, що в ній уперше докладно описано фонетичну і гра-
матичну систему українських говорів Закарпаття� Лучкай був також 
автором історії Закарпаття, написаної латинською мовою, в наш час 
її перекладено українською та опубліковано з коментарями [Лучкай 
1989] 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 р�, Василь Довгович 
(Довганич) (1783—1849), у часописі «Tudományos Gyűjtemény» (Науко-
вий збірник) опублікував статтю «Зауваги щодо поглядів на етногра-
фію, як науку» [Dovhovicz 1827, p� 3—12], де чи не вперше в етнографії 
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зробив спробу теоретично визначити її предмет і завдання, методи 
її дослідження, виступивши проти описовості, національної однобо-
кості� Ним підготовлено й збірку прислів’їв та приказок латиною�

Перші пісенні збірки

У даний період місцева інтелігенція починає збирати й публікувати 
зразки уснопоетичної творчості, а потім і осмислювати їх як джере-
ло пізнання свого народу, його історії, основу національної культури� 
У цей час збиранням і публікацією української уснопоетичної твор-
чості займаються такі закарпатські дослідники, як М� Лучкай, І� Фо-
гарашій, О� Духнович, О� Митрак, що належать до плеяди «будителів»� 
Будительський рух очолював історик, філософ, письменник і педагог 
Олександр Васильович Духнович (1803—1865), який працював учи-
телем, священиком, є автором кількох поетичних збірок, підручни-
ків, 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 про-
стонародна» та ін� У 40-х роках ХІХ ст� О� Духнович написав працю 
етнографічного характеру «О народах крайнянских, или карпатору-
сах угорских, над Бескидом в Земплинской, Унгской и Шаришской 
столицах живущих», на матеріалі Пряшівщини, йому належить і 
перший нотований пісенник, який не вийшов друком і доля його не-
відома [див� Рудловчак 1976, с� 337— 384]� Його послідовниками були 
О� Павлович, А� Кралицький, І� Сільвай та ін� Однак ці перші публіка-
ції були мало відомими поза межами краю� 

Першою знаною в Україні та Росії окремою значною добіркою 
фольклорних творів стали «Народные песни, пословицы и поговор-
ки Угорской Руси» закарпатського іммігранта, вихованця Київського 
університету Андрія Петровича Дешка (1816—1874), надруковані в 
«Записках Императорского Географического Общества по Отделе-
нию Этнографии» (СПб�, 1867, т� 1) та окремо його етнографічна стаття 
«Свадьба на Угорской Руси» (1867)� Починаючи з 1863 р� в Москві на 
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сторінках журналу «Чтения в Императорском Обществе Истории и 
Древностей Российских» час від часу друкувалися взірці народних 
пісень Галичини і Закарпаття� Збірка Дешка містила 78 народних пі-
сень Закарпаття — співанок і коломийок, а також 76 прислів’їв та при-
казок� Майже дві третини записаних пісень складають коломийки 
(їх також називають співанки, чи співанки-коломийки), такі як «Ой 
зацвіли черешеньки, зацвіли 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 наголо-
сив на близькості традиційної культури українців із Закарпаття та 
Наддніпрянської України� Теорію автохтонності закарпатських укра-
їнців підтримав відомий тогочасний угорський публіцист і літератор 
К� Месарош (1821—1890) [Mészáros 1850]�

Місцевий літератор, поет і публіцист, священик Микола Нодь 
(1819—1862) 1851 р� у Відні опублікував пісенник «Русский соловей» — 
перше друковане нотне видання Закарпаття і вмістив сюди 14 народ-
них мелодій (українські, російські, угорські, словацькі та польські) з 
власними поетичними текстами, а також кілька народних пісень� Це 
була перша спроба публікації нотного матеріалу, що слугувала пробу-
дженню національних почуттів, інтересу до народної пісенності�

Український історик, літературознавець, фольклорист і етнограф, 
один із «Руської Трійці» Яків Федорович Головацький (1814—1888) 
присвятив регіону окрему монографію [Головацкий 1875—1877]� 1878 
року в Москві за сприяння Осипа Бодянського й очолюваного ним 
«Общества истории и древностей российских при Московском уни-
верситете» виходить фундаментальна праця в чотирьох книгах 
Я� Головацького «Народные песни Галицкой и Угорской Руси»� До неї 
ввійшов не лише матеріал, зібраний автором, а й п’ятнадцять збірок 
дванадцяти закарпатських фольклористів — А� Кралицького, О� Пав-
ловича, М� Бескида та ін� Я� Головацький кілька разів побував на Закар-
патті, де здружився з відомими культурними діячами краю М� Луч-
каєм, О� Духновичем, І� Янковичем та ін�, заохочуючи їх до збирання 
уснословесної творчості� І ті відгукнулися на заклик, надіславши 
йому понад 15 рукописних збірок� Збірки ці розшукала у Львівських 



24         Фольклор українсько-угорського порубіжжя

архівах і детально описала О� Рудловчак [Рудловчак 1983, с� 183—495]� 
Вона зауважила, що Головацький використав не всі надіслані пісні, а 
деякі опублікував неточно� У виданні репрезентовано нові, ще не фік-
совані фольклорні матеріали з різних місцевостей Угорської Русі, так, 
це записи О� Митрака, Й�-В�Талапковича, К� Шафранковича, частково 
А� Кралицького — з території сучасного Закарпаття, всі інші з терито-
рії Пряшівщини на Східній Словаччині� Важливо, що Й�-В� Талапко-
вич додав нотні записи, примітки (загалом 45 пісень)� В� Гошовський 
вважає його збірку першим виданням мелодій закарпатських народ-
них пісень, записаних в 60-ті роки ХІХ ст�

До томів увійшли різні пісенні жанри — весільні, жниварські 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 лі-
ричного змісту)� Більшість останніх — коломийки, з них відомі «Ко-
тилися вози з гори», «Катеринка», є твори, знані по всій Україні — «По 
дорозі жук», а також фольклоризована пісня «Віють вітри, віють буй-
ні» з драми «Наталка-Полтавка» І� Котляревського�

20 пісень, вміщених О� Павловичем, священиком із Свидника, 
мають баладний характер� Це антипанщинний твір про бідну вдову 
«Коли мурували білу Маковицю», популярні в Закарпатті пісні про ча-
рування, отруєння хлопця чи дівчини, оригінальна пісня про Ганич-
ка і Яничку, в якій вчуваються словацькі впливи, адже твори зафік-
совані на етнічному кордоні — українського, польського і словацького 
народів� Є тут пісні східнослов’янського походження «Ой ти, дівчино, 
зарученая», «Ей погнівався, та й погнівався» та ін� Із фольклорних ма-
теріалів 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 Пряшів-
щини� Із трьох відомих збірників записів О� Митрака Я� Головацький 
у третьому томі видання вмістив понад сотню найрізноманітніших, 
у тому числі весільних пісень; із записів Анатоля Кралицького, учите-
ля із Чаби — 15 пісень «Лаборских Русских», із записів І� Воробаля — 33 



Розділ перший. Історія фольклористики Закарпаття          25

тексти, із матеріалів К� Шафранковича — 29 пісень тощо� Анатолій 
Федорович Кралицький (1835—1894)  — етнограф, фольклорист, істо-
рик, письменник, написав окрему працю про Угорську Русь [Кралиц-
кий 1866] 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 вивчення 
фольклору українців даного регіону� На думку Ф� Колесси, він мав епо-
хальне значення в історії збирання українських народних пісень на 
західноукраїнських землях, що входили до складу Австро-Угорщини 
[Колесса 2005, с� 103]� Продовженням важливого починання А� Дешка 
та Я� Головацького стало петербурзьке видання 1885 р� книги Григо-
рія Олександровича Де-Воллана (1847—1916) «Угрорусскія народныя 
песни», систематизоване і прокоментоване упорядником та редакто-
ром, відомим вченим Ф� Істоміним� Збірка відкривається розлогою 
розвідкою «Очерк быта угорских русских», у якій крім власних спо-
стережень, 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 Берегів-
ському, Угочанському, Марамароському і Шариському комітатах від 
Рахова і до Пряшева в Східній Словаччині, тобто майже з усього За-
карпаття� У книзі вміщено понад півтисячі пісень, тобто набагато 
більше, ніж у попередніх публікаціях� Щоправда, чимало їх повторю-
ється і упорядник або редактор вказують на це в примітках, посила-
ючись на Я� Головацького, А� Дешка і навіть П� Чубинського, якщо за-
карпатські пісні є варіантами чи нагадують східноукраїнські зразки 
(«Сонце низенько, 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 пі-
сень із збірок Бачинського, Гладоніка і Левицького� «Г� де-Воллан не 
був фольклористом, — писав багато років по тому В� Микитась, — але 
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зібрані і опубліковані ним закарпатські пісні ще більше розкрили фа-
хівцям і російським та українським читачам величезне багатство, 
цілу повінь неперевершеної краси і мудрості народнопоетичної твор-
чості 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 консервативна книжна писем-
ність краю» [Микитась 1984, с� 29—35�]

Цінним виданням була й збірка етнографа, фольклориста і пись-
менника Михайла Андрійовича Врабеля (1866—1923), який упро-
довж 1898—1918 років видавав у Будапешті газету «Неділя» та уклав 
збірку «Руський соловей: Народна лира или собрание песней на 
разных угро-русских наречиях» (Ужгород, 1890), в якій вміщено піс-
ні всіма місцевими говірками� Збірка викликала полеміку та відгу-
ки в пресі, на неї з’явилося шість рецензій� Це серед інших рецензія 
В� М� Перетца в «Киевской старине» (1892, № 6), де той наголошує на 
потребі лінгвістично-етнографічного обстеження краю, подібні ви-
дання він поділяє на «пісенники» та збірки справді народних пісень 
і радить Врабелю не йти за «великорусским» правописом, а вживати 
«кулішівку», як це чинять інші дослідники� Те ж саме закидав зби-
рачеві й І� Франко, що відгукнувся на неї в журналі «Житє і слово» 
[Франко 1981, с� 199]� Критикуючи збірку за відсутність паспортизації, 
певні недоліки в систематизації та поданні матеріалу тощо, він на-
голосив на її цінності з погляду того, що в ній уперше репрезентовано 
пісенний матеріал бачванських русинів�

У рецензії на інше видання М� Врабеля «Угро-русски народны спі-
ванки» (Будапешт, 1901), куди ввійшло 869 народних пісень Марама-
рощини, В� Гнатюк спостеріг, що матеріали в ньому надруковані без 
будь-якої системи: за коломийкою йде балада, потім знову коломий-
ка, далі пісня про Довбуша і т� д�: «Се, очевидно, утруднює страшно 
користуватися збіркою, бо бажаючи найти в ній якусь пісню, треба 
перекидати її в цілості, інакше нічого не найдеться…» [Гнатюк 1901, 
с� 3]� Водночас Врабель вказує, хто і від кого записав пісню� Попри не-
досконалість збірка Врабеля становила певну віху у фольклористич-
них студіях краю, її читали і нею користувалися� Сучасний історик 
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та етнограф М� Тиводар зауважив: «Про важливе значення збірни-
ка 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 — кни-
гу для читання» [Тиводар 2010, с� 170]�

Пісні були першими зразками українського художнього слова, що 
з’явилися окремими виданнями в перекладі угорською мовою� Про 
українську літературу в Угорщині писалося тоді мало, а перекладали 
на угорську твори лише трьох українських письменників — Тараса 
Шевченка, Марка Вовчка та Івана Франка� Велика роль у цих публі-
каціях належала місцевим збирачам, зокрема закарпатським дослід-
никам, що працювали на терені угорсько-українських контактів� Од-
ним із них був Тівадар Легоцький (1830—1915)� 

Першим збірником перекладів українських народних пісень угор-
ською мовою стали «Magyar-orosz népdalok» (Угорсько-руські народні 
пісні) Легоцького, окремим виданням надруковані в Пешті 1864 р� При-
кметно, що видав цей збірник, а також написав до нього передмову і 
біографію перекладача відомий угорський філософ, етнограф, фолькло-
рист і літератор, один з перших популяризаторів української народної 
пісні в Угорщині Янош Ердеї (1814—1868)� Свого часу він збирав і робив 
спроби перекладу українських та словацьких пісень, розробляв програ-
му дослідження фольклору Східної Європи (історію публікації збірни-
ка та роль у цьому Я� Ердеї показано в статті Я� Штернберга [Штернберг 
1979, с� 187—186])� У збірнику опубліковано всього 116 пісень з Бережзької 
жупи (області)� Більшість — народні, проте зустрічаються й авторські 
(напр� Духновича «Я русин…»)� З народних найповніше репрезентова-
но ліричні пісні, менше — обрядові, історичні (лише рекрутські), деякі 
інші� У збірнику вміщено чимало коломийок� Є пісні, відомій на всій 
українській етнічній території («У сусіда хата біла», «Копав, копав, кри-
ниченьку»), або ж лише в Закарпатті («Од Унгвара черна хмара курить-
ся» тощо)� Переклади не завжди вдалі через окремі неточності, пропус-
ки в текстах� Найкраще перекладено балади�

Поряд з текстами в збірнику надруковано дві статті Легоцького, одна 
з них присвячена весільній обрядовості закарпатців� У своїй статті-
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передмові до збірки Легоцький подає відомості з історії, етнографії, 
менталітету українців-русинів� Сам він багато зробив для історичного, 
етнографічного й фольклорного вивчення Закарпаття� За наукові за-
слуги його було обрано членом руської філії Угорського етнографічного 
товариства та членом Угорського історичного товариства� Крім пісень 
Легоцький збирав угорські, українські та словацькі казки, прислів’я, 
легенди, під його редагуванням вийшли тритомна краєзнавча моно-
графія 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� Кішфа-
луді [Lehoczky 1876]� 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 львів-
ській газеті «Слово» (1865, № 2) А� Кралицького� Вихід у світ збірника 
українських народних пісень, його обговорення в пресі мали важли-
ве значення як для угорської, так і для української культури та стали 
етапними у виявленні інтересу до фольклору українців-русинів в Угор-
щині� Крім того, як писав Яків Штернберг, у середині 60-х років це була 
подія не лише культурного, а й деякою мірою політичного значення 
[Штернберг 1979, с� 185]� Легоцький переклав і видав угорською мовою 
також збірку народних словацьких пісень [Tót népdalok 1866]�

Укладачем наступної пісенної збірки був інший угорський діяч 
культури, юрист за фахом, етнограф, фольклорист, краєзнавець, пере-
кладач Мігай (Михайло) Фінцицький (1842—1916), який переклав 
угорською мовою твори І� Франка, М� Коцюбинського, Марка Вовч-
ка, 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 [Fincziczky 1870] склада-
ється з невеличкої 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 повніше, ніж Легоцький, репре-
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зентує українську пісенну лірику, твори чисто побутового характе-
ру, хоча менше уваги приділяє 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 Фінцицького 
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 зробити зауваження з приводу 
перекладу і звучання його угорською мовою, крім того в збірнику без 
будь-якого поділу поспіль подано любовні пісні, романси, солдатські 
пісні, балади, жартівливі пісні� Однак з етнографічного й фольклорис-
тичного погляду майже всі пісні можуть бути безпосередньо вико-
ристані в наш час» [Sztripszky 1916, p� 140]�

На початку та в середині ХІХ ст� чимало фольклорних текстів міс-
тять тогочасні географо-етнографічні, статистичні, краєзнавчі ви-
дання, нариси, путьові записки, мовознавчі праці тощо� У цей період 
з’являються й перші, переважно пісенні фольклорні збірки, деякі в 
перекладі угорською мовою� Нагромаджений у них матеріал, пер-
ші спроби його систематизації та групування, дослідження, стають 
основою подальших вивчень й, окрім того, допомагають формуванню 
національного самоусвідомлення, кращому пізнанню власної культу-
ри, літератури та історії� 

Фольклористика Закарпаття 
в кінці ХІХ — на поч. ХХ ст.

У 1867 р� на основі угоди, укладеної між австрійським імператор-
ським двором і угорською стороною, абсолютистська Австро-Угорська 
імперія перетворилася на доцентрову, дуалістичну конституційну 
монархію� Ця угода надала Угорщині формальну державну рівність 
з Австрією і розширила її права у внутрішній і зовнішній політиці� У 
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цілій низці нових законів був прийнятий і закон про рівноправність 
народів і збереження мови, школи, адміністративно-управлінського 
апарату нацменшин� Та закон насправді не виконувався, навпаки, 
спершу була денаціоналізована школа, далі — національна адміні-
страція, а потом церква� Непокора суворо каралася� За законом 1879 р� 
угорська мова стала обов’язковою в усіх неугорських школах, за вжи-
вання рідної мови поза уроками вчителі карали дітей� Угорською мо-
вою почала послуговуватися й греко-католицька церква� Русинська 
інтелігенція швидко перейшла до мадяронства� 

Збирання та публікація фольклорних текстів

Якщо в Східній Україні в цей час вже було записано і з’явилося друком 
чимала кількість казок (збірники І� Манжури, М� Драгоманова, Пана-
са Мирного та ін�), то на Закарпатті українська народна проза майже 
не збиралася� Щодо казок, то в цей час вони публікувалися подекуди в 
часописах, зокрема «Місяцесловах» та ін�, окремим виданням вийшла 
лише невелика збірка «Казки/ зібрав Ігнатій з Никлович» (Львів, 1861)� У 
ній було опубліковано 14 текстів, які потім увійшли до збірника М� Дра-
гоманова «Малорусские народные предания и рассказы» (К�, 1876)� Тек-
сти закарпатських казок подано в другій половині книги, вперемішку 
з іншими, це казки на відомі сюжети «царівна-жаба», «Марко багатий», 
«чудесний птах», «висока гора», «доля багатого і бідного», «12 братів» та 
ін�, які, однак, мають яскравий місцевий колорит� Є тут оригінальний 
твір «Король Матіяш», в дужках зазначено: «тото не приповідка ино 
правда»� Одну казку з Берегівщини під назвою «Ісус Христос, св� Петро 
і жид» прислав А� Кралицький, за словами самого Драгоманова, після 
його заклику до читачів часопису «Карпат» (див� про це далі)� 

Окрім пісень на Закарпатті з 70-х років ХІХ ст� по 1910 рік Мігай 
Фінцицький збирав і записував казки, загалом він зафіксував і отри-
мав від респондентів 92 тексти казок, з яких сорок вибірково пере-
клав угорською мовою і підготував до друку� 1910 р� Фінцицький віді-
слав свій матеріал у Товариство ім� Кішфалуді для видання в серії «A 
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hazai nem magyar ajkú népköltészet tára» (Збірник усної народної твор-
чості немадярських народів Угорщини»)� Він потрапив до відомого 
фольклориста, члена Угорського етнографічного товариства, з 1911 р� 
редактора журналу «Етнографія» Дюли Шебештєна� Добре розуміючи 
значення збірки, Шебештєн переадресував рукопис для подальшої 
доробки фольклористу Товариства ім� Франкліна Яношу Беже Надю, 
укладачеві угорського каталогу казок за системою Аарне — Томпсона� 
Однак Беже Надь закінчив укладати примітки лише 1912 р� Публі-
кацію 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 р� Ше-
бештєн відійшов від культурного життя країни� Рукопис Фінцицько-
го зберігався в його архіві і після смерті вченого був переданий в архів 
Угорського етнографічного музею� Рукопис відшукали вже в наш час 
і світ побачила унікальна пам’ятка української народної творчості, 
мови, культури в цілому (про це далі)� 

Закарпатські вивчення стимулював дослідник з Галичини філолог, 
історик, етнограф Антоній Степанович Петрушевич (1821—1913)� 
Він першим опублікував програму фольклорно-етнографічного до-
слідження та закликав до збирання, видання й дослідження народ-
ної творчості� На сторінках «Церковной газеты» і «Церковного вісни-
ка», що виходили в Будині у 1856—1858 роках [див� про це: Поп 1994] 
він пише, звертаючись до представників сільської інтелігенції, що 
вони «сделали бы большую услугу нашей убогой словесности, если 
бы обнародовали такого рода труды свои, как образчики для про-
чих своих собратьев и для достохвального подражания» [Там само, 
с� 329]� Петрушевич побував на Закарпатті в другій половині 90-х ро-
ків ХІХ ст� («Спомини з Угорської Русі», 1899)� Зазначаючи, що інте-
лігенція значною мірою змадяризувалася 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 матеріально, знидіти морально і уступити помалу перед 
сильніше розвитим елементом мадярським, однак се ніяким чином 
не буде мадяризація» [Кореспонденція Я� Головацького 1905, с� 75]� 
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Уснопоетичні твори ввійшли до «Христоматії церковно-славянских 
и угро-русских литературных памятников с прибавленіем угро-
русских народных сказок на подлинных наречіях» (1893) Є� Сабова� Її 
упорядник Євменій Іванович Сабов (1859—1934), греко-католицький 
священик і русофіл, поряд з текстами цінних пам’яток закарпатської 
мови, культури, літератури з метою ознайомлення з місцевими говір-
ками в останньому розділі умістив як зразок закарпатських діалектів 
15 казок (із сіл Кальник Мукачівського, Ремети Берегівського та Горін-
чево Хустського районів — за нинішнім територіально-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 скорочені� На початку автор дає свої коментарі до фік-
сації казок, передачі їх фонетичної вимови� Уснопоетичні твори Сабов 
групує за місцевими говірками: «наречіе лишаков; наречіе лемаков; на-
речіе верховинців; наречіе бачванських руських; наречіе земплинських 
словаков»� Після невеликого опису основних ознак говірки вперемішку 
ідуть тексти різних жанрів� Є тут кілька давніх колядок, трохи пісень, 
балади (про отруєння хлопця, «Коли муровали білу Маковицю»), анек-
доти, та найбільше казок, переважно чарівних (богатирська «Світлий 
витязь», казка про царівну-відьму), кілька побутових, одна про тварин 
(«Лиса и волк»)� Є оригінальний переказ «Коли Имстичовляне соль сія-
ли» про видобування солі на Закарпатті� Біля творів зазначено, де й від 
кого зроблено запис� У кінці вміщено словничок до казок, тут маємо не-
мало угорських запозичень� І� Франко у рецензії на видання позитивно 
оцінив розділ, де було вміщено народні казки, зазначив, що збірка більш 
корисна лінгвістам, історикам літератури та фольклористам, ніж закар-
патським школярам саме виписками з давніх грамот, стародруків і на-
роднопісенними творами [Франко 1981, с� 200]� 

Дві діалектологічні експедиції на Пряшівщину провів галицький 
мовознавець, дійсний член НТШ Іван Григорович Верхратський 
(1846—1919)� Улітку 1897 року він здійснив записи у селах Ясінях, Ква-
сах, Великому Бичкові, Луковому, Горонді, Клячанові, Страбичеві 
та ін�, у місті Хуст� Їх результатом стала праця «Знадоби до пізнан-
ня угроруських говорів», у другій частині під назвою «Взорці бесїди 
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угорських руснаків» [Верхратський 1901, с� 113—124] він умістив лем-
ківський фольклор з 36 сіл Лабірщини, Бардіївщині і Спиша (65 казок, 
легенд та анекдотів, 257 пісень, 217 загадок, 14 прислів’їв, кілька на-
родних оповідань 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)� 

Тексти в роботі подано у фонетичному записі, з наголосом, із вка-
зівкою місцевості� Перша частина — оповідна, тут вперемішку слі-
дують казки, народні оповідки різного змісту, християнські легенди 
тощо� Вони не мають назв, а іменуються за початковими рядками 
твору� З казок можна назвати твори на поширені сюжети про бідно-
го та багатого брата, чарівних помічників-богатирів героя, «дівчину 
з яйця» тощо� Пісні також не групуються, є тут обрядові, зокрема ве-
сільні (подекуди з коментарями укладача про перебіг обряду), ігрові 
(«гоя дюндя, гоя»), вояцькі, панщинні, сирітські, «гамерицькі» чи емі-
грантські, жартівливі та ін�, є пару «перемінених» віршів О� Павлови-
ча� Як і в інших збірках, тут найбільше ліричних любовних, є також 
кілька балад (про Ганічку та Янічка та ін�)� Говіркам властиві числен-
ні словацькі, частково угорські мовні та ін� запозичення� До прикла-
ду, це назва персонажів — Еджі-баба, Язі-баба (баба-змія), Локті-брада, 
угорський приспів «кішандялом» та ін�

Паралельно з Верхратським мову і фольклор східнословацьких 
українців-русинів вивчав і словацький мовознавець Самуел Цам-
бель (1856—1909), який публікувався і в угорській періодиці� 

На початку ХХ ст� важливим осередком фольклористичної діяль-
ності стала Пряшівська спілка ім� Сечені (Szeczényi-kör)� У 1907 та 1910 
роках секція угорської літератури при Спілці оголошувала конкур-
си по збиранню усної народної творчості в Шаришському комітаті, 
зокрема української та словацької� Після 1907 року було проведено 
конкурс на кращу фольклорну збірку� Його переможцем став пря-
шівський учитель, письменник, перекладач, фольклорист Іштван 
Семан (1880—1960), який подав її в двох томах [див про це Рудловчак 
1976, с� 373—376]� Та навіть за умови високої оцінки, збірка не була над-
рукована, її доля невідома� Частина матеріалів увійшла до шкільного 
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підручника Семана, книжки Ореста Сабо та тритомної «Монографії 
Шаришської жупи» (1909—1912) Шандора Тота� 

Антоній Годинка (псевдонім Сокирницький Сирохман, Сиро-
тюк) (1864—1946), знаний історик, філолог, славіст, дійсний член Угор-
ської академії наук, з 1942 р� голова «Подкарпатского Общества Наук», 
збирав народні пісні рідного краю й підготував їх до друку під назвою 
«Сто наших співанок» — туй, там призазберав Сокырницький Сиро-
тюк»� Годинка мав їх видати ще у 20-ті роки ХХ ст�, однак не судилося� 
Вже в наш час у рукописних фондах Угорської академії наук їх від-
шукав Іштван Удварі і видав у Ніредьгазі під назвою «Пісні наших 
предків» (1993) з власною передмовою та прикінцевою статтею ужго-
родського фольклориста І� Туряниці «Народнопісенний ужинок Ан-
тонія Годинки»� Годинка подає наступну, либонь, не надто досконалу, 
класифікацію пісень: співацькі, гусляцькі пісні; коляды, пісні любко-
ви (підназва: любці) весільні ладкання; баладні; смутові; панщинні; 
розбійницькі; вівчарські; катунські; америцькі; посмішковальні гу-
мористичні; коломыйкы (дівоцькі, леґінські)� Загалом сюди увійшло 
209 пісень, деякі взято із збірки Врабеля та інших� Немало тут коля-
док, зокрема таких оригінальних як колядки священикові, катун-
ських (вояцьких), любовних та ін� Є пісні, відомі на всій українській 
етнічній території («І шумить, і гуде», «Під дубиною, під зеленою»), а 
є й суто закарпатські, зокрема вівчарські тощо, багато тут діалектиз-
мів, іноетнічних запозичень, серед них угорських� Подеколи додано 
назву місцевості, де записано пісню, однак належної паспортизації 
немає� Позитивним моментом є точна фіксація текстів — «пиши, як 
чуєш, читай, як видиш», Годинка користувався популярним на той 
час «русинським алфавітом», запропонованим ще Марією Терезією в 
1776 р�, з відповідними літерами� Територіально збірка охоплює істо-
ричні області Земплинської, Марамароської областей, та найбільше 
села сучасних Хустського та Тячівського районів�

Володимир Шухевич (1850—1915) став відомий завдяки своїй мо-
нографії в п’яти томах під назвою «Гуцульщина», куди ввійшов мате-
ріал з галицької Гуцульщини� В четвертому томі він умістив жовнір-
ські пісні, серед них про угорське повстання 1848 року�
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У наукових працях НТШ брав участь німецький дослідник Рай-
мунд Фридрих Кайндль (1866—1930), який жив і працював на Буко-
вині, в Чернівцях, провадив історичні та народознавчі дослідження 
на Буковині, Галичині та північній Угорщині, зокрема займався гу-
цулами, бойками та ін� Він писав: «Години мого побуту в долині Ріки 
зачислюються до найсумніших поминів мойого життя� Ще ніколи я 
не бачив так багато накопиченої нужди, як у цій части “Благословен-
ної Угорщини”» [Колесса 2005, с� 215]�

Окрім описів матеріальної культури мешканців регіону, Кайндль 
залишив чимало описів духовної, їх обрядів, вірувань, переказів, 
усних оповідей [Кaindl 1896]� Особливе зацікавлення Кайндль вияв-
ляв до багатої демонології Гуцульщини� Ф� Колесса свідчив, що свої-
ми працями вчений не лише прислужився українській етнографії, а 
й значною мірою сприяв популяризації відомостей про український 
народ 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 дослідів 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 подали в своїх працях і цілий ряд цінних матеріалів для пізнан-
ня гуцулів� Правда, і в їхніх 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» [Гнатюк 1917, с� 38]�

Тогочасною Угорською Руссю цікавилися Володимир та Георгій 
Вернадські� Так, В� Вернадський у своїй статті «Заметки, выписки и 
библиография об Угорськой Руси и угроруссах» (1889) аналізує збірку 
паремій із записів Надєждіна, Срезневського та Дешка «Пословицы и 
поговорки Угорской Руси» в Записках Императорского Русского Гео-
графического Общества по Отделению Этнографии (1869, т� 1)� Він за-
значає, що з 4418 прислів’їв угроруських всього 56, наводить деякі па-
ремії про сусідні нацменшини� Щодо Георгія Вернадського, то в своїй 
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статті «Угорская Русь и ее возрождение в середине ХІХ века» (1915), 
описуючи революцію 1848 р� під проводом Л� Кошута, він вміщує й 
карпатоукраїнські пісні про нього�

Уснопоетична творчість на сторінках часописів

О� Духновичем були засновані церковні календарі (місяцеслови), що 
виходили на Закарпатті аж до 40-х років ХХ століття� Окрім свого спе-
цифічного призначення вони виконували і функцію своєрідного на-
укового, літературного, публіцистичного часопису в другій своїй час-
тині� Були тут і фольклорні матеріали� До прикладу, у «Місяцеслові на 
год 1889» було опубліковано 18 народних долинянських пісень� 

У фольклористичних дослідженнях XIX ст� значну роль відігравала 
місцева періодика, зокрема «Листок», «Свѣт», «Новий Свѣт», «Карпат», 
«Наука»� У цих та інших виданнях починають з’являтися й перші 
фольклористичні праці� Наприклад, І� Франка та М� Драгоманова, які 
залучають до своїх досліджень уснопоетичну творчість Закарпаття�

Газета «Свѣт» (1867—1871) була першим періодичним виданням 
закарпатських українців, органом Товариства св� Василія Великого, 
відігравала велику роль у національного-культурному пробудженні 
краю, популяризації та ширенні народної культури� Газета публікува-
ла заклики до збирання, публікування і вивчення рідного фольклору 
та етнографії� Тут вміщувалися програми до збирання етнографічних 
матеріалів, статті про звичаї, обряди, вірування, мовні та локальні від-
мінності 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 угорські пісні, 
угорську мову� На його думку, ці пісні та ін� просто невідомі читачам, 
тому автор ставить за мету познайомити «скептиків» і читачів з на-
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родною поезією, що йому частково вдалося хіба що в журналі «Лис-
ток»� Т� Злоцький подав серію розвідок і матеріалів про забобони і зви-
чаї закарпатських українців, насамперед в Угочанському комітаті «Из 
суеверий и обычаев, особенно комитата Угочанского» (1870, № 4—27), 
де вмістив опис понад 200 звичаїв, обрядів і вірувань, опублікував на-
родні перекази та легенди, деякі в літературній обробці� Газета друку-
вала уривки з праці Бідерманна� Цілу програму збирання та публіка-
ції етнографічних матеріалів подав у ній Є� Бачинський� Газета також 
подавала біографічні дані про місцевих фольклористів�

У газеті «Новий Свѣт» (1871—1872), що була наступницею попере-
дньої, народознавчі матеріали публікували Т� Злоцький (про казки), 
О� Павлович, А� Сабад, О� Митрак� Немало даних з матеріальної та ду-
ховної культури українців Пряшівщини тут подав Ю� Ставровський-
Попрадов, який радить, за зразком словаків, записувати і вивчати на-
родні звичаї, побут, народну культуру українців-русинів�

На сторінках газети «Карпат» (1873—1886), що видавалася язичієм 
і була часописом єпархіального управління і Товариства св� Василія 
Великого, друкувалися заклики М� Бачинського до збирання народ-
них пісень, статті М� Драгоманова, матеріали про звичаї, повір’я, ма-
теріальну культуру краю� 

Особливо багато фольклорно-етнографічних матеріалів побачи-
ло світ на сторінках ужгородського журналу «Листок» (1885—1903) з 
його «Додатками»� Редактором видання був відомий письменник і 
громадський діяч, москвофіл Є� Фенцик, який регулярно публікував 
власні народознавчі 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 дохристиян-
ські божества; розвідки про Великдень і приготування паски (1889), 
запис ігор при мерці в селах Дубовому та Тарасівці Тячівського ра-
йону (1892), етнографічні публікації� Фольклорні записи, надто пісні, 
друкувалися майже в кожному числі часопису� Авторами статей були 
А� Кралицький, М� Врабель, І� Сільвай, В� Гнатюк� Так, ігумен Мука-
чівського монастиря А� Кралицький (під псевдонімом І� Васильович) 
у статті «Народная этнография» (1888, № 15) звертається з закликом 
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передусім до молодих священнослужителів, причетників, учителів 
зайнятися збиранням уснопоетичної творчості, як це роблять інші 
народи, зокрема угорські дослідники краю, полюбити свій народ� 

Редакція, дбаючи про збереження для потомків усної прози регіо-
ну, виступила із закликом до читачів: «У нас множество 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 сокровища исчезнут у нас без следа; для того 
воззываем внимание своих читателей на наши народные сказки и 
просим их, чтобы они списывали их, чтобы так эта отрасль нашей на-
родной поэзии была увековечена для потомков» («Листок» 1889, № 12)� 
У червні 1892 р� редакція оголосила конкурс на запис казок, однак 
суто закарпатських, не мандрівних сюжетів, причому народною мо-
вою: «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 прійдут 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, которая 
окажется соответствующею выше помянутым условіям, и одобрит-
ся редакціей, будет награждена преміей от 2-5 гульденов, смотря по 
объему и содержанію� Неодобренныя сказки возвратятся»� Конкурс 
тривав до березня 1893 року, надійшло 120 записів, які з якихось при-
чин не були опубліковані� 

На сторінках «Листка» друкувалися описи народних ігор та коля-
док, зокрема в записах О� Митрака (1889, № 1), І� Сільвая (1902, № 15)� 
Так, останній під псевдонімом Уріол Метеор вміщує коляди із с� Ска-
ле, адресовані господарю, господині, вдові, хлопцю, зятю, сину, ді-
вчині� Серед них і міфологічні твори з персоніфікованими сонцем, 
місяцем та зорницею, церквою з трьома вершечками� Є в них згадки 
і про боротьбу з ординцями, часи Київської Русі, надто в описах зо-
внішності «молодого паняти», котрий приїхав з «Вгорской стороной-
ки»� Кралицький на сторінках часопису розглядав пісні, замовляння, 
йому належить опис весільного обряду� Російський історик О� Петров, 
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дослідник історії Закарпаття, у чотирьох числах за 1902 р� умістив пу-
блікацію «Угрорусскіе заговоры и заклинания начала ХVIII века» — 
унікальних записів давніх замовлянь з рукопису 1701 року з теренів 
історичної Марамарощини� Сюди ввійшли тексти різноманітних, 
часто архаїчних замовлянь — лікувальних, любовних, господарських� 
До прикладу, це «молитва становити кров», «заговор от лихорадки», 
«молитва от зверя скоту забаяты», «молитва другая на любовь чело-
века»� У кількох номерах за 1892 р� він умістив опис трьох різновидів 
«ігор при мерці» в с� Терешелі (нині Тарасівка)� До часопису ввійшли 
відомості з народної культури та побуту інших етнографічних тере-
нів України та інших слов’янських народів� Цінність вміщуваних ма-
теріалів 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, запропонованих Ю� Жат-
ковичем, В� Гаджегою, М� Скубеничем та ін�, звичаїв та обрядів М� Не-
меша, І� Гранчака, П� Долиная, Л� Дем’яна та ін� Так, Немеш опублі-
кував 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 ве-
сілля з с� Тереблі (1899, № 7, 9), П� Бігун — нарис про погребальні зви-
чаї, обряди і вірування в гірських селах Закарпаття (1899, № 14—15), 
І� Дем’ян розвідку «Крестины на Верховині» (1919)� Значну увагу при-
ділено українцям Східної Словаччини� Однак, як і в попередніх газе-
тах, орієнтуючись на популярного читача, збирачі не застосовували 
наукових принципів фіксації і едиції текстів�

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 газети «Карпат» (1876, № 18—21)� Драгоманов двічі, в 
1875 і 1876 роках відвідав Закарпаття, він писав: «Угорська Русь — кра-
їна з усіх боків занедбана і задавлена мадярством — не тільки націо-
нальним, але й соціальним, шляхетством, котре живе навіть в голо-
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вах тамтешніх руських патріотів, найпротивніших мадярству� Через 
те найперше потреба там ширити демократизм» [Драгоманов 1970/2, 
с� 281]� Спершу він подає широкий огляд російських фольклорних ви-
дань, відзначає їх високий рівень, а потому розважає над їх станом 
в Україні, де значна частина матеріалів обробляється на приватні 
кошти, без допомоги держави� Він детально знайомить закарпатців 
з виданнями М� Цертелєва, М� Максимовича, П� Куліша, І� Рудченка, 
М� Лисенка та ін� А ще пише про теоретичні праці місцевого фоль-
клориста Гуци-Венеліна «О начале народной поэзии, в особенности 
южнорусской», О� Бодянського «О народных песнях славянских», 
М� Костомарова «Об историческом значении русской народной словес-
ности», Л� Боровиковського «Женская доля в малорусских народных 
песнях»� Вперше для закарпатців було подано такий докладний пе-
релік з коментарями� Вчений наголошує не лише на науковому, а й 
суспільно-політичному значенні фольклору, адже кращі російські та 
українські письменники й поети використовують народну мову в 
своїй творчості� 

Говорячи про перші спроби збирання та публікації уснопоетич-
них зразків Західної України, автор згадує польських авторів Вац-
лава з Олеська та Жеготу Паулі, представників «Руської трійці» та 
відому згадану вище працю Я� Головацького� Драгоманов шкодує, 
що вона не потрапила в широку мережу книготоргівлі саме на цих 
теренах� Водночас він згадує й публікації закарпатських матеріалів 
у граматиці Лучкая, статтях Срезневського, Дешка та ін� Драгома-
нов палко звертається до інтелігенції краю із закликом дбати про 
скарби уснопоетичної творчості, збирати і публікувати їх чи надси-
лати йому для видання� І справді, Драгоманову та Франкові надси-
лали свої матеріали О� Павлович, А� Кралицький, Ю� Жаткович� Так, 
у перших номерах журналу «Житє і слово» за 1894 рік видрукувано 
народні легенди, записані Кралицьким� Ряд казок, зафіксованих на 
Закарпатті у 1892—1894 роках, він опублікував у львівських журналах� 
З Закарпаттям пов’язана і розвідка Драгоманова «Нові пісні про гро-
мадські справи», у якій він рішуче відкидає намагання москвофілів 
довести відрубність розвою Угорської Русі, її відірваність від інших 
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українських теренів: «Коли погльанути на пісні украjінські, записа-
ні в різних краjнах, од Мукачевскоjі j Прьашевськоjі в Угоршчині до 
Украjіни Задонськоjі j Кубанськоjі, то побачимо, шчо наjбільша части-
на тих пісень, — а власне пісні, котрі показуjуть погльади украjінців 
на природу і віру» (весньанки, купальні, кольадки j др�), пісні, котрі 
мальуjуть житьтья домове, — родинне (льубовні, весільні j др�), j гос-
подарське (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 держа-
ві з Подніпрьанчиноjу� Тим з учених льудей на Украjіні венгерськіj, 
котрі говорьать про однаковість русинів прикарпатських з русскими в 
Московшчині, радимо порівньати пісні jіхньоjі сторони з тими, котрі 
зібрані напр� в московськіj стороні Курськоjі губерніjі, в Шчигровськ� 
повіті (Русский Филолог� Вестник, 1879, № 3, 4, 1880 г�), і вони побачать, 
скільки jе в курських «русскихъ» пісень одмінних од пісень jіх же су-
сідів, курських «русинів», украjінців, — і скільки «русскіе» курьани 
маjуть пісень, подібних до тих, шчо співаjуть далекі од них «русскіе» 
Архангельскоjі губерніjі) [Драгоманов 1881, с� 24]�

Український фольклор в угорськомовних виданнях

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 народом були й українці, які 
в угорських видання іменувалися як русини, рутени, угроруси, ороси, 
кішороси, руснаки�

Провал політики гноблення австро-угорського уряду стосовно за-
карпатських українців ставав дедалі відчутнішим, у таких умовах 
на зламі століть «рутенське питання» набуло актуальності в Угор-
щині� З метою вирішення проблеми постала потреба вивчення «ру-
тенського питання», і самих «рутенів»� У сфері економіки питання 
мала розв’язати «акція Егана» або «верховинська акція», а в духовній 
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ставилися завдання, вивчивши об’єктивну дійсність, взяти в свої 
руки керування духовним життям «рутенів», а також ізолювати від 
закордонних впливів національні та церковні відносини угорських 
русинів [Szabó 1913, p� 18—19]� У таких умовах дослідження народної 
культури українців отримало певні можливості розвитку, охопило 
різноманітні сфери духовного життя країни� 

Особливе місце в історії угорської культури та літератури займа-
ло засноване 1836 р� літературне об’єднання під назвою «Kisfaludy-
társaság» (Товариство ім� Кішфалуді)� Покликане пропагувати твор-
чість поета-класика Кароя Кішфалуді, а також інших письменників, 
як вітчизняних, так і зарубіжних, воно стало популяризатором усної 
народної творчості угорців та інших народів, які населяли країну� 
Матеріали Товариства друкувалися в серії «Hazai nem magyar ajkú 
népköltészet tára»� Працювали члени Товариства і над розробкою на-
укових принципів запису фольклору� Важливу роль зіграли доповіді 
Яноша Ердеї на його засіданнях («Про народну поезію», «Фрагменти 
народної поезії) та підготовлений ним збірник «Народні пісні і леген-
ди» у трьох томах (1846—1848)� З 1872 р� починає виходити перша зна-
чна серія «Magyar Népköltészi Gyűjtémény» (Збірник угорського фоль-
клору) за редакцією Яноша Араня, пізніше Дюли Шебештєна — членів 
Товариства ім� Кішфалуді� У томах «Збірника», видання якого пере-
рвалося 1924 р� на чотирнадцятому томі, були представлені різнома-
нітні фольклорні жанри з багатьох районів країни�

 Багатосторонніми і систематичними дослідження стали з по-
явою 1889 року Угорського етнографічного товариства� У його органі-
зації взяли активну участь відомі громадські діячі Герман Антал і Пал 
Гунфалві� Своє завдання Товариство вбачало у «вивченні народів, які 
населяють сучасну та історичну Угорщину, а також у підтримці бра-
терських відносин між народами шляхом їх взаємопізнання» [Európa 
et Hungaria 1965, с� 33], у стимулюванні польових та наукових дослі-
джень фольклору різних етнічних спільнот� Це відбилося в організа-
ційній структурі Товариства� Так, для вивчення етносів були створені 
спеціальні відділи, очолювані, як правило, кваліфікованими фоль-
клористами чи етнографами� У привітальній промові на відкритті 
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Товариства відомий письменник Мор Йокаї наголосив, що вивчення 
культури неугорських народів виховує повагу до своїх власних скар-
бів, допомагає долати національні перепони, дає поштовх розвитку 
наук [Jókai 1890, p� 7]� Свої розвідки та фольклорно-етнографічний ма-
теріал товариство друкувало на сторінках журналів «Ethnographia» 
(Етнографія)1 та «Етнографічний вісник Угорщини»� 

У кінці ХІХ — на початку ХХ ст� на шпальтах журналу публікували 
й українські матеріали, це пісні, легенди, казки, зібрані М� Врабелем, 
М� Немешем, І� Семаном� У четвертому числі за 1893 рік Врабель ви-
пускає казки закарпатських українців про угорського короля Матя-
ша� Чимало матеріалів подав Іштван Семан� У числі 22 за 1911 рік він 
друкує кілька текстів українських казок про Матяша, зокрема повну 
версію казки про Матяша і Поган-дівча, казки з мандрівними сюже-
тами, куди долучилося ім’я Матяша — «Поділена нагорода», «Мудра 
дівчина і король» та ін� Йому належить і стаття «Легенди про Христа 
в угорських рутенів» [Ethnographia 1909, p� 164—169], де він свідчить, 
що релігія є важливим елементом культури «рутенів» і наводить 
приклади 9 легенд з варіантами — «Христос і господар волів», «Хрис-
тос і святий Павло», «Христос і три господарі» та ін� Семан свідчить 
про багату фантазію легенд, чистоту їхньої моралі, благородство по-
чувань� Своєю чергою легенди про Христа вміщує в журналі М� Не-
меш, є тут і народні оповіді на тему «І чортові треба свічку запалити!» 
[Ethnographia 1908, p� 315—317], які використовував у своїх співомов-
ках С� Руданський� У часописі «Ethnographia» за 1900 р, № 11 Немеш 
вміщує тексти колядок з певного регіону з підрядним перекладом 
угорською, порівнюючи їх з галицькими, творами із зібрань Жеготи 
Паулі та ін�, є в нього і тексти про чарівництво і забобони, записані в 
Углі та Марамароші�

1 Перші чотири числа часопису «Еthnographia» вийшли 1890 р� У різні періоди його 
головними редакторами були такі відомі вчені, як Л� Катона, Г� Антал, Я� Янко, 
Д� Шебештєн, Б� Гунда, Д� Ортутаї, Т� Гофер, Е� Барта, Д� Віга� У 1923—25 рр� журнал 
видавався під назвою  «Népélet» (Народне життя), у 1926—1948 рр� «Еthnographia–
Népélet» (Етнографія–Народне життя»)� У наш час журнал є провідним органом 
угорської етнології�
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У журналі за 1895 р�, число 6, народні вірування з околиць села Ко-
лочава на Марамарощині описує А� Журек� Це, зокрема, уявлення про 
нечисті гроші, перше яйце, етіологічні перекази про створення неба, 
гір, ворожіння та ін� У числі 25 за 1914 р� доволі розлогу статтю «Кара-
чун» вміщує М� Бескид, де аналізує походження самої назви та її се-
мантику� Так, він вважає, що слово і обряд мають давньослов’янське 
походження і пов’язані з божеством «Краком»�

Свідчення про українську пісню в Угорщині можна було знайти 
і в роботах з народної хореографії� У журналі «Етнографія» (1905, 
№ 16) серед матеріалів про походження угорського гайдуцького 
танку вміщена стаття фольклориста й мовознавця Маріана Ретеї 
Пріккеля (1871—1925) «Гайдуцький танець»� Розповідаючи про по-
ходження танцю і пісень, що його супроводжували, він наводить 
приклади коломийок, стверджуючи, що під їх впливом форму-
валася слов’янська пісня пастухів, запозичена з часом угорцями� 
Вчений малює такий шлях розвитку танцю: танець-коломийка — 
угорський пастуший танок-пісня («танець пастухів» та «пісня сви-
нопасів») — гайдуцький танець� Цікавою є й примітка Ретеї про 
те, що в дітей назва угорського пастушого танку звучить як «коло-
мойко»� Для підкріплення своїх висновків Ретеї зіставляє числен-
ні мелодичні типи пісень слов’ян, угорців та інших європейських 
народів, крім того здійснює їх фольклорно-етнографічний аналіз� 
Розвідки Ретеї дали поштовх дискусії про походження гайдуцького 
танцю, що розгорнулася на шпальтах журналу� Пізніше зі своїми 
версіями в трактуванні цієї проблеми виступили відомі угорські 
музикознавці Б� Барток і З� Кодай�

Публікували тут і відгуки на українські видання� Так, в одинад-
цятому числі за 1901 р� вийшла рецензія на збірник М� Врабеля «Угро-
руські народні співанки»� Рецензент, що підписався криптонімом, 
вказав на низку його недоліків, що стосувалися запису пісень, їх сис-
тематизації, на відсутність паспортизації, і виказав побажання пере-
класти 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� 
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Рецензію на 21-й том «Етнографічного збірника» (Львів, 1906), де 
опубліковано мелодії українських народних пісень, записаних на фо-
нограф Роздольським, розшифровані й відредаговані С� Людкевичем, 
вмістив у цьому ж журналі (1908, № 19) Янош Шепрьоді� Рецензент 
звернув увагу на новий у музичній фольклористиці принцип систе-
матизації пісень за типом мелодій� І� Семан у другому числі за 1909 р� 
подає рецензію на збірку Гнатюка «Весілля в Керестурі» і т� д� 

Інтерес до народної творчості слов’янських етнічних груп на те-
риторії Угорщини підтримувався публікаціями слов’янознавчої те-
матики в угорській періодиці� Крім окремих статей тут з’являлися 
численні переклади фольклорних текстів� Так, газета «Kelet» (Схід) 
(1888—1901) широко висвітлила питання культури українського на-
селення� Редактор газети Ю� Дрогобецький високо цінував усну на-
родну творчість, тому на її шпальтах друкувався фольклор різних 
жанрів, зібраний місцевими кореспондентами М� Немешем, І� Бало-
гом та ін� На її сторінках Немеш першим закликав до вивчення за-
карпатських 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 Фінцицьким, який будучи бурго-
містром м� Ужгорода, редагував іншу газету — «Ung»� З газетою «Kelet» 
значною мірою в сув’язі фольклористична діяльність відомого закар-
патського літератора та дослідника Теодозія (Феодосія) Злоцького 
(1846—1926) — члена Угорського етнографічного товариства� За ініціа-
тивою вченого в Ужгороді був заснований перший філіал Товариства, 
розроблений план запису «рутенського» фольклору� Газета продовжи-
ла публікацію вже згадуваної статті Злоцького в газеті «Свѣт» [деталь-
ніше про це див� Рудловчак 1976, 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 Марамарошському комітаті в Копашневі» («Kelet», 1888—
1889)� Злоцький публікує й інші статті («Русалія»), рецензії, фольклорні 
твори в газеті, він виступає із закликом вступати в Угорське етногра-
фічне товариство, пояснює його значення і завдання, важливість ви-
вчення народної культури взагалі, української зокрема� Його заклик 
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не лишився без уваги� З інших фольклорних матеріалів на сторінках 
газети друкувалися народні вірування, ігри, різдвяні, великодні зви-
чаї, перекази, легенди, анекдоти тощо� Сюди подають тексти углян-
ський вчитель М� Немеш (перекази, легенди, звичаї), С� Марина, І� Ба-
лог та ін� Редактором газети здійснено переклад колядок угорською, 
йому належить низка статей про пісенний та прозовий фольклор� 
1990 р� тут було надруковано (під псевдонімом Рускоці) дуже ґрунтов-
ний план етнографічно-фольклорного вивчення Закарпаття члена 
Наукового товариства ім� Шевченка у Львові, члена Румунської акаде-
мії наук Гіадора Стрипського (1875—1946) «Дещо про нашу етногра-
фію» (Valami a mi néprajzunkról)� Стрипський — бібліограф, етнограф, 
перекладач, мовознавець і літературознавець� Був членом Угорського 
етнографічного товариства, працював у Будапештському етнографіч-
ному музеї� Він підтримував зв’язок з галичанами, зокрема Гнатюком 
та Франком, переклав угорською багато українських художніх творів, 
публікувався у львівській періодиці� Завдяки місцевому походженню 
і знанню рідної мови Стрипський успішно займався дослідження-
ми угорсько-українських зв’язків� Водночас він був популяризатором 
української культури� Так, у журналі «Етнографія» за 1908 р� (№ 19) він 
надрукував невеликий огляд про життя та діяльності М� Фінцицько-
го, охарактеризував збірник його перекладів�

Займався переважно матеріальною культурою, деякими звичаями 
та обрядами, музеєзнавством, релігієзнавством, давньою літературою 
[див� про це Удварі 2006, с� 99—103]� Відомо про фонозаписи закарпат-
ських народних пісень Г� Стрипського з 1908 р� У 1916 році він вида-
вав часопис «Ukránia� Ukrán-magyar kulturális és gazdasági kapcsolatok 
szemléje» (Україна� Огляд українсько-угорських культурних та еконо-
мічних зв’язків)� Детальніше про це [Лебович 2008, с� 243—268]� 

У згаданій статті автор пропонує розгорнути широке, комплек-
сне дослідження матеріальної і духовної культури, побуту закар-
патських українців-русинів, він наголошує на комплексному ха-
рактері фольклористичних досліджень: «Фольклор як наука тісно 
пов’язаний з історією літератури, бо важко встановити межу між 
словесною і писаною літературою, з етнопсихологією, соціологією, з 
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історією культури» («Kelet», 1900, № 18, р� 2)� Автор знайомить читача 
з різними методами дослідження етнографії та фольклору, зокрема 
порівняльно-історичним, пропонує точний, науковий метод фікса-
ції матеріалів, їх паспортизації� У праці подано план і коло питань, 
за якими повинен здійснюватися запис, назви діалектів, вказано на 
необхідності паспортизації кожного запису, що було дуже важливо 
для наукового осмислення матеріалу� У статті детально розроблено 
методику записів казок і висунуто вимогу подавати інформацію про 
казкаря (ім’я, прізвище, вік, місце проживання) та зазначати дату за-
пису� Крім того, тут зроблена цікава спроба жанрової систематизації 
фольклорного матеріалу: «1) міфологічні твори; 2) думи; 3) легенди; 
анекдоти; оповіді про людей; 6) оповіді про тварин; 7) фольклорні мо-
тиви; 8) релігійні співи старців та лірників; 9) ліричні пісні; 10) свят-
кові пісні; 11) пісні на хрестинах, колискові; 12) весільні пісні; 13) похо-
вальні 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, небилиці; 20) 
загадки, прислів’я» [Ruszkoczy 1900, р� 2]� Сам він 1905 р� в комітатах Бе-
рег, Угоча та Марамарош зібрав 50 казок та 100 народних пісень� Стрип-
ському та І� Білаку належить етнографічний нарис про одне село — «Ет-
нографія Довгого та його околиць», опублікований у віснику Угорського 
національного музею [Sztripszky; Bilák 1915; 1916]� Стрипський здійснив 
і змістовний запис різдвяної драми із с� Верхня Апша в Марамароші� 
Цей запис повністю залучив до своєї розвідки «Нові матеріали до істо-
рії українського вертепу» (ЗНТШ, т� 22) Іван Франко�

Заклики до збирання фольклору публікуються на шпальтах газе-
ти «Görög-Katholikusok Szemle» (Греко-католицький огляд, 1889—
1901), що друкувалась угорською мовою на Закарпатті й висвітлювала 
життя й культуру місцевого населення� Цікавою є стаття «Рутенські 
скарби» (Ruthén kincsek) (1900, № 12), де автор під псевдонімом за-
кликає сільську інтелігенцію, як безпосередньо пов’язану з народом, 
взятися за справу фіксації фольклорних скарбів� У числі 12 за 1900 рік 
важливою є думка про видання текстів українських пісень з нотами, 
а також збірки казок з перекладом угорською мовою�
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Публікації українських фольклорних творів у перекладі угор-
ською зустрічалися і на сторінках часопису «Felvidék» (Верховинa, 
1863—1866)� Тут друкували свої статті про фольклор Т� Легоцький, 
М� Фінцицький, І� Семан� Легоцький вміщував також свої обробки 
фольклорних матеріалів, нотатки про набутий досвід при записуван-
ні фольклору, зауваги про оповідачів� На сторінках газети про збірку 
пісень Легоцького схвально відгукнулися Янош Ердеї та Андор Тома, 
останній видрукував слушні зауваження до добору пісень, висловив 
міркування про специфіку українського фольклору, публікував та-
кож власні переклади пісень� Певні відомості вміщали і в централь-
них угорських газетах, так, у газеті «Vasárnapi Ujság» на початку 60-х 
років друкували етнографічні та фольклорні статті Ілька Романця з 
Марамароша (стаття «Про назви угорських русинів» та ін�)� У часопи-
сі «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 народною творчістю, 
наприклад, зразкам народної прози про короля Матяша, Лайоша Ко-
шута та ін�

На зламі століть, у 1896—1901 роках значну роль у популяризації 
української культури відігравав місцевий історичний журнал «Adalékok 
Zemplén vármegye történetéhez» (Матеріали до історії Земплинського 
комітату,1896—1898, т� 1—3)� На його сторінках трапляються публікації 
українського фольклору, зокрема обрядового� Так, Еміл Бігарі детально 
описує різдвяні обряди, масляну, хрестини, подаючи приклади текстів 
українською та угорською мовами [Bihari 1901, p� 90—94]�

Календарна і сімейно-обрядова поезія слов’ян, серед них українців, 
займала значне місце на сторінках угорських історико-статистичних 
видань початку XX ст� Серед них слід назвати серію «Magyar-Osztrák 
Monarchia irásban és képben» (Австро-Угорська монархія в описах 
та ілюстраціях, 1885—1902)� Розділи про фольклор та етнографію, пере-
важно обрядовість до цих видань нерідко писали вчені, яких цікавив 
слов’янський фольклор, це були М� Фінцицький, Т� Легоцький, А� Го-
динка, розвідки яких становили чималий науковий інтерес� 
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Не менш важлива своїми народознавчими матеріалами регіо-
нальна серія «Magyarországi vármegyei és városai» (Угорські коміта-
ти й міста, 1896—1914), що виходила за редакцією Шаму Боровскі� У 
книгах серії вміщують статті про історію, звичаї і уподобання насе-
лення Австро-Угорщини� Тут етнічні спільноти фігурують під різни-
ми угорськими назвами� Приміром, українців іменують рутенами, 
кішоросами, русинами, руснаками� Деякі фольклорно-етнографічні 
дані є в таких історико-статистичних працях того часу, як «Sztavna 
község múltja és jelene» (Минуле і сьогодення поселення Ставна, 1898), 
«Beregvármegye monografia» (Монографія Берегівського комітату, 
1881—1882, т� 3), «Sáros Vármegye monografiája» (Монографія Шариш-
ської жупи, 1912, т� 3), автор Ш� Тот� Так, в останньому розділі «На-
роднопоетична творчість» надруковано добірку зразків українського 
фольклору в перекладі угорською мовою� За припущенням О� Рудлов-
чак, зразки фольклору почерпнуті автором зі збірки І� Семана [Руд-
ловчак 1976, с� 375]� Про бачванських русинів йдеться в монографії 
М� Мункачі «Словакомовні руснаки в бачванському та сремському 
комітатах» [Munkácsy 1913]�

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 сто-
сується різних нацменшин країни� Редактором цієї серії був Орест 
Сабо (1867—194?), який 1913 р� видав перший том під назвою «Про 
угорських русинів» [Szabó 1913]� Крім власних спостережень він уміс-
тив тут фрагменти праці Ю� Жатковича «Опис русинів», вищезга-
даної збірки Т� Легоцького, І� Семана та ін� Сабо користувався також 
працею Стрипського про фольклор революції під проводом Лайоша 
Кошута 1848 р�, матеріалами журналу «Етнографія», записами Гна-
тюка, у книзі висвітлено певні сторони фольклористичної діяльності 
М� Драгоманова, І� Франка, В� Гнатюка, І� Верхратського� У передмові 
Сабо торкається причин написання своєї праці, а саме загострення 
так званого «рутенського» питання, нужденне становище українців 
в Угорщині і викликані цим соціальні та політичні проблеми, зокре-
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ма еміграція до Америки� Автор пише, що «будь-яке політичне, сус-
пільне, культурне чи економічне питання певної народної спільноти 
можна ґрунтовно вивчити і успішно розв’язати, лише зібравши й до-
слідивши всі факти, пов’язані з цим народом, і вживши необхідних 
заходів для його лікування» [Szabó 1913, р� 15]�

Книга Сабо складається з дев’яти розділів, в яких широко вико-
ристані фольклорні матеріали� Сабо виокремлює локальні групи 
українців-русинів на території Угорщини, називає їх число, міс-
це проживання, вказує на історичне походження і шляхи міграції� 
Окремі розділи він присвячує господарським та культурним пробле-
мам� У рубриці «Етнографія» подано описи календарних і сімейних 
обрядів з прикладами пісень� Особливо детально розглянуто весілля 
(«Маковицьке весілля»)� На жаль, пісні публікуються в перекладі і без 
вказівки на час та місце запису, що знижує їх наукову цінність� Проза 
перекладена більш вдало, з дотриманням казкового стилю та поети-
ки� Окреме дослідження присвячене образу Л� Кошута в усній словес-
ності� Немало уваги приділено мові та народній культурі українців 
Східної Словаччини, тут Сабо користається зі згаданих записів І� Се-
мана� Книга містить багатий фактичний матеріал і дає ґрунтовний 
аналіз становища українців в Угорщині в певний історичний період�

Український фольклор Угорщини входив до кола інтересів Шан-
дора Бонкала (1880—1959), автора досліджень з історії російської та 
української літератур і культури в цілому, перекладача творів Ф� До-
стоєвського 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) 
Бонкало подає досить розлогі відомості про їх історію, культуру, релі-
гію, 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» [Bonkaló 1996, р� 75]� 
Бонкало свідчить про багату пісенність закарпатців, надто пісень ко-
хання, 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 «ру-
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тенів» він вважає коломийку, ритмо-строфічна усталена форма якої 
може давати різні варіації� З народної прози, яку Бонкало теж вважає 
багатою і яка, на його думку, відбиває моральні, релігійні, світоглядні 
та ін� уявлення народу, він розглядає паремії� Один з розділів книги 
Бонкало «Про угорських рутенів» отримав назву «Угорські елементи 
в культурі рутенів»� Тут наведено приклади запозичень українцями 
елементів угорського фольклору, зокрема пісенних� Це найчастіше 
звороти, рефрени чи окремі висловлювання� За спостереженнями 
Бонкала, під впливом угорських казок в українських почав вжива-
тися зачин «був де не був» — традиційний в угорській казковій прозі� 
Цікаво, що й у наш час цією формулою починається значна частина 
казок, вміщених у закарпатських збірниках� Дослідження Бонкалом 
українського фольклору не носять узагальнюючого 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 
взаємовпливах, роблять їх важливими, спонукуючи до поглиблення 
в майбутньому�

Відомим в краї був історик, етнограф і літератор, священик із села 
Стройне Юрій Кальман Жаткович (1855—1920), йому належить пере-
клад «Протесту галицьких русинів проти мадьярського тисячоліття» 
(«І ми в Європі»), німецькою, а потім угорською мовою і публікація 
його в газеті «Kelet», що на той час було сміливим вчинком (див� про 
це далі)� Він також переклав угорською мовою твори Франка — драми 
«Учитель», «Украдене щастя», повість «Перехресні стежки» та низку 
оповідань, твори Ю� Федьковича, Марка Вовчка, І� Нечуя-Левицького, 
М� Коцюбинського, російських письменників, сприяв поширенню 
в тогочасній Угорщині творів Шевченка� Жаткович написав кілька 
праць з історії Угорської Русі, та цікавився також народною творчіс-
тю, етнографією, фольклором краю, в чому йому багато допомагав 
В� Гнатюк, для якого він записував фольклор і з яким жваво листував-
ся [див� Жаткович 2008]� Жаткович контактував і з Хв� Вовком, який 
назвав його «найбільш ученим і найбільш компетентним в етногра-
фічних справах священиком-русином у цілій Угорщині»� Жаткович 
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листувався з І� Франком, М� Грушевським, С� Томашівським, Є� Пер-
фецьким, 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 «Етно-
графическій очерк угро-русских» він написав угорською і переклав 
українською, її частково було опубліковано в угорській періодиці та 
у Львові стараннями В� Гнатюка (ЕЗ, т� 11)� Повний оригінальний ва-
ріант роботи перевидано в Ужгороді [див� Жаткович 2007]� О� Мазурок 
свідчить, що з цією працею був знайомий Едмунд Еган, відомий угор-
ський економіст, керівник т� зв� Верховинської господарської акції на 
Закарпатті у 1897—1901 рр�, автор праці «Економічне становище русь-
ких селян в Угорщині»� Еган хотів надрукувати рукопис Жатковича, 
та цьому перешкодила несподівана смерть [Мазурок 2010, с� 49]�

У передмові Жаткович, передбачаючи наступ глобалізації, стиран-
ня в майбутньому національних відмінностей між етносами, ста-
вить за мету увіковічити характерні національні риси закарпатців, 
для цього описати «образ жизни и нравов 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 тру-
ді написано, я из самого и ут самого народа, то есть, як кажуть, из 
первых рук дустав» [Там само, с� 62]� Це, власне, і спричинило висо-
ку оцінку праці Жатковича, зокрема Ф� Потушняк зазначав: «Цей за-
гальний етнографічний опис до сьогодні залишається найповнішим 
і найточнішим, бо Ю� Жаткович добре знав народне життя, сам жив 
серед народу, розумів його помисли та потреби� На етнографічні пра-
ці Жатковича звернули увагу В� Гнатюк та І� Франко (Жаткович був 
членом НТШ у Львові)» [Тиводар 2005, с� 179]�

У своїй книзі Жаткович подає характеристику локальних груп за-
карпатців, зазначаючи, що «русини підлягають впливови ріжних су-
сїдних народів і приймають від них не лиш дещо з мови, ноші, але і 
з звичаїв� Вплив мадярський найбільше видний в полудневій полосї 
Уґочанської, Берегської, Унґварської і Земплинської вармеди� Вплив 
волоський найлїпше видний в всхідній части Марамороша і Уґочан-
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ської вармеди� Вплив словацький найбільше видний в Шаришській 
і Спішській вармеди»[Жаткович 2007, с� 83]� Він вміщує також опис 
обрядів — народний календар, досить детально подає перебіг весіл-
ля 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, на-
родні вірування та ін� Є в нього дані про одяг, харчування, господарю-
вання закарпатців� Жаткович свідчить, що русини знають багато пі-
сень, 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�

Наукові принципи фіксації та вивчення текстів. 
Діяльність В. Гнатюка та ін.

Як бачимо, галицькі етнографи та фольклористи ще в попередні пері-
оди, виявляючи ширше розуміння своєї діяльності, залучали до зби-
рацької діяльності також терени тогочасної Угорської Русі� Та ще більше 
зацікавлення до краю виявили митці, згруповані в Науковому товари-
стві ім� Т� Шевченка� 1892 р� НТШ перетворилося в наукову інституцію, 
створено дві окремі серії видань, присвячені етнографії й етнології: 
«Етнографічний збірник (1895) і «Матеріали до української етнології» 
(1899)� Організовано «Етнографічну комісію» (1898), що готує програми 
збирацької дослідницької роботи� Упродовж кількох десятиріч видру-
кувано величезний фольклорно-етнографічний та ін� матеріал [див� 
Сокіл 2011]� Окрім галицьких тут публікують свої матеріали україн-
ські етнографи з Наддніпрянщини (напр� Хв� Вовк, М� Драгоманов) та з 
українського Закарпаття (Жаткович та ін�)� Та й галицькі фольклорис-
ти впливали на діяльність закарпатців, а головне — самі зробили чи-
малий внесок у справу фіксації та вивчення уснопоетичної творчості 
краю, публікуючи свої здобутки у збірниках НТШ�

Початок наукового дослідження Закарпаття пов’язаний із львів-
ським фольклористом та громадським діячем, що був секретарем 
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НТШ, секретарем його Етно-
графічної комісії, а після смерті 
Франка — головою, Володими-
ром Михайловичем Гнатюком 
(1871—1926), якого Франко нази-
вав «феноменально щасливим 
збирачем» різного роду етногра-
фічного матеріалу, «якому з на-
ших давніших збирачів мабуть 
не дорівняв ні один» (рецензія на 
зб� «Коломийки», т� ІІ)� Про фоль-
клористичну діяльність Гнатюка 
написано чимало [Колесса 2005; 
Сокіл 2011], цій тематиці окремі 
дослідження присвятили М� Му-
шинка [1987; 1992 та ін�], В� Петров 
[Петров 1927], М� Яценко [Яценко 
1964], О� Шеремета [Шеремета 

2003], про його діяльність, дотичну до тогочасного Закарпаття, писа-
ли М� Мушинкa [1967, 1975], М� Ясько [1958] та ін� Гнатюк був членом 
Всеукраїнської академії наук у Києві (ВУАН), членом-кореспондентом 
Російської академії наук у Петербурзі, почесним членом низки між-
народних європейських товариств�

 Коли Гнатюк, ще як студент університету почав займатися етно-
графічними студіями, його вражала «бідність літератури про угор-
ських русинів та найрізнорідніші суперечні звістки про них, розпи-
сані в тій літературі»� Отже, недослідженість краю, його фольклору, 
потреба в збиранні та науковій фіксації, публікації та популяризації 
текстів спричинилися до обстеження тогочасної Угорської Русі, в яку 
входили й немалі 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 Угор-

Володимир Гнатюк.
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ская Русь представляет интерес не только этнографам, но и истори-
кам, филологам и археологам» («Листок», 1898, № 9, с� 103)� 

Таким чином поміж 1896 та 1903 роками Гнатюк провів шість екс-
педицій по краю, різних комітатах тогочасної Угорської Русі� Він писав 
про свої перші мандрівки: «Материали, які тепер виходять на сьвіт в 
отсїй книжцї і якиї друга часть незабавки також має в друку появити 
ся, зібрав я в часї трьох своїх подорожей по Угорській Руси, відбутих в 
1895—1896 р� Першу з тих подорожей відбув я в товаристві д� О� Роздоль-
ського, дві другі сам� В подорожах звидїв я слїдуючі руські села — хо-
дячи пішо, а лишень при приїздї і від’їздї всїдаючи на желїзницю: 1) З 
Лавочного через Волосянку дістав ся я до першого угорсько-руського 
села Ляхівця; звідти через Старий і Новий Голятин, Майданку, Сей-
ми, Волове, Вучково, Долїшню Бистру, Березово, Горінчово, Ізу прий-
шов до Густа, де всївши на желїзницю, через Кіральгазу, Батю, Мункач 
вернув до Лавочного� 2) Приїхавши з Лавочного до Сольви, пустив ся 
я звідти на Стройну, Дусино, Керецке, Кушницю, Броньку, Довге, За-
дню, Лукову, Імстичово, Великий Раковець до Севлюша, звідки через 
Батю-Мункач вернув назад до Лавочного� 3) З Сольви, приїхавши там 
желїзницию, пішов я до Стройни, звідтиж назад через Сольву, Соло-
чин, Плоске, Оленьову, Порошків, Турї-Реміти дістав ся до Ворочова� 
З Ворочова поїхав я желїзницею до Унґвару, щоби звидїти се місто, а 
відтак просто з нього удав ся до Великої Березни, звідти почав нову 
пішу дорогу на Ублю, Кленову, Розтоки, Улич, Збуй, Новоселицю, Ста-
ру і Нову Стужицю, Ставну, Луг, Гусну, Буковець, Сербовець, Горішню 
Малу Бистру, Верецке до Волівця� З Волівця вернув я вже желїзницею 
до Лавочного� Таким чином перейшов я більшу поросторонь землї в 
столици Марамароській, Бережській і Унґварській, а діткнув також 
Уґочанської і Земплинської� Може бути, що в будучности доведеть ся 
ме звидїти всї столицї, в котрих жиють Русини, хоть би навіть в ма-
лому числї, як Абауй, Спіж і другі» [Гнатюк 1897/3, с� ІХ]� Збирати усно-
словесні твори Гнатюку допомагали місцеві діячі — Ю� Жаткович, 
О� Митрак, автор «Русско-мадьярського словаря» та ін�

 Його записи народних пісень, казок, легенд, переказів та анекдо-
тів та ін� і досі складають фундаментальну джерельну базу фолькло-
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ру краю� Записи зроблені настільки точно фонетично, без будь-яких 
змін, з науковою паспортизацією, що Колесса навіть критикував його 
за надмірну фонетичну скрупульозність [Колесса 2005, с� 339]� Однак 
це було принциповим для фольклориста й зразком для тогочасної 
науки: «Записуючи свої материали, я тримав ся тої засади, щоби за-
писати 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 найбільше розходило ся менї» 
[Гнатюк 1897/3, с� Х]� 

На основі експедицій В� Гнатюк видав «Етнографічні матеріали 
з Угорської Русі» в шести томах (див� ЕМЗУР)� У збірниках вміщено 
казки, легенди, оповідання, анекдоти, записані в різних місцях За-
карпаття — як у східних, так і західних комітатах� Перший том — ле-
генди й новели (ЕЗ,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: Земплин-
ського, Шариського, Спіського та пісні з Бач-Бодрозького, записані 
1897 р� (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, пара-
лелі до творів, взяті з українських та зарубіжних видань, у чому Гна-
тюку допомагав І� Франко, який і сам розшукав деякі відповідники� 
Вказівками письменника Гнатюк користувався при впорядкуванні 
текстів, що й зазначив у передмові до 3 тому, присвятивши перші два 
Грушевському і Франку� До 1, 2 тому українською і до 3, 4 німецькою 
мовою він додав покажчики мотивів� Є тут і словнички місцевих го-
вірок з незнайомими виразами переважно іншомовного походження� 
Гнатюк написав низку статей «Руські оселі в Бачці» (1898), «Словаки 
чи русини» (1901), «Словацький опришок Яношік в народній поезії» 
(1899) та ін�, опублікував «Угро-руські духовні вірші» (1902) та кілька 
рецензій на фольклорні збірники�
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Окремо з’явилася стаття «Весілля в Керестурі Бач-Бодрогської сто-
лиці в полудневій Угорщині» («Матеріали до української етнології», 
1908, т� 9)� Автор свідчить: цей весільний обряд цікавий тим, що на-
лежить до пережитків і більше «не водиться серед русинів»� А загалом 
про Угорську Русь Гнатюк опублікував понад сто десять праць з пи-
тань фольклористики, етнографії, літературознавства, мовознавства, 
національних питань тощо [Мушинка 1967, с� 215—220]�

Шеститомні «Матеріали з Угорської Русі», за спостереженнями 
М� Мушинки, і досі є неперевершеним джерелом для пізнання фоль-
клору Закарпаття� Вони, як підрахував академік, містять 505 зразків 
народної прози (казки, анекдоти, легенди та перекази) та 583 пісні, 
разом 2190 сторінок друку [Мушинка 1987, с� 101]� Основну увагу Гна-
тюк звернув на прозові твори, що були в той час менш відомими, бо 
пісні «все ж перші леди проламали»� Так, у Бач-Бодрозькому комітаті 
ним записано 400 пісень, він подав власну класифікацію за жанрово-
тематичним принципом� Щодо казок, то він опублікував 480 творів, 
з яких 148 — з території теперішньої Закарпатської області� Як на За-
карпатті, так і на Пряшівщині В� Гнатюк записав кілька казок про 
угорського короля Матяша Корвіна�

Учений звертав увагу на особистості казкарів� Уже в першому томі 
він виокремив двох кращих — Михайла Пустая із села Збуй та Ми-
хайла Фотула із села Стройне — і подав їхні біографії� Про казкарів 
В� Гнатюк писав: «Одна тільки тема полишаєть ся без зміни, а всі по-
дробиці, групованє, комбінованє, розвій подій, викінченє, полишені 
індивідуальності оповідача� Чим ліпший оповідач, тим красше пере-
дасть народний твір, а нераз зрівняє його під артистичним оглядом 
із першорядним літературним твором… Доброго оповідача можна по-
рівняти з артистом малярем, а злого з малярем богомазом» [Гнатюк 
1897/3, с� VIII]� 

Цікаві відомості про загублену збірку казок повідомляє він у своїй 
статті «Запропащена збірка угроруських казок» [Гнатюк 1913, с� 235—
243]� Від німецького вченого Больте (за порадою Полівки) він отримав 
збірку українських казок німецькою мовою з тогочасних комітатів 
Унгвар, Земплин, Шарош� На думку Гнатюка, їх зібрав німецький до-
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слідник Ігнац Германн Бідерманн, який професорував тоді в Угорщи-
ні� Гнатюк коментує казки, їх усього 32, це чарівні, трохи побутових, 
легендарних� На той час це був зовсім новий матеріал, деякі тексти, 
на думку 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 ви-
дав корпус «Коломийки», переважно з Галичини, Буковини та з одно-
го повіту тогочасного Закарпаття (Марамарош)� До видання ввійшла 
величезна кількість зразків коломийок, з варіантами і варіаціями, 
згрупована за тематикою й опорними словами� Позначене повнотою і 
новизною, видання є першою науковою збіркою даного жанру� «Якщо 
ж узяти до уваги, — писав О� Зачиняєв, — численні відмітки парале-
лей, завдяки чому ви зразу орієнтуєтеся майже у всьому аналогічно-
му матеріалі, що колись і десь траплявся у друці, то слід визнати, що 
цінність цієї збірки зростає незмірно» [Зачиняев 1908, с� 302]�

У контексті вивчення Угорської Русі варто згадати статтю В� Гна-
тюка «Причинки до пізнання Гуцульщини»� Тут дослідник аналізує 
гуцулів в цілому як етнографічну групу� Але більшу частину статті 
автор присвячує саме закарпатським гуцулам, яких вважає найменш 
дослідженими [Гнатюк 1917, с� 1—48]� Він подає цікаві дані про звичаї 
гуцулів Марамароського комітату, їх вірування, обряди, свята, тради-
ції і т� п� 

Цікавився вчений, як і Франко, «карпато-руським письменством»� 
Збірку «Угро-руські духовні вірші» (ЗНТШ, 1902) він опублікував на 
основі рукописів, що походять — одні з північного Закарпаття, другі 
з Бачки і Сриму� Їм виявлено, що ці угро-руські народні вірші мають 
багато спільного з українським фольклором щодо мови, віршової фор-
ми та літературних мотивів� Гнатюк наголошує на значенні давньої 
літератури для «старшого письменства»� Він подає тут також опис 
«забав при мерці»� Доповнює ці відомості деякими даними про стан 
шкільництва на Закарпатті, вважаючи, що в XVII — XVIII ст� рівень 
народної освіти там був вищим, вживалася чиста народна мова, а не 
«язичіє», що поширилося згодом, у ХІХ ст� У своїй статті «Віршована 
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легенда про рицаря і смерть» (ЗНТШ, 1908) серед джерел Гнатюк на-
водить 2 варіанти легенд із тогочасної Угорщини — Земплинської сто-
лиці (області) та Бач-Бодрозької� 

Досліджуючи усну народну творчість бачванських русинів, Гна-
тюк знаходить у ній мотиви і сюжети, спільні з сербським звіриним 
епосом� До речі, його збірка звіриного епосу («Українські народні бай-
ки», 1926, 2 томи) виявилася найповнішою на той час� З цих та інших 
студій видно, що Гнатюк велику увагу приділяв порівняльним до-
слідженням, мандрівним мотивам у європейських баладах, казках, 
легендах та ін�, вивчаючи шляхи запозичення тем та мотивів� Г� Со-
кіл пише: «Історико-порівняльний метод, започаткований у працях 
В� Антоновича і М� Драгоманова, розвинутий у дослідженнях М� Сум-
цова, знайшов своє продовження у розвідках Франка, Гнатюка, Ко-
лесси, Кузелі, І� Свєнцицького та ін… Однією з концептуальних основ 
було вивчення предмета в широкому історико-культурному, соціоло-
гічному, психологічному контекстах� Дослідників цікавили пробле-
ми зв’язку усної словесності з історією народу, його етносвідомістю, 
соціальною атмосферою, із загальною еволюцією етносу, з психологі-
єю його творчості» [Cокіл 2011, с� 48]� 

В� Гнатюк спробував розкрити причини міграції творів, з’ясувати 
шляхи культурних мандрівок, окреслити кілька напрямів, якими 
переходили фольклорні твори зі Сходу на Вкраїну: «через Грецію без-
посередньо чи за посередництвом південних слов’ян; через Грецію, 
Рим, далі романські й германські народи за посередництвом захід-
них слов’ян, поляків, чехів; від арабів до Іспанії, звідти до романських 
і германських народів, а потім до слов’ян; від татарів і турків (вірмен 
і жидів) до слов’ян; від арабів — турків — сербо-хорватів до русинів» 
[Петров 1927, с� 252]� Гнатюк наводить приклади і локальних взаємовп-
ливів у фольклорі різних народів Угорської Русі: «На мою думку будуть 
материяли з Бачки в дечім навить інтереснїйші від надрукованих 
вже в першій сериї� Сама мова в них звертає на себе увагу� Крім вели-
чезного впливу словацького, що відбув ся ще в ХVІІ та ХVІІІ віцї, коли 
нинїшні поселенцї жили в північній Угорщинї в сусїдстві зі Словака-
ми, можна добачити в нїй слїди мови сербської та мадярської� Такі 
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самі впливи, з додатком ще нїмецького, показують ся також на по-
одиноких, нечисленних зрештою мотивах, що ввійшли в устні опові-
даня� Найде ся рівнож кілька оповідань перебраних впрост від Сербів 
або Мадярів� Та всеж загально руський характер цїлої маси оповідань 
так що до мови, як що до змісту — з виключенєм очевидно вандрів-
них тем не можна заперечити» [Гнатюк 1898/4, с� VII]� Фольклорист 
у своїх розвідках доводить, що хоча українське населення Земплена, 
Шариша, Спіша та ін� підпало сильним словацьким впливам (так 
звані словяки), воно лишається українським, про що він свідчить на 
основі мовних діалектів, спільності етнографічних рис та усвідом-
лення національної відрубності від словаків та ін� народів�

На збірники Гнатюка написано низку рецензій, так, Є� Сабов від 
імені місцевих дослідників відгукнувся на І том ЕМЗУР схвальною 
рецензією, мовляв, Гнатюк «попередил и пристыдил нас собранием и 
изданием нашего сокровища» («Листок», 1898, № 4, с�42)� 

Значення багатогранної діяльності Гнатюка на терені краю вдало 
підсумував Ф� Колесса: «Цими “Матеріалами” й розвідками Гнатюк, 
можна сказати, відкрив Закарпатську Україну для українського гро-
мадянства й української науки; він дав змогу вперше пізнати не тіль-
ки багатство народної творчості на українському Закарпатті, але й 
поклав основи для вивчення тамошніх українських говірок та зібрав 
найважливіші дані до роз’яснення спірного питання про українсько-
словацьку межу і взагалі про розселення закарпатських українців та 
їх взаємини з сусідніми народами� Це одно з найважніших досягнень 
Гнатюка, його найбільша заслуга» [Колесса 2005, с� 343]� Іван Франко 
високо оцінив методи Гнатюка та подібних фольклористів: «Виробля-
ються збирачі нового типу, такі як Іван Колесса, Осип Роздольський, 
Володимир Гнатюк, Володимир Шухевич, що, обіймаючи широкі 
наукові горизонти, рівночасно стараються вичерпати запас етногра-
фічних фактів у певній околиці, подати, приміром, весь репертуар 
пісень, оповідань і т� ін� якогось незвичайного оповідача чи рапсода, 
вичерпати запас пісень, казок, обрядів даної околиці і, з другого боку, 
обняти запас доступного однорідного матеріалу у цілім краю� У всіх 
тих оповідачів видно порядний метод; записи виходять стенографіч-
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но вірні; матеріали записуються від найліпших оповідачів, про яких 
подаються докладні відомості» [Франко 1955, с� 240—241]�

Вже згадувалося про дослідження Іваном Яковичем Франком 
(1856—1916) літератури і культури Закарпаття, в давніх пам’ятках він 
знаходить фольклорну основу, уміння авторів простою народною мовою 
розповісти про відомі в народному середовищі давні легенди чи апокри-
фи� «Пам’ятки старого Карпаторуського письменства, — писав він, — зна-
йшли захист під стріхами простих селян, убогих дяків та стародавніх 
сільських учителів; там і досі вони читаються і будять у вбогих душах не-
буденні думки, часом вищі, чистіші поривання» [Франко 1896, с� 38]� Він 
бачив гноблення мадярським урядом нацменшин країни і боровся про-
ти цього� З приводу виступу на зборах Угорської академії наук, присвяче-
них Міленіуму гонфоглалашу (знаходження батьківщини), її Президента 
барона Лоранда Етвеша 2 червня 1896 року, Франко з групою однодумців, 
галицької інтелігенції (М� Павлик, О� Терлецький, В� Гнатюк та ін�) у жур-
налі «Житє і слово» виступив з «Протестом галицьких русинів проти ма-
дьярського тисячоліття» («І ми в Європі»), де вони засудили політику ма-
дяризації 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� Водночас вони вказують: «Ми не вороги 
мадярської нації, ми високо цінимо її енергію в боротьбі за свої права, її 
геройство… ми шануємо її заслужених мужів, її талановитих списателів, 
поетів і політиків, бо знаємо, що вони ніколи були ворогами слабих, гно-
бителями пригноблених, не були прихильниками здирства, отемнюван-
ня і деморалізації» [І ми в Європі 1896, с� 8]� 

Франко аналізував також уснопоетичні твори краю, старанно ви-
чав фольклорні збірки, допомагав Гнатюкові друкувати матеріали, 
сам публікував їх у журналі «Житє і слово», зокрема це записи пись-
менника Анатолія Кралицького� Він відгукнувся прихильною рецен-
зією на збірку Врабеля «Русский Соловей», Є� Сабова (див� вище)� Сам 
Гнатюк значну частину матеріалів, які він привозив із закарпатських 
експедицій, передавав Франкові, а той використав їх у своїх працях� 

Особливу увагу І� Франко приділив вивченню популярної в За-
карпатті пісні «Піснь о образе Клокочевском» про події 1683 р�, об-
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логу турками Відня, складену невідомим автором і виявлену А� Пе-
трушевичем у рукописному збірнику віршів і пісень «Богогласнику» 
(Камйонці, 1734 р�)� Франко реставрував попсований текст пісні� Йому 
належить і дослідження про фольклор угорської революції 1848 року, 
її керівника Лайоша Кошута (див� далі)� 1908 р� Франко опублікував 
текст закарпатського «Бетлегема» — народну драму, надіслану йому 
із села Верхня Апша (ЗНТШ, 1908, кн� ІІ, с� 43—47), з прикладами ко-
лядок та балад (мотив дівчини і «трьох рибалок»)� Закарпатські зраз-
ки він залучає до своєї праці «Студії над українськими народними 
піснями»� Писав він і про популярність в народі апокрифічних опо-
відань, зазначаючи, що саме тому їх немало в рукописних виданнях 
в обробці переписувачів� Загалом великий доробок Франка як фоль-
клориста став взірцем для інших дослідників, так, Іван Панькевич у 
своїй праці «Збірка закарпатсько-українських народних приповідок 
Івана Югасевича» (Прага, 1947) згадує книгу галицьких приповідок 
Франка, наводить з неї паралелі до прислів’їв і приказок І� Югасеви-
ча, використовує його наукову систематизацію матеріалу� Так само 
дослідник літератури та культури краю Р� В� Плетнєв вважає збірник 
«Галицько-руські народні приповідки» одним із «капитальнейших» і 
знаходить в ньому варіанти і паралелі до прислів’їв, приказок, зага-
док і замовлянь М� Лучкая, вміщених у граматиці 1830 р�

Свідченням зацікавлення Франка угорською історією та на-
родними переказами стала публікація Ужгородським істориком 
Я� І� Штернбергом його рукописної праці «Угорська національна зага» 
[Штернберг 1957, с� 129—142]� У своїй статті Франко студіює латинську 
хроніку Аноніма, безіменного нотарія короля Бели ІІІ, що зацікави-
ла його у сув’язі з описаними там контактами угорців із русичами, 
іншими слов’янами в час здобування батьківщини, а також подає ві-
ршовану переробку саги з трьох частин про угорського вождя кінця 
ІХ століття Альмоша (Альма)� Відомо, що Анонім спирався переважно 
на усну традицію, народні перекази та легенди� Слід зауважити, що 
до теми захоплення Київської Русі угорцями в літературі зверталися 
Є� Фенцик (драма «Покорение Ужгорода»), А� Кралицький, І� Сільвай 
та багато ін� 
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Активним учасником, дійсним членом НТШ (зокрема в періодиці 
Товариства він реферував західноєвропейські праці) був учений єв-
ропейського рівня, з великою ерудицією, видатний бібліограф, вче-
ний Зенон Францискович Кузеля (1882—1952)� Його інтереси були 
досить розлогими — різножанровий фольклор (обрядовий, дитячий, 
балади, загадки, перекази), народні вірування, історія фольклорис-
тики, методи збирання фольклорно-етнографічного матеріалу, ан-
тропологія 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 інших 
йому належить розлога праця «Угорський король Матвій Корвін в 
слов’янській усній словесності» (ЗНТШ, 1906—1906, тт� 67—70), части-
на якої побудована на матеріалі тогочасного Закарпаття, де він роз-
глядає мотиви, спільні в багатьох народів� Ф� Колесса писав у збірці, 
присвяченій пошануванню пам’яті вченого: «З� Кузеля являється, 
побіч І� Франка і В� Гнатюка (хоч значно молодший від обох), одним 
з найкращих представників порівняльного напрямку й того погли-
блення в ділянці української етнографії, що починається виступом 
М� Драгоманова і, зв’язуючи нашу науку з досягненнями передових 
слов’янських і західноєвропейських учених, користується ними для 
освітлення пребагатого етнографічного й фольклорного матеріалу, 
призбираного давнішими поколіннями українських етнографів» [Ко-
лесса 1952, с� 70]�

У кінці ХІХ — на поч� ХХ ст� активно триває розвиток науки про 
фольклор� Збирання охоплює дедалі більше місцевостей, нагромадже-
ний матеріал переважно з популяризаторською метою публікують на 
шпальтах різнопланової місцевої та частково центральної періодики, 
що виходила різними мовами� До уснословесної творчості регіону 
звертаються не лише місцеві, а й галицькі та дослідники з інших 
українських теренів, чималий внесок у цю справу зробили й угор-
ські та деякі інші вчені (словацькі, російські, австрійські, німецькі)� 
Застосування наукових принципів у фіксації, публікації та вивченні 
матеріалу пов’язане з діяльністю В� Гнатюка, що підготував і видру-
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кував шість томів переважно прозових текстів з українських теренів 
краю� Він та інші фольклористи започатковують компаративні студії, 
зокрема міжслов’янські та слов’яно-неслов’янські�

Фольклористичні студії 
у 20—40-ві роки ХХ ст.

1919 p�, після відділення Закарпаття від Угорщини, з основної части-
ни Закарпаття створено окрему автономію в межах Чехословаччини, 
т� зв� Підкарпатську Русь, або Карпатську Україну� 1939 року вся тери-
торія тогочасної чехословацької автономії увійшла до складу Угорщи-
ни� Землі сучасної Закарпатської області разом з невеликою частиною 
тодішньої Східної Словаччини отримали особливий статус регент-
ського комісаріату в складі Угорської держави і перебували в ньому 
до кінця жовтня 1944 року�

Демократизація суспільного життя в тогочасній Чехословаччині 
сприяла розвитку наукової та культурної діяльності, створенню фа-
хових часописів, високому рівню праць� 1919 р� уряд поставив перед 
Академією наук Чехословаччини питання про мову русинів� Учені 
зробили висновок, що «місцеве карпатське наріччя в Карпатській 
Русі — це, безперечно, наріччя малоруське� Належить літературну 
мову тамошніх горожан визнати малоруською, яку вживають їх сусі-
ди і одноплемінники»� 

Однією з перших організацій, яка протягом міжвоєнного періоду 
найбільш послідовно відстоювала на Підкарпатській Русі українську 
ідею, було Товариство «Просвіта», засноване 1920 року� Товариство 
створило Крайовий музей в Ужгороді та етнографічний музей в Му-
качеві, музично-етнографічний кабінет, Руський національний хор і 
організувало експедиції для збирання українських пісень на різних 
теренах країни� При «Просвіті» було створено «Архів руської пісні», до 
якого ввійшли записи І� Панькевича, Л� Дем’яна, І� Романа та учнів 
середніх шкіл� Головою Товариства став Ю� Бращайко, який очолю-
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вав його аж до 1939 р�, до кінця існування� До Головного відділу това-
риства ввійшли А� Волошин — директор Ужгородської учительської 
семінарії — заступник голови товариства, Г� Стрипський — піджупан 
(заступник голови міста), І� Панькевич — секретар товариства� Що-
року (починаючи з 1922 р�) видавався «Науковий збірник товариства 
“Просвіта”» — одне з найбільших авторитетних наукових видань Під-
карпатської Русі міжвоєнного періоду, календар «Просвіти», часопис 
«Підкарпатська Русь»� 1935 р� було створене «Етнографічне товариство 
Підкарпатської Русі» в Мукачеві, яке очолював відомий культурний 
діяч Августин Іванович Волошин (1874—1945), згодом президент 
Карпатської України� Товариство, що об’єднувало понад 170 членів, 
проводило науково-дослідницькі роботи, польові експедиції, готува-
ло кваліфікованих етнографів, організовувало філіали музею в окру-
гах краю, а також встановило контакти з товариствами та вченими 
інших країн� Товариство мало друкований орган — «Вісті Етнографіч-
ного товариства Підкарпатської Русі» з додатком для молоді «Моло-
дий етнограф»�

Товариству протистояло проросійське «Русское культурно-
просветительское общество им. А. Духновича» (створене 1923 р�)� 
Його очолив Євмен Сабов та його однодумці — С� Фенцик, С� Сабов, 
Ю� Гаджега та ін� Народознавчі матеріали друкувалися на сторінках 
часописів Общества «Карпатскій Свѣт», «Русская народная газета» 
та ін� Окрім того існували й інші товариства — російські, єврейське, 
чеське, угорське (МОЗАІК)�

У справі досліджень регіону багато робив Відділ дослідження Сло-
ваччини і Підкарпатської Русі при Слов’янському Інституті в Празі� 
У Празі було видано і монографії І� Панькевича, Ю� Яворського, О� Пе-
трова, Ф� Тихого та ін�

Помітну роль у розгортанні народознавчої роботи у 20—30-х рр� 
ХХ ст� відіграли часописи — Педагогічного товариства Підкарпатської 
Русі в Ужгороді, «Підкарпатська Русь», «Науковий збірник Товариства 
“Просвіта”», «Віночок», «Наш родный край», на сторінках яких друку-
вались статті з фольклору та етнографії, а також відозви, програми, 
запитальники і рекомендації для збирачів народної творчості� 
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У «Науковому збірнику Товариства “Просвіта”» (1922—1938), ви-
данням якого опікувався Іван Панькевич, друкувалися серйозні науко-
ві розробки, статті М� Возняка, Ю� Яворського, Ф� Потушняка, Ф� Колес-
си та ін� Важливе місце в дослідженні та популяризації уснопоетичної 
творчості посідає журнал «Підкарпатська Русь» (1923—1936), під редак-
цією І� Панькевича� Тут побачили світ чисельні історико-етнографічні 
описи різних сіл краю, студії про календарну та родинну обрядовість 
П� Світлика, В� Довгуна, Л� Дем’яна, Г� Ченгері та ін� Це, до прикладу, 
кілька статей В� Ульванського про колядки: «Старинні колядки Підкар-
патскої Русі» («Підкарпатська Русь», 1924, річник І); І� Мигалка зібрав і 
опублікував новорічні віншування із села Терново та колядки з сіл до-
лини ріки Тересви («Підкарпатська Русь», 1931, річник VII; 1932, річник 
ІХ), а також нові матеріали до історії закарпатського вертепу («Підкар-
патська Русь», 1929, річник VI); тут вміщено відомості про похоронні 
обряди і вірування Л� Дем’яна (1926—1927), де описано ігри біля мерця, 
праця В� Гнатюка «Гуцули» (1923—1924) тощо�

Значну увагу уснопоетичній творчості приділяв дитячий журнал 
«Наш родный край» (1923—1939), який видавав у місті Тячеві педагог, 
письменник Олександр Маркуш (1891—1971)� Одним із його завдань 
було заохочення дітей до збирання фольклору� Загалом журнал опублі-
кував близько 400 народних казок, однак майже половину складають 
переклади угорських, німецьких та ін� творів� О� Маркушу, як при-
пускають, належить збірка «Подкарпатські народні казки», що на по-
чатку 40-х років вийшла в Ужгороді трьома випусками (Унгвар, вид� 
Подкарпатского Общества Наук, 1941, ч� І; 1942, ч� ІІ; 1943, ч� ІІІ)� Збірка 
постала на основі фольклорних текстів, що їх зібрав О� Маркуш, коли 
працював видавцем згаданого журналу� Тексти подано в літературно-
му опрацюванні� У трьох частинах збірки надруковано 20 сюжетів ка-
зок — один про тварин, чотирнадцять чарівних і п’ять новелістичних� 
На шпальтах журналу окрім історико-етнографічних нарисів про села, 
публікувалися статті Ю� Жатковича, Ф� Лакатоша, В� Довгуна, С� Росохи, 
О� Куртанича, Ю� Івасюка та ін� У часописі «Наша земля» (1927—1928) 
велику статтю «Поганські звичаї в наших святах і т� зв� християнська 
традиція» (1928 р�) опублікував В� Ґренджа-Донський�
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1941 р� в Ужгороді було засноване «Подкарпатское Общество 
Наук», яке, по суті, виконувало роль Академії наук і об’єднувало місце-
ву інтелігенцію для ведення наукових досліджень історії та культури 
Закарпаття� В Обществе було три секції: наукова, літературно-мовна 
та художньо-етнографічна� Головою став професор Будапештського 
університету Антоній (Антал) Годинка, а з 1942-го року — Олександр 
Ільницький� Заступником був історик Іреней Контратович� Янош Га-
райда керував практичною роботою, редагував часописи Общества, 
разом з М� Лелекачем він уклав «Загальну бібліографію Підкарпаття» 
(1944)� Обществом було видано 30 томів серії «Народний календар» 
(Népkönyvtár) та ін�  — повну бібліографію Общества подав у наш час 
Михайло Капраль [Капраль 2002]�

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 ін-
ших — журналу «Народна Школа» (1939—1944) друкуються фольклорні 
матеріали� Три перших видання редагував Іван Гарайда� Так, у «Лите-
ратурной Недѣлі» вміщено статті Ф� Потушняка, І� Гарайди, Г� Стрип-
ського, М� Милославського, добірка коломийок В� Піпаша та ін� Ґрун-
товні статті про весілля в річнику ІІ за 1942 р� подали Туряник «Свадьба 
в долині Тур’ї» та Л� Дем’ян «Сватьба в околицях Вишніх Верецьких», 
що вважаються одними з найповніших описів даного обряду (про 
нього писали також Митрак, Кралицький, Гнатюк 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� Статті публікувалися двома мовами — українською 
та угорською, є й резюме — німецькою і французькою� У «Народній 
школі» (1939—1944) знаходимо цінні статті Петра Лінтура про колядки, 
а також угорських та ін� історичних героїв (короля Матяша, князя Ра-
коці Ференца ІІ, Йосифа ІІ) в українському фольклорі Закарпаття, Є� Не-
дзельського про вертеп та ін� Багато фольклорних текстів опубліковано 
в журналі «Руська Молодежь» (1942—1944), це, до прикладу, близько 
п’ятиста казок, та більшість з них є перекладами і переспівами євро-
пейського казкового епосу, частково здійснено втручання в текст� 



68         Фольклор українсько-угорського порубіжжя

Із народної прози у 20-х роках ХХ ст� видано дитячі книжечки ка-
зок: «Багатий Марко» (Ужгород, 1922), «Царівна жаба» (Ужгород, 1922), 
«Казки� Переповів О� Маркуш» (Тячево, 1923), «Народні казки» (Ужго-
род, 1926)� 1930 року вийшла невелика збірка під назвою «Прикарпатські 
казки», яку уклав педагог Борис Мартинович� Тексти він літературно 
опрацював, однак побудову сюжету не чіпав� У книзі надруковано сім 
сюжетів із Ужгородського, Воловецького, Мукачівського, Іршавського 
та Хустського районів� Казки ці позначені високим художнім рівнем, 
стрункістю композиції� Автор називає імена казкарів — це Георгій Угрин 
із с� Горян, Михайло Русинко із села Доманинців, Карел Левдар та ін� 

Євгенію Леопольдовичу Недзельському (1884—1961) належить 
праця «Угрорусский театр» (Ужгород, 1941), в якій він на основі кален-
дарної та сімейно-побутової поезії простудіював зародження театру� 
Він писав: «Уще більшій матерьял театральности дает у угро-руссов 
годичный этнографическій круг� До сих пор здесь установлено фоль-
клористами до шести десяти дней, связанных с большей или меньшей 
обрядовой стороной… В этнографическом круге человеческой жизни 
у угро-руссов театральность сменяется уже подлинным театральным 
действом со всеми его качествами и принадлежностями» [Недзель-
ській 1941, с�11; 14]� Окрім цього, Недзельський описує «бавки при мер-
ці», поділяючи їх на дві групи: 1� Ігри-забави, відомі і поза поховаль-
ним обрядом («лопатки», «грушка» та ін�); 2� Суто театральні дійства, 
дійові особи яких спеціально перевдягаються і гримуються (баба, дід, 
мельник, коза та ін�)� Про взаємозв’язок закарпатської літератури та 
фольклору йдеться в його роботі «Очерк карпаторусской литературы» 
(Ужгород, 1932)� Антон Бобульський на підставі народних звичаїв 
склав власний сценарій весілля та віфлеємських ігор [Русская свадьба 
1926]� Ці його твори були дуже популярними і часто вважалися автен-
тичними� 

Народною прозою цікавився Корнило Романович Заклинський 
(1889—1966) — поет, фольклорист, літературознавець, перекладач, пе-
дагог, культурно-освітній діяч� Йому належать статті про фольклор у 
часописі «Підкарпатська Русь», зокрема історичного спрямування, а 
також цінна збірка закарпатських легенд та переказів «Народні опові-
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даня про давнину: история Подкарпатскої Руси в переказах» (1925 р�), 
матеріал до якої він зібрав, перебуваючи на посаді викладача Бере-
гівської гімназії разом зі своїми студентами� У невеличкій передмо-
ві він закликає вивчати народні оповідання як джерело збереження 
традиції та відомостей про власну історію, зокрема місцеву� До збір-
ки ввійшли історичні та топонімічні перекази, зокрема немало про 
угорських діячів  — короля Матяша, Лайоша Кошута, князя Ракоці 
та ін� Перекази згруповано за такими розділами: І� Князь Лаборець; 
ІІ� Як постали наші села; ІІІ� Наші сусіди; ІV� Татари; V� Інші народи на 
Подкарпатской Русі; VІ� Замки; VІІ� Князь Федор Корятович; VІІІ� Мо-
настирі; ІХ� Владики; Х� Суспільні верстви; ХІ� Господарство; ХІІ� Пан-
щина; ХІІІ� Повстання; ХІV� Опришки; ХV� Кінець панщини; ХVІ� Ре-
волюція 1848 р�; ХVІІ� Пам’ятки давнини� Біля кожного твору вказано, 
де і від кого його записано� Твори зі збірки неодноразово перевида-
валися у збірках післявоєнного часу [Легенди Карпат 1968; Легенди 
нашого краю 1972; Матяш, король Русинов 2001 та ін�]� 

Юліан Андрійович Яворський (1873—1937) проводив досліджен-
ня давніх рукописів Закарпаття, які він зібрав у час своїх експедицій, 
це зокрема опис згадуваного збірника замовлянь О� Петрова, біблій-
них легенд, забобонів тощо� Записував він також пісні та казки� З те-
рену фольклористики відомі його праці «Карпаторусские варианты 
двух малоизвестных исторических песен» (1933), «Ветхозаветные би-
блейские сказанія в карпаторусской церковно-учительной обработке 
конца XVIII в�» (1927), «Материалы для истории старинной песенной 
литературы в Подкарпатской Руси» (1934) та ін� Тут автор перерахо-
вує і аналізує 20 співаників з Закарпаття� Колесса писав про них: «Оці 
новонайдені збірники дають не тільки своїм об’ємом, але й своїм ха-
рактером та змістом, а також з огляду на час свойого повстання, ба-
гатий, інтересний матеріал: в них стрічаємо цілий ряд надзвичайно 
цінних, невідомих до того часу церковних і світських пісень і багато 
замітних варіантів відомих уже текстів, на які вони кидають нове 
світло� Крім свойого головного й основного ядра церковних віршів і 
пісень, цих характерних взірців літератури духовно-популярної, по-
ширених по всій українській території, вони містять цілий ряд по-
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вчальних надгробних духовно-покаянних, а також світських істо-
ричних, любовних, побутових, врешті й сатиричних та пародійних 
пісень, що увіходили в старий карпато-руський пісенний репертуар» 
[Колесса 2005, с� 263]� До інших своїх розвідок Яворський також залу-
чає пісні із закарпатських співаників («Песня-балада о козаке и Кули-
не й духовная песнь грешных людей», 1929)�

Учень І� Срезневського в Петроградському університеті Олексій 
Леонідович Петров (1859—1932) згодом жив і працював у Празі� Пе-
ред Першою світовою війною кілька разів (1885, 1890, 1897, 1911), а з 1912 
щороку виїздив в експедицію по краю, вивчав також місцеві релігій-
ні збірки, архіви� Його історико-демографічні та історико-літературні 
дванадцятитомні «Материалы для истории Угорской (Закарпатской) 
Руси» (1905—1932) містять немало відомостей з народознавства� Є тут 
рецензія на хрестоматію Є� Сабова, згадані вище замовляння та ін� 
Тут міститься й рідкісна пам’ятка мови та культури закарпатських 
українців — Няговьке Євангеліє — книга повчань чи постилл 1758 р�, 
яке вже в наш час відшукав у Петербурзі відомий україніст з Ніредь-
гази (в Угорщині) І� Удварі� Після його смерті книга була видрукувана 
препринтом завідувачем кафедри україністики Будапештського уні-
верситету А� Золтаном, йому належить велика заслуга перевидання 
та редагування повчань або постилл (див� про це «Слов’янський світ», 
2007, № 5, с� 226—228)� Передмову до книги написав відомий угорський 
славіст Ласло Дежьо� Петрову належить також праця «Етнографічна 
карта Угорщини за офіційним лексиконом сіл з 1773 року» (1973)� 

Петро Михайлович Світлик (1901—1973) учитель з с� Білки, фоль-
клорист, етнограф, самодіяльний композитор, багато зробив для роз-
витку на Закарпатті хорового мистецтва� Зібрані народні пісні, описи 
обрядів, народну прозу він публікував у щомісячниках «Підкарпат-
ська Русь» та ін� журналах� Йому належать статті про сни в народних 
повір’ях, зокрема розлога праця «Народні повір’я, ворожки, примов-
ки і обичаї села Імстичева» («Подкарпатська Русь» за 1929), він описує 
методи збирання та фіксації записів� Світлик посилається на записи 
Гнатюка в ЕМЗУР, що служили йому прикладом� 2008 р� побачила світ 
збірка «Небесна студія», куди ввійшли легенди та перекази, прислів’я 
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та приказки, вірування та звичаї, вертеп, відомості про народні стра-
ви та ін� із публікацій Світлика (укладач Н� Ребрик) [Cвітлик 2008]� 
Тексти переказів подано в обробці� У книзі знаходимо історичні пере-
кази про князів Лаборця, Олега, Корятовича та ін�, перекази про та-
тар, про замки, події австро-угорських часів, про панщину, опришків 
тощо, давню оригінальну пісню про татар «Ой у полі береза стояла»� 
Світлику належить також дослідження «З народної філософії Підкар-
патської Русі» (1932 р�) на основі паремій� 

Федір Михайлович Потушняк (1910—1960) — етнограф, фолькло-
рист, письменник, критик, філософ, знавець багатьох європейських 
мов, чиє ім’я замовчувалося в радянські часи� У його науковому до-
робку близько 300 публікацій, серед великої кількості етнографіч-
них праць особливе місце займають статті, присвячені народній де-
монології, адже він вважав, що «…філософія народу захована в його 
віруваннях» [Тиводар 1995, с� 42]� Потушняк свого часу став членом 
і секретарем Подкарпатского Общества Наук, Угорського етнографіч-
ного товариства і за завданням останнього займався збиранням ет-
нографічного матеріалу в селах краю, зокрема для «Етнографічного 
атласу Угорщини» (карти)� Про це ми довідуємося з його листування 
з відомим угорським славістом, етнографом та фольклористом Белою 
Гундою [Тиводар 2010]� Він збирав також фольклор, матеріали народ-
них вірувань та новорічних свят і обрядів, упродовж 1940—1944 року 
вчений опублікував понад 60 розвідок про народні вірування, магічні 
дії і календарні обряди українців краю� Зокрема, він досліджував такі 
концепти як вода, вогонь, земля, повітря, сонце, місяць, зірки і небе-
са, північ і полудень у народній картині світу, роль «уроків», клятви, 
яйця, певних рослин і тварин в народних віруваннях� Вже по його 
смерті видано рукописні матеріали до його кандидатської дисерта-
ції, що так і не була захищена, під назвою «Закарпатська українська 
етнографія: значення, історіографія, завдання, проблеми та їх вирі-
шення, елементи та їх розміщення» [Потушняк 2005, с� 163—254], де з 
фольклорних матеріалів є розділ про історію фольклористики краю, 
деякі інші відомості, пов’язані з обрядовим фольклором, народними 
віруваннями тощо, так, оригінальними автор вважає місцеві уяв-
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лення про чорнокнижника та повітрулю, що, на його думку, мають 
південнослов’янське походження, а закарпатське весілля містить 
багато давніх старослов’янських та загальноєвропейських елемен-
тів� 2012 року праці Потушняка перевидані І� Петровцієм [Ворожки 
осійськых босоркань 2011]� Потушняк у числі інших вчених досліджу-
вав граматику М� Лучкая, зокрема додатки до неї (під криптонімом 
Т� В�) Тут він вказує на новизну та точність записів Лучкая, причини 
його зацікавлення фольклором, коли, де й як той робив записи� Він 
здійснив огляд літератури питання, а також незаперечно довів, що 
фольклорні тексти справді записані Лучкаєм на Закарпатті� Це зро-
блено експериментальним шляхом, Потушняк власноруч на почат-
ку 40-х років ХХ ст� записав фольклорні зразки — аналогії до зразків 
Лучкая� Це прислів’я і приказки, прокльони, загадки, народні пісні, 
байки� В� Статєєва, що вивчала дослідження Потушняка, паралель-
но наводить паремії Лучкая та самого фольклориста [Cтатєєва 2010, 
с� 107—119]�

Живий інтерес пробуджувала народна пісенність� На початку 
20-х років на Підкарпатській Русі було видано кілька пісенників 
для школярів та для колективів народної самодіяльності Ф� Колес-
си (б� д�), А� Кизими (1921), С� Фенцика (1921, 1923), М� Рощахівського 
(1921)� Фольклорна спадщина Рощахівського складає близько 300 на-
родних пісень краю, 15 увійшло до збірки Колесси 1938 р�, переважна 
більшість знищена під час Другої світової війни� Збірку із села Чер-
тіжного на Пряшівщині «Угро-русскія народныя песни» (Львів, 1920) 
підготував Георгій Геровський (1886—1959), йому належать і праці про 
мову українців-русинів Закарпаття� 1926 р� вийшла збірка Ізидора Біла-
ка «Жайворонок» (Собрание руських песен и пословиц подкарпатского 
народа)», де вміщено 125 пісень й виокремлено 6 балад� Видання підго-
товлене ще перед світовою війною, старим правописом� Автор безсис-
темно подав пісні, без їх паспортизації, до того є трохи їх переробивши� 
Ця книга стала пісенником і книгою для народного читання�

Невелику збірочку пісень з Косівської Поляни підготував В� Пі-
паш (1941), Богдан Заклинський збирав і записував пісні в селах Ра-
хівщини, а згодом підготував і видав книжку «Народні співанки-
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коломийки» (1929)� У невеликій вступній статті він пише: «Багато є 
по наших селах коротких співанок, що звуться коломийки» [Народні 
співанки 1929, с� 3], тим самим стверджуючи, що на Гуцульщині на-
зви «співанка» і «коломийка» є рівноцінними� 

Збірку «Песні подкарпатских русинов» (1921, 1923) уклав компози-
тор, диригент, педагог Степан Андрійович Фенцик (1892—1945), для 
уроків співу в українських школах, є тут авторські пісні-романси та 
деякі угорські народні пісні з українським текстом� Окрім народних 
пісень вміщено тут і популярні в краї балади («Под дубиною», «Дала 
мене моя мамка» та ін�), немало жартівливих пісень, а також творів 
загальноукраїнського походження («І шумить, і гуде», «У сусіда хата 
біла» тощо) на місцевий лад: «Гей, у лузі червона калина похилилася / 
Чогось наша Руська країна зажурилася…»� 

1926 р� в Ужгороді відбувся з’їзд хорів Підкарпатської Русі, присвя-
чений 5-річному ювілею найстаршого хору — «Руського національ-
ного хору» з м� Ужгорода від товариства «Просвіта», учасники якого 
вивчали народну пісню і популяризували твори українських компо-
зиторів� Про цю подію опубліковано книгу, де вміщено також стат-
ті композиторів і аматорів [Коломыйка 1926]� Міжнародне визнання 
отримав хор «Верховина», організатором якого був учитель музики 
греко-католицького ліцею в Ужгороді Іштван Хладонік� 

У кінці 30-х років значно пожвавилася збирацька робота, пов’язана з 
іменами музичних діячів та вчителів Д� Задора, П� Милославського, Ю� 
Костюка, А� Скиби та ін�, результатом їхньої роботи став збірник «На-
родні пісні подкарпатских русинов» (1944), в якому подано 135 взірців 
музичного фольклору, зібраних з усієї території краю� Упорядниками 
були Д� Задор, Ю� Костьо (Костюк) та П� Милославський, чиї записи 
складають основний матеріал книги� Кілька своїх записів дали також 
П� Ференчук та Контратович� У книзі виокремлено наступні групи пі-
сень: 1� Пісні історичні; 2� Балади; 3� Пісні обрядові (колядки і весільні); 
4� Пісні любовної лірики; 5� Пісні про сільські роботи; 6� Пісні про ро-
динне життя; 7� Пісні колискові; 8� Пісні воєнні; 9� Пісні гумористичні; 
10� Пісні пияцькі; 11� Пісні різного змісту; 12� Коломийки� Цінність збір-
ки — по-перше, в тому, що тут репрезентовано тексти з усієї території 
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краю, 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 на-
звав цю збірку одним з кращих 
видань музичного фолькло-
ру� Один із її укладачав Юрій 
Юрійович Костюк (Костьо) 
(1912—1998) — педагог, фоль-
клорист, музикознавець� Ство-
рив 40 народних колективів, 
підготував збірку «Українські 
народні пісні Пряшівського 
краю» (Т� 1, 1958; Т� 2, 1963)� 

Неодноразово здійснював 
фольклорні експедиції в різ-
ні куточки Підкарпатської 
Русі Дезидерій (Дежьо) Єв-

генович Задор (1912—1985) — композитор, піаніст, педагог, осново-
положник професійного музичного мистецтва краю [див� про нього 
Рак 1997; Boniszlavszky 1998; Мадяр-Новак 2005]� У селах Свалявського, 
Рахівського та Міжгірського районів ним було записано понад 250 на-
родних пісень� Із 156 пісень він уклав збірку з 64 коломийок, весіль-
них, різдвяних та ін� обрядових пісень та 68 різножанрових пісень� 
Йому належить стаття «Коломийки в руській народній творчості», 
написана угорською мовою і опублікована 1942 року в часописі «Зоря-
Hajnál» [Zador 2005, с� 282—291]� У ній дослідник переконливо доводить 
еволюцію форми коломийкових танцювальних мелодій в протяжні 
ліричні пісні� Задору належать і художні обробки народних пісень� 
Угорський етнограф Антал Молнар, який високо цінував фолькло-
ристичну роботу Задора, передав його пісні відомому угорському 
композитору, фольклористу Белі Бартоку� З дозволу автора Барток 

Збірка «Народні пісні 
подкарпатских русинов» (1944 р.)
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скористався цими матеріалами, складаючи власний рукописний 
збірник для Академії наук Угорщини� Барток повернув збірку Задо-
ру, зробивши в ньому 155 цінних зауваг, зокрема щодо ненародного 
походження деяких пісень та їхнього правопису, порадивши стерти 
те, що він «начеркав» (див� лист Бартока до Задора від 3 лютого 1940 р�) 
[Рак 1997, с� 53]� Однак Задор залишив для потомків письмово зафіксо-
вані поради великого композитора� Під час стажування у Празі Задор 
вивчав фольклористичні праці Бартока, на сторінках угорської пре-
си виходить його стаття «Барток і музика сусідніх народів» (1970), в 
якій він поціновує внесок видатного угорського митця в дослідження 
фольклору� Згодом він публікує статтю до 100-річчя з дня народження 
Бартока (1981)� 

Петро Петрович Милославський (1896—1954) — родом з Петер-
бурга, видатний музичний діяч Закарпаття першої пол� XX ст�, спі-
вак, диригент, композитор, музикознавець, викладач� Гастролюючи з 
хором по Закарпаттю, записує народну творчість, робить обробки на-
родних пісень для хору� Йому належать статті, цінність яких полягає 
не лише в текстовому аналізі, а й у музичному, зокрема зіставному 
розгляді малодослідженого матеріалу� Є в них і поради щодо фіксації 
пісень, розгляд їх окремих піджанрів, до прикладу, вояцьких, пияць-
ких пісень та ін� У своєму дослідженні «Война в руській народній піс-
ні [Милославський 1943, с� 328—358], автор ділить пісні про війну на 
кілька рубрик і далі по черзі аналізує їх� Інша цікава стаття Милослав-
ського має назву «Руська народна пісня (пути историчного розвитку)» 
[Милославський 1943, с� 58—94]� Спершу автор висуває нагальну потре-
бу збирання мелодій народних пісень Закарпаття, адже на даний час 
їх загалом зібрано лише 400 одиниць, хоча самих текстів дуже багато� 
Далі на їх основі він з’ясовує взаємовпливи між угорськими та укра-
їнськими піснями, зокрема коломийками й, опираючись на висно-
вки Бели Бартока, на основі мелодичних та ритмічних особливостей 
українських пісень наводить у п’яти пунктах приклади їх подібності 
з угорськими� Таким чином, Милославський обґрунтував значення 
збирацької роботи для розвитку культури народу, намагався систе-
матизувати народнопісенну творчість за змістом і тематикою, праг-
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нув виявити спільні риси української й угорської народної музики, 
пісенні взаємовпливи� Однак деякі його твердження є сумнівними, 
до прикладу стосовно пентатоніки та ін�, з висновками дослідника 
не згоджуються і музикознавці пізнішого часу, зокрема Гошовський, 
який критикував Милославського за деякі сумнівні припущення у 
царині контактів української та угорської народної музики�

Двічі — 1910 та 1929 рр� відвідав Закарпаття видатний галицький 
композитор, фольклорист, музикознавець Філарет Михайлович 
Колесса (1871—1947)� З ним у сув’язі зародження і розвиток музичної 
фольклористики на Закарпатті� Про діяльність Колесси написала мо-
нографічне дослідження С� Грица [Грица 1962], їй та В� Юзвенко нале-
жать передмови до добірок його музикознавчих [Грица 1970] та фоль-
клористичних праць [Юзвенко 1970], наукові дослідження митця та 
матеріали про нього перевидають у наш час у Києві та Львові [Колесса 
2005, з передмовою Г� Скрипник; Колесса 2011]� Іменем Колесси назва-
но кафедру фольклористики у Львові, йому присвячено низку конфе-
ренцій�

Колессі належить розробка низки важливих і актуальних для 
фольклористики питань: історичної періодизації фольклору, класифі-
кації пісень на основі їх жанрової та суто музичної специфіки, комп-
лексного дослідження пісні, новотворів у фольклорі, зв’язків профе-
сійного мистецтва з народним, розробка ритмічних особливостей 
народних пісень, питання індивідуальної та колективної творчості 
у фольклорі� Колесса одним з 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 артистичного оформ-
лення� Тісний зв’язок мелодії з текстом в народній пісні веде свій по-
чаток з непам’ятної старини, коли поетичне слово, музика й танкові 
рухи лучилися в синкретичну цілісність ігри-хороводу, коли музич-
ний елемент мав навіть велику перевагу словесним� Після довгих 
віків розвитку ще й тепер у народній пісні виступає ясно ця залеж-
ність, бо ж мелодія накидає текстові свою ритмічну форму» [Колесса 
1970, с� 110]� На вазі цих студій наголошував і М� Грушевський: «Праця 
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фольклористів мусить йти тут поруч з працею музиків� Я з великою 
приємністю сліджу нпр� за підходами проф� Ф� Колеси до висвітлення 
історії народної ритміки, мелодії і пісенної творчості заразом в його 
останніх роботах… заразом одначе при всіх цінних поміченнях і про-
бах загальних виводів вони ще раз засвідчують яскраво існування 
великих прогалин в наших відомостях і матеріалах, в приготовчих 
студіях для рішень таких кардинальних питань, як відносини ста-
ринного діатонізму до нового хроматизму, речитативного нерівно-
складового ритму до пісенної рівноскладової строфи, хронологія те-
чій і роля елементів східніх, грецьких, римських, східно-азійських й 
турецьких в добі формування української ритміки і мелодики� Для 
вияснення цих основних питань і для історії поезії, досліди над рит-
мом мелодії і поетичними текстами мусять бути проведені спіль-
ними силами музиків, фольклористів і соціологів, використовуючи 
матеріал не тільки слов’янський чи індоєвропейський, а в ширших 
світових рамцях» [Грушевський 1993/1, с� 86]�

Визначне місце в історії фольклористики посідає двотомний збір-
ник Колесси «Народні пісні з Галицької Лемківщини» (1929), що міс-
тить 820 мелодій, значна частина яких записана за допомогою фоно-
графа� По вислову К� Квітки «першенство і цінність лежать цим разом 
у тому, що автор перший на слов’янському ґрунті покористувався 
тими принципами класифікації мелодій, які спровадив Ільмарі Крон 
(Фінляндія), а змодефікував Б� Барток» [Колесса 2005, с� 250]� Колесса 
показав, що пісенні мелодії лемків по обох боках Карпат виявляють 
спільність ознак, це варіанти одного і того ж музичного діалекту, 
отже, Лемківщина і в сфері музичної культури належить до україн-
ського етнічного типу� 

Колесса багато зробив у розвою порівняльного напряму в музич-
ній фольклористиці, у слов’янознавстві (його стаття «Балада про 
дочку-пташку», 1937 та ін�)� У народній культурі сусідніх народів він 
знаходив близькі риси: «Східноєвропейські народи при всіх різни-
цях фізичної і духовної натури мають все ж таки багато спільного: ця 
спільність і споріднення проявляється особливо виразно в народній 
поезії� Східноєвропейські народи, не лише слов’яни, але також руму-
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ни, фінни, мадьяри, греки, у протилежність до германо-романського 
Заходу визначаються пребагатою усною словесністю, що до останніх 
часів зберегла велику живучість і повну свіжість� На це вплинули 
різні обставини, серед яких зростали й жили східноєвропейські на-
роди, а саме: їх географічне положення і близьке сусідство з Азією, їх 
етнічний склад та історичний розвиток, їх суспільне наверствування 
з подавляючою перевагою селянських мас, врешті спільні культурні 
впливи, яким вони довгі віки підлягали» [Колесса 1970, с� 18]�

Його відомі праці «Ритміка українських народних пісень» (1907), 
«Про вагу наукових дослідів над усною словесністю» (1922), «Україн-
ська народна пісня на переломі XVII— XVIII вв�» (1928), «Про ґенезу 
українських народних дум» (1921), «Кілька слів про фольклор Західної 
України» (1940), «Українська народна пісня в найновішій фазі свого 
розвитку» (1928) та ін� Колесса підтримував зв’язки з багатьма зару-
біжними фольклористами, отримав міжнародне визнання� Так, на 
Інтернаціональному конгресі народного мистецтва в Антверпені 1930 
року головуючий тоді Бела Барток звернувся до присутніх: «Панове 
делегати! Встанемо на честь одного з найбільших слов’янських етно-
графів Філарета Колесси!» [Советская музыка 1961, с� 85]�

Учений немало зробив і в справі збирання та вивченні уснопо-
етичної творчості Закарпаття� Вивчаючи карпатський музичний 
фольклор, він виокремив у ньому гуцульський, бойківський та лем-
ківський діалекти� Колесса свідчить: «Зпоміж галицьків гірняків 
хиба лише Лемки богатством пісенних мелодій дорівнюють закар-
патським Русинам» [Колесса 1923, с� 84]� Він підготував два збірники 
пісень краю, де подав науково обґрунтований зразок паспортизації 
текстів та систематизації пісенного матеріалу� В обох працях подано 
ритмічні складочислові схеми та вказівки на паралелі�

Його праця «Народні пісні з південного Підкарпаття» (1923) є пер-
шим академічним виданням підкарпатських пісень� Особливо вели-
ку цінність має в ній вступна стаття — перша науково-дослідницька 
праця музичного фольклору Закарпаття� У збірнику вміщено 153 пісні 
з мелодіями, записані у верхів’ї р� Уж (зараз Великоберезнянський ра-
йон), а також у селах східної Словаччини� Значна частина — це угор-
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ські і словацькі пісні, що не відповідають українському народному 
стилю регіону (див� далі)�

Друга збірка «Народні пісні з Підкарпатської Русі (мелодії й тек-
сти)» (1938 р�) містить 159 мелодій з варіантами та 130 текстів, записа-
них в селах Невицьке, Радванка, Горяни (Ужгородської округи), і Рако-
ве (Перечинської округи), а також тексти, записані М� Рощахівським 
у с� Радвань (Східна Словаччина)� Тут Колесса зазначає, що ці пісні 
у текстах, мелодіях і навіть у доборі пісенного матеріалу виявляють 
близьке споріднення із піснями, записаними на Галицькій Лемків-
щині [Колесса 1938, с� 50]� Всі пісні поділені на дві частини: обрядові 
й «звичайні», чи «світські», як ще їх називають на Закарпатті� Обря-
дові пісні згруповано у п’яти циклах: колядки; веснянки; весільні; 
обжинкові; хрестильні та приколискові� Пояснення Колесси щодо 
групування пісень є чіткими, цінними й науково та логічно вмоти-
вованими: «Такий поділ відповідає не тільки змістові цих пісень та 
обрядам, з якими вони в’яжуться, обрядові пісні відрізняються від 
звичайних тим, що визначаються характеристичними для кожної 
групи формами вірша й мелодії� Звичайні пісні групую на основі си-
лабічних схем, їх віршової будови, що стоїть у найтіснішому зв’язку з 
ритмічною структурою мелодій� Тож групування дає можливість зво-
дити разом близькі варіанти мелодій» [Там само]� Вчений свідчить 
про свої намагання зберегти фонетичні й морфологічні особливості 
місцевих говорів, однак він бачить непослідовність у місцевій вимові 
і тому у власних записах�

Є тут відомості про місцевості, з яких походять пісні, а також іме-
на співців за цими місцевостями� Колесса перераховує й цілу низ-
ку видань, з яких він наводить варіанти й паралелі до текстів, серед 
них не лише закарпатські, загальноукраїнські, а й видання відомих 
слов’янських фольклористів того часу� Далі йдуть власне мелодії і, що 
важливо, схеми до них�

Філарету Колессі належать також розвідки «Старинні мелодії укра-
їнських обрядових пісень (весільних колядок) на Закарпатті» (1934), 
«Народнопісенні мелодії українського Закарпаття» (1946), та одна 
стаття на цю тематику чеською мовою� Важливим висновком його 
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праць є те, що на основі детальних студій народних пісень він дово-
дить спільність походження закарпатських українців з українцями 
інших теренів: «Українські народні пісні південного Підкарпаття по 
своїм мельодичним і ритмічним признакам найблизші до пісень га-
лицьких Лемків, так само як і говори Лемків по обох боках Карпат, 
тісно споріднені з собою, творять одну діялєктичну ґрупу… Та хоч ді-
ялєкт Лемків своїми фоно- й морфольоґічними особливостями, лек-
сикою й наголосом в порівнянні з иншими українськими говорами 
розмірно найдальше відбігає від осередних українських діялєктів по 
Дністрови і Дніпрови — всеже таки ніхто не стане оспорювати йогож 
приналежности до спільного українсько-руського пня… Лемківські 
пісні як найтісніше споріднені з українськими піснями, записаними 
по Подністров’ю, споріднені не лиш своєю музичною формою, але та-
кож і змістом; на доказ того можна навести також і з нашого збірника 
цілі групи пісень» [Колесса 1923, с� 21—22]� 1924 р� Колесса видав також 
книжечку для шкіл «Руські народні пісні Підкарпатської Русі»�

За походженням галичанин Іван Артемович Панькевич (1887—
1958)  — мовознавець, літературознавець, історик, фольклорист, педа-
гог, послідовник В� Гнатюка  — з 1920 по 1939 рік жив на Закарпатті� 
Був одним із засновників «Просвіти», головним редактором чотир-
надцяти випусків її «Наукового збірника», де публікував багато фоль-
клорних матеріалів, зібраних ним самим і респондентами� Серед 
них найбільш вагомою є стаття «Великодні ігри й пісні Закарпаття» 
[Панькевич 1929, с� 255—276]� Є в нього публікації про хрестини, ще-
дрівки, колядки, різдвяні вірування, пасхальні звичаї («Підкарпат-
ська Русь», 1925, ч� 2; 1927, ч� 10; 1928, ч� 4, 5)�

Панькевичу належить монографія «Українські говори Підкарпат-
ської Русі і суміжних областей» (Прага, 1938), за яку Празький Кар-
лів університет надав йому звання доцента� Друга її частина — це 
хрестоматія з фольклору, що охоплює зразки з 109 сіл, які переважно 
служать як ілюстративний матеріал до закарпатських говірок� Тек-
сти подано латиницею (окрім літери «ы»), з точною передачею їх фо-
нетичного звучання� Сам текст через надмірну кількість різних по-
значок читається досить важко� Слід зауважити, що різні дослідники 
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фіксували мову творів по-різному, різними позначками — з діакри-
тичними знаками та ін�, що вело до значного різнобою й утруднюва-
ло сприймання твору� Спершу Панькевич подає список сіл, де були 
записані «взірці живої бесіди» за географічним принципом, латини-
цею� Далі вперемішку йдуть різножанрові тексти� Немало тут записів 
народних вірувань про різні істоти, декотрі з них мають свої місцеві 
назви: красні — дівчата-чарівниці, щезник — диявол, потопельник — 
утопленик, чугай — ворожбит, чорнокнижник — чарівник, що керує 
хмарами і бурями, повітруля — літаюча русалка та ін� Потому подано 
народні пісні — весільні, календарно-обрядові, любовні, рекрутські, 
«п’яничні», балади про отруєння та ін� Є тут і казки, зокрема деякі 
мандрівні сюжети, що рідко трапляються в регіоні: мотив Ікара, «го-
лого короля» (казка «король і ткачі») тощо� Панькевич записав також 
легенди про Ісуса Христа, святих, царя Соломона, історичні та ін� пе-
рекази, усні оповідання («метеор 1868», «про комасацію», «за револю-
цію»), а також популярну казку про короля Матяша (Мачка-краля) та 
оповідь про Лайоша Кошута� Панькевич писав статті про В� Гнатюка, 
М� Максимовича, І� Поливку, активно листувався з Колессою�

За проектами Чеської академії наук 1929 р�, та згодом, Чехосло-
вацького радіо 1935 р�, Панькевич записав у Празі та Ужгороді зраз-
ки фольклору від понад 50 інформаторів з усього краю, які було уві-
ковічено на 27 грамофонних платівках� Ці матеріали, що зберігалися 
у фонотеці Академії наук згрупував і підготував до друку разом з 
компакт-диском М� Мушинка (усього 135 пісень) під назвою «Голоси 
предків», він писав: «Це найдавніші досі збережені звукові записи ав-
тентичного фольклору русинів-українців Закарпаття і як такі мають 
значення не лише для діалектології та етнології, але й для культури 
в широкому розумінні… Ці зразки мають характер документів доби» 
[Мушинка 2002, с� 15—16]� Записи репрезентують фольклор майже з 
усіх регіонів сучасної Закарпатської області та Східної Словаччини, 
це 98 пісень та 14 творів усної прози� Матеріал згруповано за жанра-
ми, є тут обрядовий, сімейний фольклор, побутові пісні — пастуші, 
чумацькі, рекрутські та ін�, балади, казки, легенди та перекази, анек-
доти, усні оповідання� Біля текстів зазначено імена виконавців� Ан-



82         Фольклор українсько-угорського порубіжжя

тології передує розлогий вступ Мушинки, де він описує життєвий та 
творчий шлях Панькевича, обставини та деталі запису пісень, постаті 
співаків тощо� Вступ, як і тексти, подано двома мовами: українською 
та словацькою, післямова — І� Сенька та Ф� Матуша� Додано й опис 
оригінальних грамофонних платівок, словничок діалектних слів� Ви-
дання позначене високим сучасним рівнем інформативності�

Бела Барток (1881—1945) як видатний та оригінальний музикант 
назавжди ввійшов в історію європейської музики ХХ ст�, з його іме-
нем пов’язана ціла епоха розвитку угорської музичної культури� Його 
досягнення становлять загальносвітову цінність� Діяльність Барто-
ка була яскравою і різнобічною: він був композитором-новатором, 
відомим піаністом, талановитим педагогом� І, нарешті, як учений-
фольклорист, один із засновників порівняльного методу в музичній 
фольклористиці, він зібрав і простудіював тисячі пісень різних на-
родів світу� У пам’яті сучасників Барток залишився як великий гу-
маніст, демократ, противник будь-якого насильства і диктатури, 
який уболівав за національні інтереси Угорщини� Посмертно Барток 
був удостоєний премії ім� Кошута (1948) та міжнародної премії Миру 
(1955)�

Про композиторську творчість Б� Бартока написано чимало до-
сліджень, аналіз його фольклористичної діяльності частково ввійшов 
до монографічних праць, присвячених його життєвому та творчому 
шляху, це зокрема, монографії угорських учених Я� Деменя (1948), 
Й� Уйфалушши (1976), Т� Талліана (1981), російських І� Нєстьєва (1966), 
М� Мартинова (1967), окремі статті про народнопісенні зацікавлення 
Бартока підготували його сучасник та друг З� Кодай, В� Ламерт, І� Рац, 
О� Салаї, Ф� Чегі та ін� 

В юнацькі роки сім’я Бартока неодноразово змінювала місце про-
живання, що сприяло ознайомленню його з багатонаціональним по-
бутом Австро-Угорщини� Друг Бартока актор Надь згадує, що їм разом 
доводилося слухати пісні українських наймитів� Пісні ці впереміш із 
українських і угорських слів [Нестьев 1969, с� 33]� У 1906 р� він починає 
систематично вивчати народну пісню� Фольклорні інтереси Барто-
ка були надзвичайно широкі, бо стосувалися чотирьох частин світу� 
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І хоча він боровся за процвітання угорської національної культури, 
йому були чужими націоналістичні прояви� Він зазначає: «Моєю ке-
рівною ідеєю, яку з того часу, як став композитором, прекрасно усві-
домлюю, є ідея братства народів, братства наперекір війнам і розбра-
ту� Цій ідеї я намагаюся в міру своїх сил служити і в музиці, тому 
я не роблю спроб відмовлятися від якихось впливів, що йдуть від 
словацького, румунського, арабського чи будь-якого іншого джере-
ла� Лише б це джерело було чистим, свіжим і здоровим» [Пять писем 
1965, с� 105]� Йому належить низка праць про угорську, румунську, ту-
рецьку, сербську та ін� пісенність� Чимала його заслуга і в формуванні 
компаративного методу в угорській музичній фольклористиці, мето-
ду, який широко вживався у вивченні пісенного фольклору слов’ян� 
Почавши із збирання та систематизації слов’янського матеріалу, він 
поступово перейшов до його зіставного дослідження і використання 
в своїй композиторській практиці� «На самому початку,  — згадував 
3� Кодай, — він ясно уявляв собі, що без знання музики сусідніх наро-
дів ми не зуміємо по-справжньому познайомитися з угорською му-
зикою» [Кодай 1955, с� 57]�

Від початку своєї збирацької діяльності Барток звертався до на-
укових методів запису і розшифрування текстів, які виклав у відомій 
роботі «Для чого і як збирати народну музику» [Барток 1959]� За слова-
ми З� Кодая, він фіксував матеріал з документальною точністю� Слід 
зазначити, що Барток услід за Белою Вікаром, який вперше в Європі 
застосував фонограф для записів народної музики, теж користувався 
фонографом� Поставивши у фокусі вивчення конкретне середовище 
і конкретну діяльність, він висунув і конкретні вимоги до збирача: 
«Ясно ж, як божий день, що ідеальний збирач народної музики пови-
нен бути свого роду “всезнайкою”� Справді, для того, щоб написати 
пісню, він повинен підмітити найменші нюанси окремих діалектів, 
тобто володіти знаннями мови і фонетики; для того, щоб він міг точ-
но записати танцювальну мелодію, необхідно розумітися на хорео-
графії, щоб встановити причинний зв’язок між народною музикою 
і народним побутом, звичаями, необхідне широке знання етнографії 
і фольклору� Збирач повинен бути соціологом, якщо він хоче розкри-
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ти роль змін у сільському житті колективу і відобразити ці зміни в 
народній музиці» [Барток 1959, с�10]� Особливу увагу Барток надавав 
виконавцю, збиранню відомостей про його життя, інтереси, став-
лення до пісенного твору� Записи Бартока супроводжувалися деталь-
ною фіксацією умов виконання, всіх частин тексту з урахуванням 
їх послідовності, варіантності, характеристиками окремих співаків� 
Методичні розробки вченого  — це ціла епоха в дослідженні пісенної 
творчості, як традиційної, так і сучасної, вони заклали основу для по-
шуку нових принципів опублікування народних пісень� Слідуючи 
цим принципам, Барток підготував збірку словацьких народних пі-
сень, видану 1959 р� [Bartók 1959/1—2], опрацював збірник «Сербсько-
хорватські народні пісні», опублікований по його смерті [Bartók 1951]�

На початку ХХ ст� у час поїздок по тогочасній Угорщині Барток 
поряд з піснями різних народів зібрав і 80-100 (за різними даними) 
пісень українців-русинів, які нині знаходяться в архівах Угорської 
академії наук [див� про це Луканюк 1995, с� 264—276]� Українсько-
угорським зв’язкам у народній пісенності він присвятив окремі 
розділи своїх праць «Угорська народна пісня» (1924), «Народна му-
зика Угорщини і сусідніх народів» (1934) та ін� Приступаючи до сту-
дій українського фольклору, він почав вивчати українську мову� У 
власній бібліотеці композитора, яка зберігається в Будапештському 
Барток-архіві, є ціла низка українських словників і самовчителів з 
його записами характерних народних зворотів («низенький поклін», 
«бувай здоров» та ін�)� Знав Барток і праці українських фольклористів, 
зокрема В� Гнатюка, Ф� Колесси, І� Франка та вів з ними листування, 
що допомагало йому коригувати свої науково-теоретичні положен-
ня� До прикладу, при вивченні збірника Колесси «Пісні з південного 
Підкарпаття» (1923) Барток знайшов у ньому 40 % пісень угорських і 
угорського походження [Bartók 1924, c� 18]�

Користуючись зіставним методом, Барток на відміну від своїх по-
передників (Ретеї Пріккеля, Й� Ернєї та ін�) досяг набагато вагоміших 
результатів у дослідженні українсько-угорських фольклорних зв’язків� 
Так, порівнюючи українські коломийки з угорським пісенним фоль-
клором, вчений виокремив в останньому групу пісень з чотириряд-
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ковою структурою, яка нагадує ритм коломийки і відрізняється від 
угорських, та дійшов висновку, що ці пісні в минулому мали дворяд-
кову структуру і під впливом угорських пісень видозмінилися� «Cлід 
засвідчити,  — писав він, — що поряд з розширеними чотирирядко-
вими формами можна зустріти і деяку кількість дворядкових форм, 
які на відміну від чотирирядкових — з погляду старих угорців — є 
напівпіснями»� Вони, на думку автора, побутували як приспіви до 
«танців свинопасів» [Там само, с� 404]�

Свою думку музикознавець поглибив у роботі «Народна музика 
Угорщини і сусідніх народів»� Учений вважав, що пісні свинопасів 
мали значний вплив на музичні особливості куруцьких1 пісень, а 
пізніше — рекрутських, у результаті чого сприяли формуванню ново-
угорської народної музики� Можливість впливу коломийки на угор-

1 Ку́руци (угор� kuruczok/kurucok) від лат� слова «crux» (хрест) — учасники антигаб-
сбурзьких повстань в Угорському королівстві в 17—18 ст� Серед куруців крім мадя-
рів траплялися також словаки та русини�

Зразки українських пісень, записаних власноруч Б. Бартоком.
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ську пастушу пісню допускає й інший угорський дослідник Л� Горват, 
який пояснює це спільним перебуванням угорських та українських 
свинопасів, під час якого угорці могли запозичити коломийку 
[Pálóczi-Horváth 1943, р� 83]� З висновками Бартока не у всьому згоджу-
вався Золтан Кодай� Він твердив, що, вочевидь, угорська форма має 
ознаки первинної і більш схожа з марійськими, ніж з українськими, 
зразками, та вважав, що для вирішення питання треба дослідити, з 
одного боку, всю інструментальну музику Східної Європи, а з друго-
го — карпатоукраїнсько-марійські зв’язки� Свою думку з цього при-
воду згодом висловив В� Гошовський (див� далі)�

Своєю чергою Барток у своїй монографії говорить також про зворот-
ній вплив новоугорських пісень на українські та словацькі, для чого 
з часом з’явилися сприятливі умови, адже, як писав Правдюк: «Для 
засвоєння старовинного пентатонного угорського стилю ні українці, 
ні словаки не мали, вочевидь, відповідної основи, тих “зустрічних 
хвиль”, які б сприяли його адаптації» [Правдюк 1982, 78]� Досліджую-
чи питання взаємовпливів у народній музиці, Барток вирізняв три 
їх форми: запозичення мелодії в цілому; запозичення, яке супрово-
джується значними змінами в мелодії, наприклад її подовженням чи 
скороченням, наповненням емоціями співака; переймання окремих 
елементів, конфігурацій тощо� Свої висновки вчений підтверджував 
аналізом музично-пісенного матеріалу різних народів, послуговую-
чись як власними зібраннями, так і збірниками Ф� Колесси, Ф� Куха-
ча, К� Ербена та інших фольклористів� У наступних компаративних 
дослідженнях пісенного фольклору основну увагу Барток приділяв 
зв’язку мелодії з поетичним текстом� Немалої ваги Барток надавав 
також дослідженню взаємозв’язків народної та професійної музики� 
Композитор засвідчив три форми впливу селянської музики на про-
фесійну [Барток 1977, с� 249]�

Великий вплив на формування і розвиток слов’янознавчих інтер-
есів Бартока мали його знайомство і листування зі слов’янськими 
культурними діячами, зокрема з Ф� Колессою, якого він називав од-
ним з найвідоміших слов’янських етнографів� Між ними велося лис-
тування, а 1936 р� Колесса дружньо приймав угорського музикознавця 
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у Львові, де той слухав фонограми українських мелодій зі збірника 
А� Конощенка� Про фольклористичні праці Колесси Барток відзивав-
ся дуже схвально, відзначаючи їх неабияку ретельність� С� Й� Грица, 
яка вивчала творчість Колесси [Грица 1962] наводить слова Бартока з 
приводу отриманої від Колесси бібліографічної роботи з українсько-
го фольклору: «“Мене дуже порадував Ваш прекрасний, ґрунтовний 
огляд бібліографії з SDN (Societe des Nations� Мова йде про роботу Ф� Ко-
лесси «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)» [Там само, с� 91]�

Наукові та творчі інтереси вчених мали багато спільного� Вони 
жили і творили в один і той же час, високий рівень робіт Колесси, 
як і Бартока, так само пояснюється тим, що він поєднав музичний 
і словесний аспекти досліджень, наголошував на їх нерозривному 
зв’язку� Обидва вчені одними з перших виявили наявність музичних 
діалектів у фольклорі народів Карпатського регіону� Колесса, як і Бар-
ток, багато розвідок присвятив компаративним студіям, наголошую-
чи на поєднанні зіставного та конкретно-історичного розгляду пісні� 
Обидва учені розробляли й проблеми взаємозв’язку народної музики 
з професійною� 

Більш глибокому ознайомленню Бартока з тогочасним радян-
ським народним і професійним мистецтвом сприяла його поїздка до 
Радянського Союзу взимку 1929 р� Учений ще раніше цікавився росій-
ською та українською літературою і мистецтвом, фольклорними ба-
гатствами дореволюційної Росії� Окрім Москви й Ленінграда Бартока 
вітали в Україні (Харків, Одеса), де він дав декілька інтерв’ю, в яких 
розповів про своє захоплення українською народною піснею� Вчений 
заявив, що його інтерес до української музики настільки великий, що 
в подальшому він збирається присвятити її вивченню значно більше 
часу� Творчість Бартока мала великий вплив на українського компо-
зитора та фольклориста Ю� Мейтуса, про що той писав у своїх спо-
гадах�

Серед дослідників, які крім пісенного фольклору вивчали й інші 
жанри угорської народної творчості, розглядали її в контексті з фоль-
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клором слов’ян, слід назвати Белу Ґунду� Разом з Ласло Шафарі Ґун-
да провів кілька експедицій в долини р� Вичі і Латориці, а також до 
верхніх витоків Тиси, на Гуцульщину� А 1940 р� із співробітниками 
Угорського етнографічного музею вздовж угорської смуги: в околи-
цях Сернємочар, до Дерцена, Берега, Берегуйфалу (Нове село)� Зібра-
ний тут матеріал дослідник опублікував у книзі «Жінка, що обертає 
решето» [Gunda 1989]� 

Йому належить праця «Угорсько-слов’янські етнографічні 
зв’язки», вміщена в збірнику «Угорщина і слов’яни» за 1942 рік [Gunda 
2000, p� 165—185], присвяченому літературним, мовним, історичним, 
культурним взаєминам угорців і слов’ян, питанням впливу угорської 
фольклорної традиції на слов’янську� Так, він свідчить, що в хорват-
ській народній поезії часто з’являються герої угорської історії (Янош 
Гуняді, король Матяш, Мігай Сіладі та ін�)� Ґунда пише також про те, 
що поряд з угорським пентатонним матеріалом нові угорські пісні з 
чітким ритмом впливали на словацьку народну музику, що відбило-
ся не лише в текстах, а й у мелодіях� Цей вплив відчувався і в україн-
ській народній музиці, не лише в самій Угорщині, а й у Галичині� Сло-
вацькі та русинські куруцькі пісні теж свідчать про тривалі контакти 
з угорцями, у фольклорі слов’ян діє угорський король Матяш� Ґунда 
виявляє гарне знання закарпатського фольклору, згадуючи сюжет 
про звільнення Матяшем Невицького замку від Поган-дівки� На його 
думку, русинські наративи про Матяша виникали в районі Ужгоро-
да й звідтіля поширювалися далі в область Земплен та Галичину� В 
них також йдеться про Ференца Ракоці, імператора Йосифа ІІ� Щодо 
іншого угорського історичного героя, Лайоша Кошута, то його образ 
увічнений в закарпатських, буковинських та галицьких народних 
піснях і прислів’ях� Ґунда вслід за Бартоком підтвердив вплив нових 
угорських пісень на словацькі й українські та, своєю чергою, україн-
ських коломийок на угорські пісні пастухів, пояснивши це їх контак-
тами з українським населенням� На матеріалі угорсько-слов’янських 
контактів у матеріальній та духовній культурі Ґунда робить висно-
вок, що слов’янські елементи в угорців є статичними, пов’язаними 
з географічними й історичними особливостями краю, натомість 
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угорські елементи у 
слов’ян — динамічними, 
дотичними до людини та 
суспільства�

Знаним угорським до-
слідником, громадським 
діячем, був академік 
Дюлі Ортутаї, який свого 
часу (1941 р�) брав участь 
у діяльності літературно-
наукового відділу Подкар-
патского Общества Наук� 
Серед інших питань ве-
лику увагу він приділяв 
казковій прозі, її носіям� 
Його дослідження про 
оповідача Мігая Федича, 
русина (українця) за по-
ходженням започаткува-
ло першу книгу багато-
томного видання «Új Magyar Népköltési Gyűjtemény» (Новий збірник 
угорського фольклору) [Ortutay 1940]� 

У 20-ті роки XX ст� західноєвропейська фольклористика виявляла 
інтерес до нових методів запису фольклору, до умов та форм його по-
бутування, до особистості співця чи оповідача� Проте переважала ще 
стара традиція — переказ сюжету народного твору збирачем, а не точ-
ний запис зі слів оповідача, про що можна судити на основі багатьох 
збірників� Поява ж роботи Ортутаї «Мігай Федич розповідає» це, фак-
тично, перехід угорської фольклористики до нових методів запису з 
акцентом на особистості оповідача та його соціальному середовищі� У 
своєму дослідженні Ортутаї ставить завдання показати живе побуту-
вання казок у колективі, роль обдарованої особистості в оповідальній 
традиції, коли казкар не просто переказує текст, а творчо інтерпретує 
його� Він розглядає також соціальне середовище, в якому функціо-

Книга Дюли Ортутаї «Мігай Федич розповідає». 
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нують казки, зіставляє репертуар оповідача-митця з міжнародними 
сюжетами, знайомить читача з багатьма фактами біографії Федича, з 
думкою про нього селян тощо, описує фольклорну традицію комітата 
(області) Сабольч і рідного села казкаря� Ортутаї вважає, що в його каз-
ках переплелися українська і угорська оповідальні традиції� Ці казки 
сам Федич слухав як угорські, а оповідав їх рідною мовою� Ортутаї до-
ходить висновку, що багата фантазія, епічний талант — найхарактер-
ніші риси оповідальної майстерності Федича Мігая — формувалися 
частково під впливом соціальних факторів, частково — етнічних� Чи-
мало уваги дослідник приділяє питанням колективного та особисто-
го в практиці казкаря, варіативності й традиційності� Зупиняючись 
на питанні 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� Класи-
фіковані вони за системою Аарне-Томпсона� У примітках до казок є 
посилання на споріднені сюжети й мотиви в українській та німець-
кій казковій прозі� До книги в невеликій кількості увійшли також на-
родні легенди, анекдоти, оповіді�

Таким чином, дослідження Ортутаї започаткувало новий напрям 
у розвитку угорської фольклористики і поставило низку нових важ-
ливих проблем� І хоча в ньому лише намічається інтерес до вивчення 
взаємовпливу двох казкових традицій, угорської й української, зна-
менний сам факт постановки цього питання, до якого пізніше повер-
неться Ортутаї� А саме — передмова до збірника казок М� Фінцицько-
го, стаття «Два народи Ракоці» та ін�

1944 р� в перекладі угорською мовою вперше окремою книгою ви-
йшли друком народні балади [Ruszin népballadák 1944] — збірка 27 
текстів, зафіксованих у Воловецькому, Міжгірському, Рахівському та 
Хустському районах� Найбільше записів подав Лука Дем’ян, переклад 
здійснив Андор Ловашші� Збірка стала раритетом� Маріан Патакі на-
лежить невелика монографія про народну музику під назвою «Земля 
Ракоці»�
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Закарпатським фольклором цікавилися також чеські та словацькі 
вчені� Результатом експедицій по Східній Словаччині стала фунда-
ментальна праці Яна Гусека (1884—1973) «Етнографічна межа між сло-
ваками та карпаторусами»[Húsek 1925], куди окрім багатьох загальних 
даних увійшли й відомості про звичаї, обряди, казки тощо� Місцевий 
люд він відносив до «української частини російського племені»�

З історичного боку етнографією і фольклором Закарпаття цікавив-
ся декан філософського факультету Братиславського університету Єв-
ген Юліанович Перфецький (1888—1947)� Він неодноразово відвідав 
край, де спілкувався з Ю� Жатковичем� Йому належать статті про ко-
роля Матяша Корвіна у фольклорі Закарпаття� 

Давні закарпатські рукописні збірники вивчав Франтішек Ти-
хий (1886—1968), він видав також збірник закарпатських переказів 
та легенд, куди ввійшли твори про короля Матяша, князя Лаборця, 
закарпатські замки та ін� [Tichý 1965]� Іржі Полівка (1858—1933) у свій 
п’ятитомний «Каталог словацьких казок» (1923—1931) вмістив 190 ка-
зок із записів Гнатюка, Верхратського та Малиновського, переклав-
ши їх словацькою мовою, не зазначивши, що це українські твори� У 
перекладі чеською мовою кілька збірок казок видав Йожеф Спілка 
(«Napucánek», «Ivanko z Piloniny» та ін�)� До збірників колективних 
праць чеських вчених під назвою «Підкарпатська Русь» увійшли й 
етнографічні матеріали� 

Із словацьких дослідників у монографію про Бардіїв та околиці 
[Krpelec 1935] чимало фольклорних творів — пісень, звичаїв тощо — 
умістив Бартоломей Крпелець (1879—1959)� А� Кожмінова опублікувала 
монографію про Підкарпатську Русь, де серед іншого повідомила на-
родні пісні з текстами та мелодіями [Kožmіnovа 1922]� 

Розглядуваний період був одним із найплідніших у розвитку 
фольклористики Закарпаття� У цей час з’являються об’єднання (То-
вариство «Просвіта», «Подкарпатское Общество Наук та ін�»), які ви-
конують координаційну, організаційну, фактично, наукову роботу, 
власне, беруть на себе академічні функції в збиранні, публікації та 
дослідженні уснопоетичних творів, випускають низку періодичних 
видань� Значним є доробок чеських та словацьких офіційних інсти-
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туцій� У цей період далі публікують чимало пісенних збірок, на но-
вий щабель підносяться студії музичної фольклористики передусім 
завдяки Ф� Колессі та Б� Бартоку, які започаткували порівняльний ме-
тод в музикознавстві краю� Увагу дослідників привертає й прозовий 
фольклор, зокрема історичний, топонімічний, що нагромаджується в 
тогочасних збірках� Угорських фольклористів серед інших питань цікав-
лять угорсько-українські, угорсько-слов’янські контакти у фольклорі� 

Фольклористика Закарпаття 
в другій половині ХХ — ХХІ столітті

1945—70-ті роки 

Після закінчення Другої світової війни Закарпаття було приєднане 
до Радянського Союзу, 22 січня 1946 року у складі Радянської України 
була створена Закарпатська область з центром в Ужгороді�

У 1945, 1946, 1947, 1948 роках Академія наук СРСР та УРСР, Москов-
ський, Львівський, Київський, Ужгородський університети провели 
ряд комплексних експедиції по збиранню усної народної творчості 
Закарпаття, в яких також брав участь відомий російський фолькло-
рист, етнограф, перекладач Петро Григорович Богатирьов (1893—
1971), який упродовж 1921—1939 років жив і працював у Чехословач-
чині� На початку 20-х років Богатирьов почав збирати на тогочасному 
Закарпатті, що перебувало в складі Чехословаччини, народні обряди 
та вірування, які разом із архівними фольклорними матеріалами 
Ф� Ржегоржа ввійшли до його книги французькою мовою «Магічні 
дії, обряди та вірування Закарпаття» (1929), російський переклад було 
здійснено і опубліковано 1971 р� [Богатырев 1971, с� 167—297 ]� Методою 
своєї книги дослідник обрав синхронний (статичний, структурально-
функціональний) метод аналізу як більш достовірний і плідний на 
відміну від діахронного� Він з’ясував принципи, функції та види ма-
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гічних дій, їх глибоку закоріненість у побуті місцевих жителів, подав 
докладний опис народного календаря закарпатських селян, їх кален-
дарні та сімейні звичаї, дещо з народної демонології� У статті «Ігри 
в поховальних обрядах Закарпаття», він навів власні матеріали про 
еротичні ігри біля покійника [Богатырев 1996, с� 484—508]�

У 50—60-ті роки виходять популярні збірки народних пісень, зо-
крема коломийок, де поряд з традиційними вміщують чимало так 
званих радянських творів, більшість яких мала авторське походжен-
ня, і які вигадували на потребу дня� Укладачі публікували їх під ру-
бриками: революційні пісні; пісні про партію; про Леніна; про кол-
госпне життя; про Радянську Армію; проти церкви тощо, часто ними 
відкривалася збірка, інколи вони навіть превалювали� Ідеологічний 
тиск призвів до публікації творів малоцікавих, низького художньо-
го рівня� Водночас збирачам-ентузіастам вдалося записати й багато 
яскравих, традиційних співанок з різних місцевостей краю�

Серед збірок цього часу — коломийки Рахівщини, які під назвою 
«Трембіта» підготував до друку В� Піпаш-Косівський (1962, 1964)� Пісні 
з Перечинського, Іршавського, Міжгірського, Свалявського, Хустсько-
го районів знаходимо в записах П� Пойди [Пісні з полонини 1966; Ой 
співаймо співаночки 1973]� У тридцяти поселеннях Міжгірського, Сва-
лявського, Іршавського, Виноградівського районів Закарпаття збира-
ла пісні З� Василенко, 1962 р� вона публікує 200 пісень з мелодіями [За-
карпатські народні пісні 1962]� Василенко у своїй статті «Закарпатські 
народні пісні» зупиняється на характеристиці музичних особливос-
тей українських народних пісень і спільних пісенних форм у мелоди-
ці сусідніх народів, на їх музично-поетичній структурі� Вона розгля-
дає пісні з мелодіями, спільними для угорського, чеського, польського 
і словацького народів� Так само з нотами подає пісні М� Кречко (1959)� 
Разом з П� Лінтуром Кречко уклав збірку під назвою «Закарпатські піс-
ні та коломийки» (1965), за його словами, адресовану широким колам 
читачів і, насамперед, учасникам художньої самодіяльності� Окрім 
власних, укладачі долучили записи В� Іваньо, Ю� Туряниці, М� Мило-
славського, І� Чендея� Пісні подано за рубриками: у радянському За-
карпатті; з минулого; обрядові; балади; ліричні; заробітчанські; во-
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яцькі та рекрутські; побутові; жартівливі та гумористичні; колискові; 
про кохання; дівочі; парубоцькі; віночок для концерту (авторські з 
нотами)� Згодом невеличку збірку коломийок готує І� Гурдзан (1973), а 
в 1975 році І� Сенько під назвою «Як зачую коломийку» з передмовою 
«Поетична мозаїка народного життя»� Коломийки, які автор записав 
у 1955—1971 роках погруповані в’язанками, за назвою першого рядка, 
його тематикою� Та загалом матеріал у подібних збірках розміщують 
за жанрово-тематичним принципом, з невеликими передмовами, 
алфавітним покажчиком, інколи словничком діалектів� 

Закарпатські пісні, серед них коломийки, ввійшли до загально-
українських пісенних видань цього жанру, до прикладу, це збірка 
«Коломийки» (1963) Г� М� Литвака, який записував їх у 1950—60 рр�, 
до видань з академічної серії «Українська народна творчість», напр� 
«Танцювальні пісні» (К�, 1970), «Балади» (К�, 1987, 1988) та ін� Науково-
популярне спрямування має видання коломийок, підготовлене відо-
мим фольклористом О� І� Деєм [Коломийки 1962]� У солідній перед-
мові Дей дає характеристику цього пісенного жанру, відносячи його 
до давніх, описує особливості, розмір і ритміку, тематику коломийки, 
етимологію самого слова� Дей вважає, що ця пісенна мініатюра не-
зрівнянно багатша темами й художньо-образною палітрою від козач-
ків, гопаків, шумок, чабарашок, які йдуть лише вкупі з танцем�

Чимало коломийкових збірок (1969, 1973, 1977) підготувала відома до-
слідниця слов’янської пісенності Н� С� Шумада (нар� 1926 р�), 1969 р� ви-
йшла солідна книга «Коломийки» в академічній серії «Українська народ-
на творчість», до якої вона підготувала передмову «Пісенні мініатюри 
українського народу» та примітки� Нотний матеріал опрацьований 
З� І� Василенко, яка здійснила також аналіз коломийкових мелодій� Піс-
ні впорядковано за усталеним жанровим поділом — родинно-побутові 
та соціально-побутові; коломийки радянської доби; мелодії; далі — за 
тематикою� Є в ній і чимало закарпатських творів�

Унікальним є видання співанок-хронік (новин), укладене О� Деєм 
та С� Грицею [Cпіванки-хроніки 1972]� О� Дей першим розглядає й об-
ґрунтує їх як окремий, відносно новий жанр фольклору, хоча з цьо-
го приводу звучать й інші думки� Пісні класифіковано за розділа-
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ми: співанки-хроніки з історичною підосновою; соціально-побутові 
співанки-хроніки; побутові новини� Книга має дві передмови, О� Дея 
«Співанки-хроніки (Новини)» та С� Грици «Функція музичного еле-
мента в співанках-хроніках», де подано детальний фаховий аналіз 
цього жанру, як з текстового (Дей), так і музичного боку (Грица)� Сюди 
ввійшло й кілька маловідомих творів з угорськими мотивами� 

Щодо прозових жанрів, то в 50—60-ті роки з’явилися друком казки 
з Мукачівського, Хустського районів, укладені Л� Дем’яном (1959, 1964), 
М� Рішко (1962) та ін�, в яких за велінням часу превалювала соціальна 
тематика, казки про бідних та багатих� І� Чендей підготував збірку 
«Казки Верховини» (1960 р�), частина цих творів увійшла до видання 
«Казки Буковини� Казки Верховини» (1968)�

1970 р� в Угорщині з’явився збірник казок, зібраних М� Фінцицьким 
у кінці XIX ст�, про що вже згадувалося, що є чи не найдавнішою під-
біркою казок краю� Він був знайдений в архіві Угорського етнографіч-
ного музею казкознавцем Агнеш Ковач (без оригіналу й приміток) і ви-
друкуваний у серії «Казки народів світу» з передмовою Дюли Ортутаї 
та невеличкими правками [A vasorrú indzibaba 1970]� До збірника Фін-
цицького ввійшли соціально-побутові та фантастичні казки, останні 
складають більшість� Відомо, що Фінцицький зібрав усього 92 казки, з 
яких переклав для видання 40� Українською мовою — це, власне, пере-
клад з перекладу, їх озвучив Ю� Шкробинець [Таємниця скляної гори 
1971]� Перекладач вчинив певні модифікації, адресуючи книгу передов-
сім масовому читачеві, однак він зберігає окремі мовні особливості, ді-
алектизми, подав словничок маловживаних слів� У передмові до збірки 
Шкробинець описує життєвий і творчий шлях Фінцицького, розглядає 
казки� Представлені у збірці тексти відбивають багату казкову тради-
цію Закарпаття, її своєрідність� У примітках казки класифіковані за 
системою Аарне-Томпсона� Значна кількість текстів належить до між-
народного казкового фонду, хоча в них відчувається вплив казкового 
епосу інших народів, що живуть по сусідству — словаків, угорців, румун� 
Наприклад, казки «Щастя одного хлопця», «Два подорожуючих леґіня», 
«Чому кінь постійно голодний» нагадують сюжети угорських народ-
них казок� У них трапляється багато угорських слів і виразів, характер-
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ний для угорських казок по-
чаток — був, де не був тощо� 
Передмову до збірника на-
писав Дюла Ортутаї (1910—
1978)  — відомий угорський 
фольклорист, політичний і 
культурний діяч, у різні пе-
ріоди він очолював ряд на-
укових установ  — Угорське 
етнографічне товариство, 
Відділ досліджень фольклору 
і етнографії Академії наук, 
був головним редактором 
журналів «Етнографія», «На-
родна культура — народне 
суспільство», багатотомного 
«Угорського етнографічного 
словника» (MNL) і т� д� Ор-
тутаї цікавився й угорсько-
слов’янськими, зокрема 
угорсько-українськими 
зв’язками, він писав: «Нам 
нагально необхідно якомога 
повніше познайомитися з 

усною народною поезією наших сусідів, особливо з тією її частиною, 
котра свідчить про живий плідний зв’язок з угорською історією й угор-
ською культурою» [Ortutay 1966, p� 56]� Цей зв’язок Ортутаї виявив, ви-
вчаючи історичний фольклор, аналізуючи образи історичних героїв 
короля Матяша, Лайоша Кошута, князя Ференца Ракоці ІІ у фольклорі 
народів Східної Європи, зокрема українців-русинів, це, зокрема, дослі-
дження «Два народи Ракоці» (1939)�

Окрім казок у даний період побачили світ збірки легенд та пере-
казів краю, куди ввійшли твори з друкованих джерел — до прикладу, 
збірки К� Заклинського, журналу «Наш родный край», а також зібра-

Обкладинка збірки казок «Таємниця скляної гори» 
(1970 р.).
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ні укладачами та іншими збирачами — П� Лінтуром, В� Піпашом-
Косівським, Ю� Туряницею, П� Пойдою, І� Сеньком та ін� Це збірка 
«Легенди Карпат» (1968), упорядкована Г� Ігнатовичем та «Легенди 
нашого краю» (1972), упорядкована П� Скунцем� Передмови до обох 
збірок написав П� Лінтур, який подав класифікацію місцевих легенд 
та переказів, ділячи їх за історичним принципом на кілька груп чи 
циклів� Тут трапляється немало угорських мотивів, зокрема в циклі 
про антигабсбургські повстання� Закарпатські народні прислів’я та 
приказки записав та впорядкував В� Іваньо [Cкарби народної мудрос-
ті 1959]� Окрім нього зразки цього жанру записували та публікували 
в місцевих періодичних та ін� виданнях письменники Л� Дем’ян, 
С� І� Панько, І� М� Чендей, до своїх праць з діалектології краю чимало 
паремій залучали Й� О� Дзендзелівський, М� А� Грицак� 

Багато у збиранні та вивченні закарпатського фольклору зробив 
Петро Васильович Лінтур (1909—1969), що був також літературо-
знавцем, педагогом, громадським та культурним діячем, чиє ім’я 
широковідоме не лише в Україні, а й за її межами, в багатьох євро-
пейських країнах� Усну творчість краю він почав збирати ще в до-
радянський час: «Любов до народної казки, народної пісні, — згадує 
Лінтур, — зародилася в мені з раннього дитинства� Пам’ятаю довгі 
осінні і зимові вечори, коли з хвилюванням слухав під хурчання ве-
ретена казки бабусі, матері, сусідок, які приходили до нас “на пряхи”, 
тобто на вечорниці� В учнівські роки у Мукачівській гімназії мені час-
то доводилося на прохання учителів записувати ті чи інші сюжети� У 
старших класах я завів зошит для фольклорних записів» [Зачаровані 
казкою 1984, с� 8]�

Разом зі своїми студентами він провів низку експедицій, обсте-
жив 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 згаданій комп-
лексній етнографічній експедиції, яку проводила АН СРСР� Лінтур 
працював у складі однієї з її груп, яка обстежувала села Хустського та 
Міжгірського районів, познайомився там з П� Богатирьовим� Зібрані 
матеріали Лінтур опублікував у різноманітних збірках� Серед інших 
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фольклорних жанрів Закарпат-
тя він вивчав обрядову пісен-
ність та балади, його цікавили 
питання їх ґенези й розвитку, 
жанрові особливості� Ученому 
належить невелика збірка коля-
док з передмовою [Лінтур 1942]� 
Спершу він дає загальні відо-
мості про колядки та їх етногра-
фічне тло, зокрема вважає, що 
назву «керечун» — ритуальний 
хліб угро-руси могли перейняти 
від угорської форми «karácsony»� 
Зауваживши, що закарпатські 
колядки досі мало публікува-
лися і не вивчалися, а їх класи-
фікація є проблематичною, він 
пропонує наступне групування, 
усталене в тогочасній науці, за 
яким і описує конкретні тексти: 
І� Колядки з язичницькими мо-
тивами, серед яких: 1) колядки 
з міфічними мотивами; 2) ко-
лядки з військово-дружинними 
мотивами; 3) колядки з любовно-
шлюбними мотивами� ІІ� Ко-

лядки зі змішаними язичницько-християнськими мотивами� ІІІ� 
Колядки з легендарно-християнськими мотивами� ІV� Колядки з 
церковно-християнськими мотивами� V� Колядки з комічними мо-
тивами� Лінтур свідчить про зв’язок цих творів з героїчним епосом і 
духовними віршами� Далі йдуть тексти, які, за словами фольклорис-
та, він збирав сам, ачи відібрав зі збірників Головацького, Гнатюка та 
ін�, місцевих видань та часописів, про які вже йшла мова� До кожного 
тексту Лінтур наприкінці дає коментар про його походження, сим-

Петро Лінтур.
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воліку, варіанти тощо� У добірці немало старовинних, космогонічних 
сюжетів про творення світу — з води та піску, церковка на три вер-
шечки, змагання сонця, місяця та дощу� Лінтур зауважує, що в них є 
багато казкових, веснянкових, баладних та ін� мотивів� Тексти є по-
вноцінними, колоритними, відбивають місцеву колядну традицію, 
надто в мові і є цікавими для подальших досліджень� У кінці Лінтур 
вміщує колядку, далебі, напівавторського, пізнішого походження про 
злиденне становище місцевих русинів�

Зібрані балади фольклорист частково видрукував у збірниках «На-
родні пісні-балади Закарпаття» (1959) та «Народні балади Закарпаття» 
(1966 р�), йому належить праця «Народные баллады Закарпатья и их 
западнославянские связи» (1963) та ін� Вчений уважно підходив до 
текстових варіантів та художньої форми творів, подав відповідні ко-
ментарі та паралелі до них� Він зазначав, що до нього було записано 
150 сюжетів балад та їх варіантів, ним же зафіксовано ще 250 в різ-
них районах області, тож усього 400� Він виокремив три пласти ба-
лад: 1� Древній, міфологічний; 2� Середній — феодально-кріпосницька 
епоха; 3� Сюжети нового шару — капіталістична епоха [Лінтур 1963]� 
Лінтур свідчить про різну інтенсивність міжслов’янських взаємовп-
ливів у різні часові відтинки, розглядаючи їх на матеріалі конкрет-
них балад� Робота над баладами стала основою докторської дисертації 
П� Лінтура «Українська народна балада і східнослов’янські зв’язки»� 
Її схвалили до захисту в Інституті мистецтвознавства, фольклору та 
етнографії ім� М� Рильського АН УРСР, та захистити її дослідник не 
встиг, цьому 1969 р� перешкодила його смерть� 

Порівняльно-історичним дослідженням балад він присвячує згада-
ну роботу за 1963 р�, де зазначає: «Закарпатські народні балади являють 
винятковий інтерес не тільки для радянських, а й для зарубіжних — 
польських, чехословацьких, угорських, румунських — фольклористів 
тому, що вони побутували й побутують у суміжній етнографічній об-
ласті, яка об’єднала багатство усної творчості слов’ян і неслов’янських 
народів� На матеріалі цих балад можна ставити й вирішувати найваж-
ливіші проблеми сучасної фольклористики» [Линтур 1963, с� 3]� Лінтур 
виявляв гарне знайомство з угорськими матеріалами, він згадує пра-
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цю відомого угорського музикознавця Л� Вардяша «Дослідження з істо-
рії народної балади в середньовіччі», збірку баладних текстів І� Чаняді 
та Вардяша «Лети, паво, лети» (1954 р�)� Він свідчить, що на території 
Закарпаття побутує низка балад, які не зафіксовані в центральних та 
східних областях України на мотиви: мертвий коханок; дівчина, отру-
єна на весіллі; замурована мила; виряджання на війну дочки замість 
сина; ковалева дочка; сокіл і горлиця; Янчі під шибеницею та ін� Дослід-
ник робить припущення, що мотив продажу дівчини туркам потра-
пив сюди з Угорщини� Він згадує також деякі історичні події, куруцьке 
повстання 1514 р�, яке теж знайшло відгук у фольклорі Закарпаття, вче-
ний наводить паралелі балади про трагічну смерть слуги, якого кохала 
пані, у західних слов’ян, угорців та українців�

Принагідно згадаймо, що сім закарпатських балад у перекладі угор-
ською мовою вміщено в популярній збірці східноєвропейських 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 сю-
жетів казок� Він писав: «Отже, збирання казкового епосу я почав не 
на порожньому місці� Приступаючи до збирання народної прози, у 
першу чергу казок, поставив перед собою два основні завдання: 1) за-
писати якомога повніше репертуар казкарів одного села; 2) виявити 
як можна ширше казковий репертуар області» [Зачаровані казкою 
1984, с� 500]� Іван Сенько згадує складні умови, в яких Лінтурові дово-
дилося збирати казки, його невтомність і працелюбність: «Від Ужго-
рода до Страбичева, де живе казкар Василь Королович, 54 кілометри� 
До села Люта, зовсім у протилежний бік, але там живе казкар Юрій 
Гебрян, — 75 кілометрів� До гуцульського села Богдан, де мешкає спі-
вачка Ганна Юрашова-Дем’янчук,  — 224 кілометри, а це ще в іншому 
напрямку від Ужгорода� Або ж такі факти: у липні 1963 р� у селі Сине-
вирі казкар Ледней Федір одну казку «Про Івана Спудзаря» розповідав 
три години; при першому знайомстві у 1958 р� із казкарем Іваном Ла-
зарем із села Макарова фольклористові довелося цілий день умовляти 
старого, щоб він продиктував три замовляння при лікування корів� І 
остання цифра: за підрахунками П� В� Лінтура, від середини ХІХ ст� 
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до 1945 року в книгах і періодичних виданнях опубліковано 1200 ка-
зок українського населення Карпат — менше ніж його вжинок» [Там 
само, с� 11]�

Лінтур уважно вивчав життя 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 
казок як «Закарпатські казки Андрія Калина» (1955), «Майстер Іван-
ко» (1960), «Казки зелених гір» (1965; 18 сюжетів казкаря Михайла Га-
лиці), «Як чоловік відьму підкував, а кішку вчив працювати» (1966; 
89 соціально-побутових казок), «Три золоті слова» (Ужгород, 1968; 43 
сюжети казкаря Василя Короловича), «Дідо-всевідо» (Ужгород, 1969; 
61 казковий сюжет)� Майже до всіх цих видань упорядник готував 
передмови, які не лише знайомили з біографіями того чи іншого опо-
відача, а й розкривали сюжетні та художні особливості творів� Зібра-
ні ним казки ввійшли до антології казкарів Закарпаття «Зачаровані 
казкою», підготовленої І� Сеньком (Ужгород, 1984)  — усього 112 казок 
від 19 казкарів Закарпаття� 1979 р� Ю� Туряниця видав підбірку казок 
Лінтура із села Горінчеве, що славилося своїми оповідачами [Казки 
одного села 1979]� Кращі казки Лінтура було перевидано в Києві, в пе-
рекладах у Москві, Празі� На прохання Академії наук Німецької Демо-
кратичної Республіки дослідник упорядкував антологію «Українські 
народні казки», що вийшла німецькою мовою в серії «Казки народів 
світу» (Берлін, 1972)�

Із порівняльних студій Петра Лінтура окрім згаданих вище слід 
назвати його статті про історичний фольклор, а саме образи угорсько-
го короля Матяша, Ференца Ракоці ІІ та імператора Франца-Йосифа, 
королевича Марко у фольклорі Закарпаття, написані ним ще до дру-
гої світової війни і надруковані в журналі «Народна школа» (1940, № 9; 
1940, № 10), «Советская этнография» (1965, № 1)� Петро Лінтур підтри-
мував стосунки з багатьма вітчизняними і зарубіжними фольклорис-
тами, зокрема українськими — О� Деєм, Г� Сухобрус, російськими — 
Д� Балашовим, Б� Путіловим, словацькими вченими К� Горалеком та 
О� Рудловчак, угорським фольклористом Д� Ортутаї та ін� 
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Серед учнів Лінтура були такі відомі особистості як письменник 
І� Чендей, якому належать слова «щасливими вважалися учні, яких 
він учив», та літературознавець, фольклорист І� Сенько, який вивчав 
творчу спадщину відомого митця: Сенько І� М� «Заповнена анкета або 
життєпис В� В� Лінтура» (Ужгород, 1999) та Хланта І�, Сенько І� «Петро 
Лінтур: бібліографічний покажчик» (Ужгород, 1999)� 100-pіччя з дня 
народження Петра Васильовича Лінтура особливого широко відзна-
чалося на його рідному Закарпатті, 2009 рік проголошено Роком Петра 
Лінтура� Видано книгу «Будівничий культури: Збірник матеріалів до 
100-річчя від дня народження Петра Лінтура» (2010) за упорядкуван-
ня І� Сенька� 

Поряд з низкою соціально заанґажованих розвідок про «радянські 
свята і обряди», «радянський фольклор» тощо в 50—70-і роки публіку-
ють і дослідження про різні аспекти традиційно-побутової культури, 
це розвідки Л� Дем’яна «Традиційне бойківське весілля» (НТЕ, 1960, 
№ 1); Г� Ігнатовича «Лопатки на теренах Закарпаття» (НТЕ, 1970, № 
5) та ін� М� Яськові належать статті з історії фольклористики Закар-
паття, зокрема про діяльність на цьому терені В� Гнатюка, І� Франка, 
І� Югасевича [Ясько 1957, с� 19—31; 1958, с� 101—114; 1959, с� 63—76]� Відо-
мий літературознавець В� Л� Микитась, який присвятив багато сво-
їх праць культурі та літературі Закарпаття, певною мірою торкався і 
фольклорних питань, зокрема у монографії «Галузка могутнього дере-
ва» (1971), статтях «Маловідомі пісні про «Кошутову війну» [Микитась 
1970, с� 52—76], «З історії української фольклористики на Закарпатті в 
ХІХ ст�» [Микитась 1984, с� 39—45] та ін� Подібно Микитасеві до давні-
ших періодів розвитку літератури Закарпаття, деяких літературно-
фольклорних паралелей звертався Олекса Мишанич [Мишанич 1964]� 
Про музичну фольклористику краю у ХІХ ст� певні відомості знаходи-
мо в статті М� П� Загайкевич [Загайкевич 1958, с� 45—58]�

Г� І� Сінченко у монографії «Жанрова специфіка української на-
родної пісні Карпат і Прикарпаття» (1968) розважає над проблемами 
самобутності пісень вказаного регіону, зокрема відмінностями між 
баладами й історичними піснями чи піснями-хроніками (новина-
ми) тощо� Він аналізує основні жанрово-композиційні та ритмомело-
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дичні особливості жанру співанок, як тут прийнято іменувати пісні� 
Та особливо детально Сінченко розглядає коломийки, які він вважає 
найпоширенішим жанром краю, серед них і закарпатські, традицій-
ні й новіші, їх образність, поетику, художні засоби� Свої висновки він 
підкріплює цитатами фахівців з фольклору різних країн, численни-
ми прикладами� Дослідник зачіпає й питання пісенних запозичень, 
надто міжслов’янських�

Серйозним набутком на терені вивчення історичного фольклору 
Закарпаття стала монографія Василя Михайловича Мельника (1930—
1992) «Історія Закарпаття в усних народних переказах та історичних 
піснях» (1970)� У передмові автор окреслює основну мету своєї розвід-
ки: «Необхідність написання даної праці продиктована, насамперед, 
тим, що в історії Закарпаття є періоди, з яких дійшло до нас дуже 
мало архівних документів� Недостатня кількість історичного матері-
алу змушує дослідників шукати інші джерела, які б дозволили запо-
внити окремі прогалини в історії краю� І оскільки переважна біль-
шість фольклорних творів історичного змісту є історією, переказаною 
самим народом, то цілком закономірно постає питання про доціль-
ність компенсувати нестачу однієї групи джерел іншою» [Мельник 
1970, с� 3]� І він це з успіхом робить, проводячи комплексний аналіз 
й залучаючи до нього як значний фольклорний матеріал з досі недо-
сліджених чи маловідомих збірок, так і численні історичні факти з 
документів, літописів, досліджень аж до так званих покрайніх запи-
сів на берегах книг� Сюди ввійшли не лише українські, а й угорські, 
словацькі та ін� джерела� Мельник свідчить, що народна творчість, на 
відміну від історичних джерел, які лише фіксують якусь подію тощо, 
є своєрідним документом народних настроїв та прагнень, народних 
оцінок і соціальних характеристик певної доби чи певних діячів� Та-
ким чином Мельник простежує народну історію краю з найдавнішо-
го періоду, часів Київської Русі, приходу угорських кочових племен 
в Закарпаття, і далі — в добу феодалізму, визвольної боротьби про-
ти соціального та національного гноблення, це опришківський рух, 
внутрішні та зовнішні війни, перебування в складі Чехословаччини, 
Друга світова війна, аж до періоду соціалізму� Особливо розлого про-
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аналізовано соціальний фольклор, антипанщинні настрої, твори про 
народних месників, що відповідало вимогам часу, як і тлумачення 
деяких моментів у дусі класової боротьби, тенденційності, що, однак, 
не превалювало� Немало місця на сторінках книги зайняли кон-
такти з угорцями, що природно� Так, ґрунтовно простудійовано іс-
торичні документи та фольклор про князя Ракоці ІІ, однак чомусь 
набагато менше уваги приділено революції під проводом Лайоша 
Кошута 1848 року� Книга Мельника є цінним дослідженням як за 
фактажем, введенням нових невідомих матеріалів, так і за самою 
методою вивчення�

На терені музичної фольклористики працює в цей час відомий 
український етномузиколог Володимир Леонідович Гошовський 
(1922—1996), який створив в Ужгороді «Центр вивчення народної му-
зики Карпат»� З терену музичної фольклористики краю він написав 
цінні дослідження «Украинский фольклор Закарпатья» (1968), «У ис-
токов народной музыки славян: Очерки по музыкальному славянове-
дению» (1971), низку статей, де піднімав питання теорії та методології 
мелотипологічних і мелогеографічних (ареальних і діалектологічних) 
досліджень з подальшим виходом на проблеми мело- й етноґенези, 
порівняльні вивчення� Остання книга лягла в основу його кандидат-
ської дисертації як вершинне досягнення української етномузикоз-
навчої думки другої половини ХХ століття та принесла авторові за-
служене міжнародне визнання� 

Гошовський у своїх працях розглянув музичні типи пісень краю, 
їх ритмомелодійну будову й виокремив на Закарпатті два типи му-
зичних діалектів: а) північногірські; б) південногірські� Межа між 
ними проходить по лінії Перечин — Свалява — Довге — Хуст� Немало 
уваги Гошовський присвятив коломийці, яка, на його думку, займає 
перше місце по кількості, популярності і значимості серед пісен-
них жанрів краю� Власне, він зазначив, що це не окремий жанр, ли-
бонь, слід говорити про «коломийкову структуру» чи «коломийкову 
форму» як складову пісенного типу, що зустрічається майже у всіх 
жанрах краю [Гошовский 1968, с� 33]� Гошовський активно цікавився 
взаємовпливами в слов’янському музичному фольклорі, типами та 
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шляхами ґенези й поширення певних пісенних зразків� Учений про-
довжив дискусію про вплив української коломийки на угорські пісні, 
розпочату Бартоком і Кодаєм, які висунули протилежні гіпотези (див� 
нижче)� У своїй книзі «У истоков народной музики славян» (1971) він 
висловив свою, досить аргументовану версію� Розглянувши низку 
прикладів, дослідник зробив висновок: «…ми можемо погодитися з 
Бартоком лише в тому, що наведена їм угорська пісня свинопасів — це 
українська коломийка, пристосована до угорського народного музич-
ного мислення� Однак вона не була перейнята угорцями (як і решта 
угорських коломийок), а асимілювалася разом з її носіями — україн-
ськими свинопасами, які переселилися в ХVI—XVII ст� до Угорщини� 
Спроби Кодая довести давньоугорське походження даної коломийки 
не досягли успіху» [Гошовський 1971, с� 199—200]� Гошовський запе-
речує й гіпотезу Бартока про те, що з пісень-коломийок свинопасів 
могли з часом розвинутися угорські пісні курців та «вербункош»� На-
томість схожість між цими піснями, яку вловив Барток, він пояснює 
впливом пісенності закарпатських селян-куруців — учасників анти-
габсбургського постання під проводом князя Ференца Ракоці, які піс-
ля придушення постання залишилися в Угорщині, принісши з собою 
пісні-коломийки, ті з часом асимілювалися й увійшли до скарбниці 
угорської національної музичної культури [Там само, с� 206—207]�

Фольклористика кінця ХХ — ХХІ ст.

У 80-і роки продовжують видаватися пісенні збірки, пісні-співанки 
краю входять також до складу регіональних, загальноукраїнських 
видань� Так, це вартісне видання «Квіти Верховини: коломийки» 
(1985), укладене вчителем Ю� Бойчуком з передмовою Н� Шумади� Тут 
вміщено 3566 пронумерованих коломийок з 80-и населених пунктів 
Тячівського, Рахівського, Хустського, Міжгірського і Воловецького ра-
йонів� Більшість творів надруковано вперше� Книга має два розділи: 
родинно-побутові та соціально побутові коломийки� До першого на-
лежать підрозділи: природа краю, заняття населення, дозвілля моло-
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ді; щасливе кохання; незгоди в коханні; легковажне кохання; одру-
ження; у родинному колі� До другого — два підрозділи: дорадянський 
період та радянський період� Своєю чергою, підрозділи розділено далі 
за темами, зрідка — жанрами� У кінці книги вміщено примітки, слов-
ничок маловживаних слів�

1995 р� побачила світ збірка «Заспіваймо, коломийку», підготов-
лена І� Хлантою, тут частково подано ноти� З популярних збірок зга-
даймо також «Заспіваймо собі: пісенник», упорядкований Д� Феда-
кою, з його ж передмовою (2001); «Русинські співанкы з Вирховины и 
Гуцульщины», укладені Завадяком М� І� та Попом О� І� (2007)�

Окремими виданнями вийшли балади — невелика добірка із с� Ка-
лин на Тячівщині, підготовлена Ю� Бойчуком під назвою «Співанки-
балади Верховини» (1992)� Збірку балад «З гір Карпатських» (Ужгород, 
1981) підготував Степан Васильович Мишанич (нар� 1936 р�) з ва-
гомою вступною статтею «Сучасне життя української народної бала-
ди в Карпатах»� Тексти в збірці згруповано за рубриками: історичні 
балади; баладні пісні родинного життя; баладні пісні про кохання; 
соціально-побутові балади; балади-хроніки� З плином часу С� Миша-
нич поглибив свої спостереження над пісенністю, зокрема піснями-
баладами так званого карпатського циклу, який виокремлювали 
дослідники (Я� Бистронь, Ф� Колесса, В� Гнатюк) і всебічно дослідив 
їх ґенезу, питання класифікації, тематики, поетики, художніх за-
собів� Він провів також порівняльний аналіз українських творів зі 
словацькими, польськими та ін� баладами, принагідно торкаючись 
і неслов’янських — румунських, угорських� До аналізу він залучив і 
власні записи [див� Мишанич 2003/1]� Мишанич досліджував також 
сербський фольклор, теоретичні питання взаємовпливів і запози-
чень� Його праця про опришківський епос увійшла до комплексної 
збірки досліджень зі Східної та Центральної Європи «Герой или збой-
ник� Образ разбойника в Карпатском регионе», що вийшло 2002 року 
в Будапешті, укладачі — Б� Путилов, В� Гашпарикова� 

Транскрипційне та редакторське опрацюванням музичних мате-
ріалів у згаданій збірці балад здійснив брат Степана Мишанича Ми-
хайло Мишанич, який лише на Закарпатті записав понад півтисячі 
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пісень, 10 машинописних фольклорно-етнографічних збірок він пе-
редав у фонди державних бібліотек� Це зокрема: «Народні співи За-
карпаття», ч� 1—2 (2007 р�), усього 585 мелодій; «Бойківщина: Народні 
пісні� — Т� 5, ч� ІІІ: Мелодії» (1980), 604 мелодії та інші� Серед нотних 
публікацій дослідника сім збірок народних пісень («Гаївки», 1991; 
«Весільні народні пісні», 1992 та ін�), одна з останніх «Народні співи 
Закарпаття» (2007)� Нагромадження великого обсягу народнопісенно-
го матеріалу спонукало М� Мишанича до дослідницької роботи� Се-
ред його праць — методичні рекомендації щодо польової практики 
та архівування, сюжетно-тематичні польові питальники, програми 
з транскрипції народно-вокальних творів, полемічні статті з питань 
етномузикознавчого транскриптування, цікаві наукові узагальнення 
щодо побутування народно-музичних жанрів, виявлення мелотипо-
логічної характеристики обрядових пісень, особливостей рідкісних 
жанрів, питання пісенної форми тощо� 

Як провідний транскриптор львівської музично-фольклористич-
ної школи, Михайло Васильович розробив і вдосконалив систему 
фонетичних музично-етнографічних позначок для відображення 
специфіки виконання народновокальної музики західного терену 
України� Цією системою користуються сучасні етномузикологи� 

Відомим закарпатським науковцем, фольклористом і краєзнавцем 
є кандидат філологічних наук, професор Юрій Дмитрович Туряни-
ця (нар� 1929 р�), укладач багатьох фольклорних збірок (див� вище), 
зокрема пісень новорічного циклу, таких як «Новорічно-різдвяні об-
ряди і пісні Закарпаття» (Ужгород, 1993), «Колядки Закарпаття» (1992), 
чеських пісень краю (2011) та ін� Туряниця вивчав історичні пісні, зо-
крема рекрутські та солдатські, частково порівняв їх зі словацькими 
та угорськими [Туряниця 1965, с� 37—45; 1971; 1993, с� 147—161]�

Остання його книга — це збірка «Колядки Закарпаття» (2012) — 
українські, словацькі, угорські, російські, чеські, польські, німецькі 
і румунські пісні-колядки, зібрані самим автором� Книга відкрива-
ється ґрунтовною передмовою Туряниці, в якій проаналізовано цей 
унікальний вид пісенного фольклору, адже, як відомо, на Закарпатті 
збереглося немало архаїчних текстів� Власне, українські пісні поділе-
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но на дві групи: це колядки, 
або пісні релігійного змісту 
та вінчівки, світські твори� 
Пісні нацменшин подано 
мовою оригіналу� Третя час-
тина видання містить ноти� 
Наприкінці вміщено розділ з 
відомостями про інформато-
рів та зауваги про обставини 
збирання колядок� 

У розглядуваний період 
продовжує активно працю-
вати фольклорист, літерату-
рознавець, бібліограф, мис-
тецтвознавець, педагог Іван 
Васильович Хланта (нар� 
1941), відомий як активний 
збирач, укладач, видавець 
багатьох фольклорних збі-
рок, дослідник різних тере-
нів уснопоетичної творчості� 

З 2001 р� Хланта — завідувач науково-культурологічного відділу За-
карпатського обласного центру народної творчості, він ініціатор та 
організатор Крайового музею літератури, фольклору та мистецтва в 
рідному селі Копашневі Хустського району� В останні роки в колі його 
зацікавлень перебуває маловивчений на сьогодні жанр духовної пісні 
Карпатського регіону, його історія та поетика� Солідний бібліографіч-
ний покажчик праць І� Хланти підготував В� Качкан [Качкан 2008]�

Дослідник і далі продовжує традицію локально-монографічного чи 
репертуарного фольклорного обстеження, видання відповідних збірок� 
Так, репертуар одного співака він умістив у книзі «Коли собі заспіваю: 
Українські народні пісні з голосу Степана Шутка» (1993)� 2003 р� він ви-
дав збірку «Ой видно село: Народні пісні села Арданово» (Іршавський 
район), матеріал до якої збирав упродовж двох років� Хланті належить 

Обкладинка збірки «Колядки Закарпаття» 
(2012 р.).
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розлога передмова «Арданово в історії та піснях», куди ввійшли відо-
мості про село, його заснування, історію, легенди, ремесла, основні за-
няття жителів — садівництво, землеробство, тваринництво та ін� Він 
подає біографії співаків, їх портрети та ін� Так, вихідцем із села є поет, 
композитор В� Кобаль, який сам уклав кілька пісенних збірок (1991, 
2000)� Цінною є подача значної кількості духовних пісень, що друку-
ються вперше� Маловідомими є й хрестинні, стрілецькі та деякі інші 
пісні� З інших рубрик назвемо балади, колискові, козацькі, жартівливі, 
застольні, літературні, про бідність і багатство та ін� Збірка досить по-
вно відбила сучасний пісенний репертуар краю� 

Логічним продовженням попередньої збірки є видання «Пісні 
Іршавщини» (2005) з передмовою І� Хланти «Народна пісенність Ір-
шавщини», куди також увійшли відомості про історію району, його 
видатних особистостей, таких як А� Дешко, В� Довгович, Ф� Злоцький, 
Ф� Потушняк� Із села Довге походить відомий мовознавець, у 1998—
2008 рр� директор Інституту української мови НАНУ Василь Німчук� 
Хланта вміщує відомості про талановитих співаків, їх творчі портре-
ти, уподобання тощо� Коментує жанрово-тематичний принцип пода-
чі пісень, зазначаючи, що до репертуару району ввійшли як місцеві, 
так і загальноукраїнські твори� 

«Співанки Закарпатських гір і долин» (2009) І� Хланти є найповні-
шою добіркою народних пісень Закарпаття� Сюди ввійшли записи з 
нотами до кожної пісні, починаючи із зразків з рукописного збірника 
В� Талапковича аж до найновіших як друкованих, так і ще не публіко-
ваних записів� Збірці передує ґрунтовна передмова укладача� Маємо 
наступні рубрики: про рідний край; родинно-обрядові пісні; епічні 
пісні; соціально-побутові; коломийки� У межах рубрики підрозділи 
йдуть за жанрами та тематикою� У примітках знаходимо джерельну 
базу пісень, їх паспортизацію, а також словничок маловживаних слів 
та алфавітний покажчик творів� У збірнику вміщено також менш ві-
домі пісні, що майже не публікувалися в попередніх збірках — хрес-
тильні, духовні, стрілецькі пісні, пісні про Карпатську Україну� Є тут 
твори літературного походження, що ввійшли у фольклорний репер-
туар�
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Цікавився Хланта і за-
карпатським вертепом, 1992 
р� опублікував збірку «Над 
вертепом звізда ясна…», а 
1995 р� подав тексти вертеп-
ного дійства з цілого Закар-
паття, використавши для 
цього як оригінальні записи 
з письмових джерел, так і 
свої власні, таким чином ре-
презентувавши найповніше 
досі зібрання цього жанру� 
До текстів додано й розлогу 
передмову-дослідження Ро-
мана Офіцинського та Івана 
Хланти з розглядуваної те-
матики� Регіональну специ-
фіку різдвяної драми відби-
то у відповідних таблицях� 
У кінці вміщено тексти ко-
лядок з нотами� 

Спостереження над вер-
тепом Закарпаття зробили й 

українські дослідники з ІМФЕ ім� М� Рильського НАНУ О� Курочкін та 
Й� Федас, зокрема останній у своїй монографії «Український народ-
ний вертеп у дослідженнях ХІХ—ХХ ст�» (1987 р�) спробував показати 
самобутні регіональні та локальні особливості цього дійства� 

Хланті належить також немало прозових збірок, зокрема казкових, 
це різнопланові видання, до прикладу, про творчість одного казкаря, 
однієї місцевості, регіону, загальноукраїнські та ін�, це книжки «До-
бра наука: Українські народні казки, записані від Д� І� Юрика» (1995); 
«Золотий птах: Українські народні казки, записані від М� Майора» 
(1998); «Казкар: Народні казки Українських Карпат» (1995); жанрово-
тематичні збірки — значне за обсягом видання соціально-побутових 

Обкладинка збірки «Співанки закарпатських 
гір і долин» (2009 р.).
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казок «Правда і кривда» (1982), а також «Трапила коса на камінь: 
Соціально-побутові казки» (1999), «Казки про бідних і багатих» (1994), 
«Мамине серце: Українські народні героїко-фантастичні казки» (1993)� 
Окремим виданням вийшов звіриний епос Карпат — «Казки Карпат 
про тварин» (2008)� Хланта підготував публікацію казок з експедицій 
В� Гнатюка [Гнатюк: Казки Закарпаття 2001] з розлогою передмовою� 
Серед збірників як суто популярні видання, так і наукового плану з 
ґрунтовними примітками і передмовами, діалектними словничка-
ми тощо� 

З інших прозових жанрів І� Хланта підготував книгу «Закарпатські 
замки» (1995), де зібрав народні легенди та перекази, а також деякі 
поетичні авторські твори про походження та історію замків� У ґрун-
товній передмові «Свідки минулих століть» укладач подає історичні 
відомості про ці споруди, їх трактування в народній пам’яті� Збірка 
«Легенди та перекази Міжгірщини» (2010), укладена Хлантою, є най-
більш повним виданням фольклору з цього верховинського району 
бойківського краю Закарпаття� Тексти згруповано в шести основних 
розділах за сюжетно-тематичним принципом� Одним з найбільших 
є розділ «Апокрифічні легенди», що в радянський час майже не дру-
кувалися� Кожна тематична група подається в хронологічній послі-
довності� У примітках до кожного тексту маємо його паспортизацію, 
а також вказівку на джерело, за яким друкувався твір� Укладач пише: 
«…Ми хотіли передусім привернути увагу читачів до тих процесів, 
які забезпечують початки та плоди усної народної творчості, зокрема 
історичних легенд; намагалися вказати, розшифрувати їх смисл, під-
креслити важливість єдності поколінь верховинців, уявити разом з 
читачем більш повну, цілісну картину народної, фольклорної історії 
та її героїв� Це особливо цінним видається в наш технізований час, 
коли ми відчуваємо явну нестачу усної народної творчості у всій її 
розмаїтості, без обчикриження ідейного чи ідеологічного� Ми сис-
тематизували, упорядкували, синтезували фольклорний матеріал 
оповідачів, що видається дуже важливим, цінним не лише для пере-
січного читача, але й передусім для науковця в цій галузі» [Легенди 
та перекази Міжгірщини 2010, с� 10]� Першим систематизованим ви-
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данням зразків фольклорних та літературних творів про Карпатську 
Україну, зібраних і записаних Хлантою впродовж останніх двадцяти 
років стала книга «Минулося, та не забулось… Карпатська Україна у 
піснях, легендах, переказах, бувальщинах та літературних творах» 
(2009)�

Останнім часом з’явилося й кілька популярних видань казок, які 
зазнали редакторських правок� 2002 р� опубліковано збірку творів, які 
свого часу збирав Василь Ґренджа-Донський [За сьомою горою 2002], 
з передмовою Г� Рекіти-Пазуханич� Казки подано українською літера-
турною мовою� О� Долгош та О� Козоріз уклали збірку «На вербі дзвін-
чик: Збірник народник казок та легенд Закарпаття» (2002) з ілюстра-
ціями Федора Манайла та післямовою І� Сенька� Казки до неї зібрав 
письменник І� Долгош із с� Доманинці� Ще одна гарно ілюстрована 
книжка має назву «У 77 державі: казки верховинців, записані О� Мей-
сарош і В� Федишинцем» (2011)� Популярним виданням є «Легенди 
Карпат» (2012), твори тут згруповано за тематичними розділами, до 
яких надано історико-географічний коментар�

Рукописні записи казок закарпатських учителів Георгія Боднара, 
Івана Мигалки, Стефана Марини та Ілька Калиняка, зроблені 1892 року, 
видав Олексій Дей у видавництві «Карпати» у 1981 році під назвою 
«Дерев’яне чудо», додавши свою ґрунтовну післямову-дослідження� 
Вони зберігалися в архіві Російського географічного товариства у Пе-
тербурзі, куди їх, за припущенням, привіз О� Петров, який досліджував 
історію і культуру Закарпаття� Мова збірки не зазнала редакторських 
змін, у ній спостерігаємо чимало угорських запозичень�

Понад тридцять років збиранню українських казок — більшість 
зафіксовано на Буковині, Закарпатті, Бойківщині та Гуцульщині — 
присвятив учитель із села Довгопілля Путильського району Черні-
вецької області Микола Антонович Зінчук (1925—2012), це понад 
чотири тисячі творів� Закарпатський ужинок він опублікував у се-
рії «Українські народні казки� Казки Закарпаття»: кн� 20 (2007); кн� 21 
(2008); кн� 22 (2008); кн� 23 (2009)� У книгах — казки з Берегівського, 
Ужгородського, Великоберезнянського, Виноградівського та ін� райо-
нів� До 23-го тому ввійшли зразки зі збірки закарпатських угорських 
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казок, зібраних свого часу М� Пунько (1988), у перекладі українською 
мовою, а також деякі інші казки етнічних угорців (загалом 22 твори), 
тут репрезентовані також українські казки з Берегівського, Ужгород-
ського, Перечинського та Великоберезнянського районів Закарпаття, 
зібрані у 2005—2006 рр� Казки Закарпаття частково увійшли до томів 
цієї серії під назвою «Казки з Гуцульщини»� 

Багато у справі видання та вивчення народних скарбів зробив 
завідувач кафедри російської літератури Ужгородського національ-
ного університету, відомий літературознавець, краєзнавець, фоль-
клорист, педагог, популяризатор доробку П� Лінтура — Іван Ми-
хайлович Сенько (нар�1937 р�)� Крім згадуваної антології із зібрань 
Лінтура, він підготував збірки «Біля райських воріт: Збірник атеїс-
тичного фольклору українського населення Карпат» (1980); «Радуйся 
земле! Колядки» (1990); «Коли Христос по землі ходив: Народні опові-
дання» (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-
Козака» (1988); «Як то давно було: Легенди, перекази, бувальщини, 
билиці та притчі Закарпаття у записах І� Сенька» (2003) з ґрунтовною 
передмовою та примітками та ін� І� Сенько свого часу глибоко ви-
вчав історичні пісні слов’ян, досліджував різні жанри закарпатсько-
го фольклору� Є в нього й праці, присвячені угорсько-українським 
взаємовпливам [Сенько 1992, с� 84—88]� В останні роки дослідник 
приділяє увагу жанру притчі, див� збірку «Притчі українського на-
роду» (2008), відображенню ментальності у фольклорі (стаття «За-
карпатський фольклор у всеукраїнському контексті», монографія 
«Ментальність українців-русинів», 1996), продовжує студіювання 
історичного фольклору краю  — фольклор про панщину, історичні 
постаті («Історія у дзеркалі літератури», Ужгород, 2000), опришків-
ський фольклор, топонімічні перекази та ін� І� Сенько, який ціка-
виться також уснопоетичною творчістю різних народів, зокрема 
слов’янських, підготував методичні посібники «Устное творчество 
народов мира» (2001); «Фольклор народов мира» (2007); «Російський 
фольклор» (2011), разом з М� Демчик� 
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Велику кількість збірок прозового фольклору Закарпаття уклав 
письменник, фольклорист, краєзнавець Юрій Семенович Чорі (нар� 
1933 р�)� Це зокрема топонімічні легенди та перекази «Землі до лиця її 
околиця…» (2003 р�), «Що не сільце — своє лице» [Чорі 2007], демоноло-
гічні «Не без лукавого» [Чорі 2004а], про флору і фауну краю [Чорі 2003]; 
небесні світила [Чорі 2004б] та ін� Ю� Чорі зібрав і видав також паремії, 
фразеологічні звороти, це збірники «Слово не полова» (1995) та ново-
зібрані «Слово — думці основа» (2010)� Так, в останній книзі є наступні 
рубрики: традиційні закарпатські народні прислів’я і приказки; ра-
дянські та після радянські (перебудовчі) прислів’я і приказки; стійкі 
фразеологічні вислови та звороти� Щоправда серед традиційних вмі-
щено і чимало сучасних, щойно створених зразків� У межах рубрик 
їх погруповано за тематичними гніздами, що полегшує орієнтацію 
в матеріалі� Укладач зберігає місцеву вимову паремій, загалом позна-
чених сильним місцевим колоритом� 

У монографії «Жива історія: Сюжетно-тематичний огляд народних 
легенд, переказів та оповідей» (2000) автор спершу з’ясовує жанрові 
особливості закарпатських наративів, подає історію їх публікації та ви-
вчення, а далі розглядає твори за наступними 12-ма темами: елементи 
космології в народних легендах, переказах та оповідях; елементи топо-
німії в народних легендах, переказах та оповідях; панщина та важке 
життя народу за часів кріпацтва; народні месники — опришки; фауна 
і флора; історія краю другої половини ХХ ст�; образно-художні особли-
вості народних легенд, переказів та оповідей та ін� Йдеться тут і про 
угорські мотиви в місцевих легендах та переказах� 

Значну збирацьку та науково-популяризаторську роботу на Закар-
патті здійснює Закарпатський обласний організаційно-методичний 
центр культури (директор В� В� Рудейчук), в музеї Центру серед інших 
зберігаються й фольклорні матеріали, тут видається часопис «Культу-
рологічні джерела»� 

2001 року в Ніредьгазі вийшов у світ збірник матеріалів про короля 
Матяша, який упорядкував Ігор Керча [Матяш, король Русинув 2009]� 
Тут вміщено закарпатські русинські та деякі угорські (у перекладі) 
народні казки та перекази про Матяша, а також історичні досліджен-
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ня про короля, пов’язані із Закарпаттям (Е� Малюса, Є� Перфецького, 
самого Керчі)� У передмові автор з’ясовує місце Матяш Корвіна в істо-
рії та фольклорі Закарпаття, дає огляд збирання і дослідження закар-
патського фольклору про нього, аналізує окремі сюжети� Тексти по-
дано в перекладі І� Керчі русинською мовою, точніше версією, яку він 
вважає русинською, хоча оригінальні, друковані варіанти цих творів 
є відмінними� У кінці вміщено дані про історичних осіб та додатки — 
коментарі до текстів казок, література та словничок� 

Пожвавленню досліджень матеріальної та духовної культури краю 
сприяли й наукові конференції, що відбувалися в Закарпатті, зокре-
ма в Ужгороді� Так, регулярно проходять різноманітні конференції в 
Ужгородському державному університеті, якому належить серія ви-
дань під назвою «Наукові записки УжДУ» (зараз УжНУ), де матеріа-
ли друкуються за секціями, в тому числі з літератури та фольклору� 
Резонансними стали конференції «Культура Українських Карпат: 
Традиції і сучасність: Матеріали міжнародної наукової конференції 
(Ужгород, 1994); «Українські Карпати: Етнос, історія, культура» (Ужго-
род, 26 серпня — 1 вересня 1991)� Серед інших слід назвати форуми, 
присвячені відомим діячам� Це, приміром, 1-ша народознавча На-
укова конференція до 200-річчя від дня нар� М� Лучкая (17—18 лист� 
1989 р�)� Українсько-угорські фольклорні та ін� взаємини розглянуто 
на конференціях, які проводить ужгородський Центр гунгарології під 
керівництвом П� Лизанця� До прикладу, це ХV Міжнародна наукова 
конференція «Взаємовплив мов, літератур та культур в Карпатському 
басейні» (осінь 2007 р�), її матеріали опубліковано в збірнику Центру 
«Acta Hungarica» (2007, XVIII) та ін�

Закарпатський фольклор досліджували й інші фольклористи, 
так Марія Бочко розглянула українські народні пісні про трудову 
еміграцію [Бочко 1976; 1983]� Павло Федака захистив кандидатську 
дисер тацію та опублікував дві монографії «Народна культура україн-
ців Закарпаття на сторінках періодичних видань 80-х років ХІХ ст� — 
першої половини 40-х років ХХ ст»� (2002) та «Історія етнографічного 
вивчення Закарпаття в українській періодиці другої половини ХІХ — 
першої половини ХХ ст�», куди, природно увійшов і фольклор (2008), 
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кандидатську дисертацію про етнографічні зацікавлення В� Гнатюка 
захистив М� О� Шеремета [Шеремета 2003]� 

Фундаментальне дослідження народних танців Карпат належить 
Р� Герасимчуку, який збирав дані в 1930—1960-х роках ХХ ст�, воно 
вийшло тривалий час по тому у Львові [Герасимчук 2008/1-2]� Мате-
ріал проаналізовано за субетносами та етнографічними групами 
українців — танці та пісні гуцулів, бойків та лемків, до яких подано 
і паралелі з музичної культури сусідніх спільнот, серед них угорців� 
Монографію про дослідження музичного життя Закарпаття 20—30-х 
років ХХ ст� написала музикознавець Тетяна Росул [Росул 2002]� На 
цьому терені плідно працюють й етномузикологи: Віктор Шостак, 
завідувач відділу народного мистецтва та етнографії Закарпатського 
краєзнавчого музею, один із фундаторів спеціалізованого етномузи-
кологічного вивчення інструментальної музики Закарпаття та Віра 
Мадяр-Новак, директор Ужгородського державного музичного учи-
лища ім� Д� Задора, укладач збірок, авторка низки праць з питань ет-
номузикології [Мадяр-Новак 2005, с� 292—327; 2011, с� 64—89]� 

Власні спостереження над побутуванням та специфікою народної 
західноукраїнської пісенності, серед них Закарпаття зробили й відомі 
київські фольклористи Інституту мистецтвознавства, фольклорис-
тики та етнології ім� М� Рильського НАНУ, про яких уже згадувалося 
як про укладачів багатьох збірок — О� І� Дей, С� Й� Грица, В� А� Юзвенко, 
Н� С� Шумада та ін� 

У багатій фольклористичній спадщині Олексія Івановича Дея 
(1921—1986) окрім загальних праць по пісенності є й окремі, присвя-
чені пісням Карпат, так, це вже згадувані передмови до збірок коло-
мийок, пісень-хронік та ін�, до його праці в двох частинах під назвою 
«Народнопісенні жанри» (1977, 1983) увійшли розділи «Танцювальні 
пісні», «Перлини Карпатського краю», де розглянуто й західноукраїн-
ські короткі пісенні жанри� 

Відомим фольклористом-музикознавцем є Софія Йосипівна Гри-
ца (нар� 1932 р�), яка в галузі структурної типології, зокрема парадиг-
матики ввійшла в наукову та педагогічну практику не тільки в Укра-
їні, а й за її межами� С� Грица окрім інших регіонів, провела низку 
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експедицій в Карпати, зокрема Закарпаття, публікуючи матеріали в 
збірниках� Поєднуючи словесний та музичний аспекти досліджень 
народної пісенності, С� Й� Грица вивчала пісенне багатство Карпатсько-
го краю, пісні лемків, бойків, гуцулів, зокрема коломийки, їх ритмо-
мелодику, поетику, мелос, є в неї й загальнотеоретичні та ін� розвідки 
про компаративістику� Це зокрема її праці «Українські балади Закар-
паття та їх інтонаційна спільність з баладами сусідніх слов’янських 
народів» (1964); «Спільність мелодичних типів у слов’янській пісен-
ності Карпат» (1966), «Питання слов’янських взаємин в українській 
музичній фольклористиці» (1963), «Українська фольклористика ХІХ — 
поч� ХХ ст� і музичний фольклор» (2007), дослідження про фольклор 
порубіжжя [Грица 1987; 2002; 2007] та ін� Вона зробила висновок, що 
«Характерною ознакою закарпатської пісенності, що відрізняє її від 
пісенності Придністров’я і Придніпров’я і сподобляє до угорського 
пісенного фольклору, є синкопована ритміка» [Грица 1962, с� 73]� В її 
творчому доробку діяльність Ф� Колесси [Грица 1962; Колесса 1970], є 
в неї згадки і про Белу Бартока та його порівняльні студії� Свого часу 
дослідниця підготувала невелику антологію українського пісенного 
фольклору з нотами, що вийшла угорською мовою в Будапешті [Ukrán 
népdalok 1983], див� про це [Мушкетик 1988, с� 61—65]� Дослідниця й 
нині цікавиться етнокультурним порубіжжям і зробила на цьому те-
рені чимало цінних спостережень (про це далі)� 

Про взаємовпливи у фольклорі етнічних спільнот на теренах 
України писали відомі славісти, фольклористи Вікторія Арсенівна 
Юзвенко, Михайло Михайлович Гайдай, Наталя Сергіївна Шу-
мада, що провели чимало експедиційних досліджень і зібрали зна-
чний матеріал, в тому числі і з західних теренів України, що нині 
перебуває в наукових архівних фондах ІМФЕ НАНУ� Цим питанням 
присвячені їх колективні праці «Розвиток та взаємовідношення жан-
рів слов’янського фольклору (на матеріалах Української РСР)» (1973), 
«Інтернаціональне та національне в сучасному слов’янському фоль-
клорі» (1977) та ін� Порівняльні аспекти досліджень коломийок зачі-
пала Юзвенко, а надто Н� Шумада, котра крім багатьох розвідок про 
специфіку, побутування та виконання, тематику, образність, художні 
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засоби та ін� цього західноукраїнського жанру, написала монографію 
«Сучасна пісенність слов’янських народів» (1981), де зіставила коло-
мийки з іншими слов’янськими монострофами�

Питань фольклору принагідно торкаються у своїх працях дослід-
ники інших теренів — літературознавці, мовознавці, історики, етно-
графи Закарпаття� Так, угрознавець Віра Юліївна Васовчик багато 
досліджень присвятила українсько-угорським літературним і куль-
турним взаєминам, зокрема це тематика «Шевченко й Україна» та ін� 
З фольклористики це, приміром, її стаття про Г� Стрипського і фоль-
клор Закарпаття� Відомий гунгаролог професор Петро Миколайо-
вич Лизанець (нар� 1930 р�) на матеріалі українських говорів Закар-
паття розглядає угорсько-українські міжмовні контакти [Лизанець 
1970; 1976 та ін�], залучаючи фольклорний матеріал, у його перекладі 
та упорядкуванні з’явилася граматика М� Лучкая [Лучкай 1989]� При-
нагідно згадаймо, що Ю� Васовчик і П� Лизанець свого часу уклали 
збірку угорських балад «Народні балади угорського населення Закар-
паття» [Kárpátontúli magyar lakosság népballadai 1974], а також разом з 
колегами зібрали і видали народні угорські казки краю [Három arany 
nyílvessző 1973]� 

У монографії «Етнографія Закарпаття» (2011) відомий ужгород-
ський етнограф та історик професор Михайло Петрович Тиводар 
(нар� 1936 р�) детально розглянув етнічну історію та етногенез краю, 
його етнографічне районування, субетноси та етнографічні групи, 
основні історіографічні праці з народної культури� Окремі розділи 
присвячено різним теренам матеріальної та духовної культури — гос-
подарюванню, житлу, одягу, ремеслам, сімейному побуту, народному 
та сімейному календарю, обрядам і звичаям, а також світоглядним 
уявленням� Останній розділ містить аналіз архаїчних складових на-
родного світобачення, пов’язаних з душею, першоелементами світу 
і світотворення, таких як вода, земля, вогонь, повітря, небо, сонце 
тощо� До пір року й окремих днів подано чимало народних прикмет� 
Описано тут і персонажі місцевої демонології, а також ворожіння та 
його основні концепти — хрест, межа, любовна магія, голизна, зуро-
чення та ін� Є в книзі дані з фольклору, які автор черпає з власних 
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польових досліджень чи різнопланових публікацій� Книга Тиводара є 
комплексним етнографічним дослідженням Закарпаття, з урахуван-
ням його регіонально-локальної специфіки� 

Угорський історик із Ужгорода Яків Ісакович Штернберг у своїх 
працях торкався також фольклорних питань, відкрив маловідомі 
сторінки угорсько-українських контактів (збірки Легоцького, Фін-
цицького, переклади І� Франка, див� вище)� Професор Ужгородського 
держуніверситету історик Олег Сергійович Мазурок вивчив мало-
відомі сторінки з життя Ю� Жатковича, оприлюднив низку архівних 
матеріалів з життя дослідника, опублікував його працю про етногра-
фію Угорської Русі, а також з’ясував інтереси В� Вернадського та його 
сина до краю [Мазурок; Пеняк 2003; Мазурок 2009; 2010], підготував 
і видав разом з О� І� Мандриком книгу «Вчені Росії про Закарпаття» 
[Мазурок; Мандрик 2009]�

Фольклорна тематика частково була репрезентована і на Міжна-
родних конференціях з українсько-угорських історичних та лінгвіс-
тичних контактів� Перша під назвою «Україна — Угорщина: спільне 
минуле та сьогодення» відбулася 2005 року в Києві, 2006 р� опублі-
ковано матеріали [Україна —Угорщина 2006]� Друга  — «Українсько-
угорські міжмовні контакти: минуле і сучасність» відбулася 2012 року 
в м� Берегово� 

На початку вже згадувалися праці дослідників зі Словаччини Олени 
Рудловчак (1919—2007) та Миколи Мушинки (нар� 1936 р�) з досліджень 
фольклористики історичного і сучасного Закарпаття, які чимало зробили 
у справі вивчення фольклору краю� Великою заслугою О� Рудловчак є від-
найдення нею та скрупульозне дослідження збірок закарпатських фоль-
клористів, тобто першоджерел, що ввійшли до збірки Я� Головацького, що 
дозволило ввести до наукового обігу невідомі досі матеріали [Рудловчак 
1983], так само як і її вказана вище попередня праця з фольклористики 
краю [Рудловчак 1976], підготовлена на маловідомих матеріалах з архівів, 
місцевої періодики різними мовами, у тому числі словацькою та угор-
ською� Вона була першовідкривачем цікавих постатей дослідників, їх ді-
яльності та ін�, таким чином привернувши увагу до даної проблематики 
і закликавши до її подальших розробок� 
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У попередніх розділах ми вже згадували праці М� Мушинки про Гна-
тюка, його видання записів фольклору Панькевича (2002), до його анто-
логії усної народної творчості українців Словаччини «З глибини віків» 
(Пряшів, 1967) ввійшли й твори про спільні з угорцями історичні події 
краю� Сама добірка містить 300 пісень, 13 замовлянь, описи обрядів, 370 
прислів’їв, 150 загадок, 40 казок, легенд та переказів� Відомий учений 
та громадський діяч усе своє життя збирав і досліджував фольклор та 
культуру українців-русинів Словаччини, колишньої Югославії, Украї-
ни, Польщі та ін�, його науково-публікаційна, науково-організаційна, 
суспільно-громадська діяльність є унікальною� Узагальнюючий харак-
тер має його монографія «Народна культура південних лемків» (1988), 
в якій проаналізовано основні ділянки матеріальної та духовної куль-
тури русинів-українців Пряшівщини: Мушинка досконально вивчив 
творчість В� Гнатюка, надто його внесок у збирання та вивчення фоль-
клору історичного Закарпаття (див� бібіліографію)�

Фольклор регіону привернув увагу угорських дослідників� Свід-
ченням цього є укладена Шандором Модьороші «Етнографічна біблі-
ографія Закарпаття» [Mogyorosi 1986], що вийшла друком на кафедрі 
етнографії Дебреценського університету ім� Л� Кошута і містить окрім 
фольклористичних й етнографічних мовознавчі, літературознавчі та 
інші джерела� До того ж вона охоплює крім закарпатського ще й ма-
теріал по українцях-русинах, що мешкають поза межами сучасного 
Закарпаття� Бібліографія починається невеликим вступом-оглядом 
досліджень по народній культурі українців Карпатського регіону, зо-
крема тих, що проживають в сучасній Закарпатській області, а також 
за межами основного етнічного масиву� Метою покажчика автор вва-
жає полегшення орієнтації в історіографічній літературі, присвяче-
ній фольклору та етнографії закарпатських українців�

Закарпатський поет і фольклорист, угрознавець Ласло Варі Фа-
біан (нар� 1951 р�) опублікував низку збірок та праць з угорського 
фольклору Закарпаття [Vári 1996; 2002; 2006], та в епіцентрі його за-
цікавлень перебувають народні балади, що стало темою кандидат-
ської дисертації «Порівняльне дослідження угорських та русинських 
(українських) балад»� Взявши за основу каталогізацію балад О� Дея 
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(українських) та Л� Вардяша (угорських), які виокремили їх основні 
типи, Варі Фабіан здійснив компаративне дослідження українських 
та угорських балад Закарпаття, скрупульозно проаналізувавши, зі-
ставляючи, конкретні тексти балад, їх різні версії, географічне поши-
рення, перебіг сюжету, стильові та поетичні особливості, лексичні 
запозичення тощо� На основі цього він зробив висновок, що 9 балад 
було перейнято українцями з угорського фольклору, 10 є подібними, 
однак існують і відмінності, 4 баладні типи він вважає запозиченими 
з українського фольклору�

Йому належить і стаття про карпатоукраїнські балади [Vári 2002, 
р� 25—41]� Спершу дослідник дає огляд публікацій балад Закарпаття 
й зупиняється на дослідженнях Лінтура, який зробив найбільше на 
терені збирання та вивчення баладної творчості регіону� Далі, бе-
ручи за основу поділ Лінтуром балад на три прошарки, він по черзі 
аналізує їх� Варі Фабіан розглядає різні типи творів, їх основні моти-
ви, історичну основу, дає угорські паралелі� Так, аналізуючи пісню-
баладу «Мати і сини» він зазначає, що загалом цей сюжет невідомий 
в угорському фольклорі, та в області Земплен знайдено подібний твір, 
персонажами якого є угорці, це відома сім’я Ердьоді, брати Янчі та 
Адам� Г� Стрипський свого часу переклав цю баладу угорською мовою 
і згадував про цю історичну подію� Варі знаходить аналоги мотивів 
деяких українських балад в угорських варіантах, це твори «Грішна 
дівчина в пеклі», «Замурована мила», «Жінка розбійника», «Сироти 
на трупі матері» та ін� У додатках двома мовами подано самі балади, 
це «Викликання милого чарами», «Тройзілля», «Жінка розбійника», 
«Брат продає сестру туркам» та ін�

Відомим баладознавцем є угорська фольклористка Ілдіко Кріза, 
яка цікавилася також образами угорських історичних діячів в укра-
їнському фольклорі, про це йдеться в подальших розділах�

Фольклористика Закарпаття, постаті дослідників стали предме-
том зацікавлень співробітників кафедри української та русинської 
філології Ніредьгазького інституту Угорщини� Її завідувач, відомий 
славіст професор Іштван Удварі (1950—2005), чимало зробив у справі 
вивчення та популяризації української мови, літератури й культури в 



122         Фольклор українсько-угорського порубіжжя

Угорщині, здійснив публікації різнопланових україномовних видань� 
Чи не найбільшою його заслугою було видання підготовлених колек-
тивом авторів двох тезаурусних словників: українсько–угорського в 
шести томах (2000—2003 рр�), та угорсько–українського у двох томах 
(2005—2006 рр�)� З метою популяризації угорської культури в Україні  
у перекладі українською на кафедрі видано монографії А� Гьорьомбеї 
«Історія угорської літератури» (1996 р�), «Історія Угорщини», колектив 
авторів (1998 р�), а також працю відомого угорського етнолога і культу-
ролога академіка Л� Коши «Чиї ви сини? Історія угорської етнографії» 
(2002 р�), окремі частини якої присвячено фольклору та фольклорис-
тиці, серед інших Закарпаття� З інших етнологічних публікацій ка-
федри можна назвати посібник з українського фольклору [Мушкетик 
1995], публікацію цінних архівних матеріалів зі спадщини А� Годинки 
та Г� Стрипського, дослідження про них самого Удварі, якому серед 
інших належить стаття «Етнографічна діяльність Гіадора Стрипсько-
го», що вийшла в перекладі українською мовою в  угорському спец-
випуску журналу Інституту мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології ім� М� Т� Рильського НАНУ «Народна творчість та етногра-
фія» (2006, № 4)� У часописі  в перекладі побачили світ й інші статті 
сучасних угорських етнологів, таких як  А� Паладі-Ковач, М� Гоппал, 
І� Кріза, Ж� Татраї, П� Вереш та ін� Удварі належить дуже розлоге, фун-
даментальне дослідження «Русини у XVIII ст�: Історичні та культурно-
історичні дослідження» [Udvari 1994]�

На кафедрі було багато зроблено в справі популяризації спадщини  
Антона Годинки, вийшли друком його невідомі чи маловідомі праці� 
Так, це факсимільне видання  його словника «Глаголниця� Русинсько-
мадьярський словар глаголув» (1991), інших  матеріалів Годинки,  
проведено наукову конференцію, присвячену вченому (1993 р�)� Разом 
з Ю� Туряницею та І� Арпою Удварі підготував та опублікував збірку 
«Пісні наших предків: Сто наших співанок» (див� вище), рукописний 
варіант  якої він віднайшов в архівах Угорської академії наук у Буда-
пешті, йому  належить і передмова«Антал Годинка — дослідник істо-
рії русинів (1864—1946)», в якій він охарактеризував життєвий і творчий 
шлях вченого, а фаховий фольклористичний аналіз здійснив Ю� Туря-
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ниця у післямові «Народнопісенний ужиток Антонія Годинки»� Тут 
ідеться про фольклорні зацікавлення Годинки, збирання та фіксацію 
ним пісень, про класифікацію їх у збірці, й окремо про жанрові та 
художньо-стильові особливості творів� Аналізуючи розділ про рекрут-
ські та вояцькі пісні, Туряниця знаходить паралелі до них у словаць-
кому та угорському фольклорі� У Ніредьгазі 2006 р� було видано цінну 
пам’ятку мови та культури Закарпаття ХVIII ст� — «Няговские поуче-
ния», про що вже йшлося [Няговские поучення 2006]�

На Закарпатті виходили також збірки угорського фольклору краю� 
Андраш Бенедек у своїй книзі [Népballadaink 1971] опублікував зразки 
10 характерних баладних типів, додавши до неї розлогий вступ� Ма-
теріал до видання збирали Д� Дупка, Л� Варі Фабіан та Й� Желіцкі� 1974 
року угорською мовою виходить збірка «Народні балади угорського 
населення Закарпаття» [Kárpátontúli magyar lakosság népballadai 1974], 
укладена співробітниками Ужгородського університету П� Лизанцем 
та Ю� Васовчик, які ділять балади на чотири групи: 1� Балади історич-
ного змісту; 2� Історії про розбійників; 3� Балади про трагічне кохан-
ня; 4� Балади про сімейні нещастя і трагедії� Загалом подано 31 тип 
балад і 61 варіант текстів, практичні завдання для студентів, список 
літератури, далі список інформаторів�

Наступним вагомим виданням стала збірка угорських балад 
Л� Варі Фабіана[Vári Fábian 1992]� Книга починається великою статтею-
передмовою, де автор спершу дає огляд публікації та вивчення угор-
ського фольклору Закарпаття, а далі розглядає конкретні балади, їх 
походження, зв’язки з угорською та карпатоукраїнською традицією� 
По цьому він подає тексти згідно з наступною класифікацією: давні 
(середньовічні) балади; баладоподібні пісні; лубочні балади; розбій-
ницькі балади; пісні рабів; нові балади; місцеві балади, вбивства, 
нещастя� Потому укладач дає досить розлогі примітки, покажчик 
місцевих назв, співаків та баладних типів, а також музичні записи і 
покажчики, що підвищує цінність збірки� 

Опубліковано немало збірок прозового фольклору� Це «Казки Верх-
ньої Тиси» [Felsőtiszai népmesék 1956], що містять репертуар двох опо-
відачів — Яноша Фуріца та Анни Палюк, у 1915—1926 роках зафіксова-
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ний у колишній області Угоча (зараз Виноградівський район) Марією 
Форіш Кочішне Сірмаї� Післямову до казок написала відома угорська 
казкознавець, головний укладач останнього багатотомного каталогу 
угорських казок (MNK) Агнеш Ковач� Книга складається з 60 казок, 
половина з яких чарівні, багато з них не мають фіксованої угорської 
версії (щонайбільше окремі елементи), що надає їм особливого коло-
риту і вказує на контакти з іншими народами регіону� Про популяр-
ність збірника свідчить його неодноразове перевидання в Угорщині 
під назвою «Чарівне горнятко» (1968, 2000, 2001)�

Інше видання казок вийшло під назвою «Три золоті стріли» [Három 
arany nyílvessző 1973] у літературній обробці А�Тордона� Казки зібрали 
співробітники кафедри угорської мови та літератури Ужгородського 
університету — E� Гортвай, І� Ковтюк, П� Лизанець, М� Пунько, В� Васов-
чик, Л� Зегань� Загалом до видання увійшло 29 чарівних та соціально-
побутових казок, які адресовані дітям� Книга має гарні ілюстрації� 

Зібрані у п’ятдесяті роки Л� Шандором у восьми угорських селах — 
Батю, Надьдобронь, Кідьо, Маккошяноші та ін� казки вишли у 1988 р� під 
назвою «Ружа Паллаг� Закарпатські угорські казки» [Pallag 1988]� Сюди 
ввійшла також значна за обсягом стаття укладача, в якій, зокрема, за-
значено, що записи подано оригінальні, майже без правок, у казках 
вживається багато діалектних виразів, застарілої лексики, традиційні 
ж казки актуалізуються, тут можуть траплятися й іноетнічні слова — 
російські, циганські тощо� У кінці подано словник діалектизмів та кла-
сифікація казок за каталогами — міжнародним та угорськими�

Найбільшою і найвагомішою збіркою угорських казок стала кни-
га «Казки і перекази Унга» [Ungi népmesék 1989], укладена учителем 
Л� Геці, що вийшла в угорській серії «Új Magyar Népköltési Gyűjtemény», 
в якій побачило світ багато фольклорного матеріалу з різних областей 
Угорщини� Передмова до збірки включає розлогий і різноплановий 
матеріал — про історію краю, умови виконання казок, особистості 
казкарів, мову творів тощо� Твори записано майже від 50 казкарів, до-
дано дані про них чи їх особисті автобіографії� Матеріал книги ввій-
шов до семи розділів: 1�Чарівні казки; 2� Легендарні казки; 3� Новеліс-
тичні казки; 4� Жартівливі казки; 5� Казки про тварин; 6� Історичні 
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перекази; 7� Міфологічні перекази� Примітки є розширеними� Далі 
йде бібліографія, словник діалектизмів, покажчик місцевих назв�

Історичні та місцеві перекази зібрав і опублікував Б� Керестєн [Rákóczi 
virágai 1992]� У післямові до збірки він пише про специфіку жанру пере-
казу, зокрема про різницю між казкою і переказом, про особливості від-
дзеркалення історії у фольклорі, історичних поглядів народу� 

Казки і перекази одного села, а саме Нового села (Újfalu) Берегів-
ського району, зібрала і опублікувала у збірці «Вогнегасний птах» 
М� Пунько [Tűzoltó nagymadár 1993]� У вступі вона дає опис села, його 
історії, жителів та ін� До збірника ввійшли тексти 39-ти мешканців 
села� Укладач подає список оповідачів та їх біографії, а також кілька 
інтерв’ю з циганським казкарем Б� Марінкою� Далі наводить твори за 
оповідачами — казки Іштвана Надашді, Берталана Марінки, Іштвана 
Тітічки, Арпада Молнара та ін� Казки зі збірника Пунько в перекладі 
українською мовою, а також деякі інші казки етнічних угорців (за-
галом 22 твори) увійшли до 23-го тому «Казок Закарпаття» із зібрань 
М� Зінчука (2009)� У тому ж селі М� Пунько записала й угорські загад-
ки, які вона збирала в 70—80-ті роки й опублікувала у збірці [Úton-
megyen 2000]� Сюди ввійшли тематичні розділи: кругле Боже дерево; 
під навісом у білому мішку; дванадцять хлопців в одному мішку; 
нагорі, нагорі у палатах; туп-туп дорогою та ін� Загадки можуть по-
даватися у формі віршів, та більшість складається з одного речення і 
відповіді� Тексти не втратили своєї актуальності, хоча цілковито пе-
рейшли до дитячого репертуару� 

У місцевості Гат збирав відомий йому ще з дитинства дитячий 
фольклор Л� Чебей, який він під назвою «Вони були птахами, посіда-
ли на землю» опублікував у збірці «Закарпатські етнографічні запи-
си» [Csebely 1999, р� 184—110]� Сюди ввійшли дитячі примовки й ігрові 
пісні, які зберігають мовні особливості місцевості� Матеріал у книзі 
подано за наступними розділами: величиною з долоню; коли їдять 
фрукти нового врожаю; на дощ; на бджілку; на метелика; ігри та ін� У 
кінці подано перелік ігор, примовок та мелодій�

Угорський фольклор перекладався українською мовою� Це видан-
ня «Угорські народні казки» (1956), збірник угорських казок, що вий-
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шов у серії «Казки народів світу» у видавництві «Веселка» (1985), які 
уклав і переклав з угорської К� Бібіков, збірник закарпатських казок 
«Дарунок короля Матяша» в перекладі Д� Меденція (1997)� Книжки ці 
містять переклади переважно чарівних казок, хоча є тут і побутові 
та казки про тварин� 2003 року у видавництві «Етнос» побачив світ 
двомовний збірник «Ritkaszép magyar népmesék — Угорські народні 
казки рідкісної краси» (зібр� В� Домокош, вст� ст�, пер� з угор� Л� Муш-
кетик), які є цікавими за тематикою та мовними особливостями й 
рідко трапляються в популярних збірниках Угорщини, зокрема це 
деякі закарпатські твори� У її ж перекладі опубліковано збірку «Угор-
ські казки» (2010 р�)�

1975 р� у серії «Мудрість народів світу» з’явилася публікація угор-
ських прислів’їв та приказок у перекладі Ю� Шкробинця� 1984 р� вий-
шов друком збірник угорських народних пісень у перекладі І� Пе-
тровція [Угорські народні пісні 1984], здійснених за виданням «Із-за 
Тиси, за Дунай» (Tisza innen, Dunán túl)� Частина цих пісень серед ін-
ших увійшла до збірки перекладів угорської поезії «Іскри чардашу», 
що вийшла 1998 р� у м� Ніредьгаза (перекладач І� Петровцій) і містить 
також твори угорських поетів� У збірках репрезентовано обрядові, 
соціально-побутові, солдатські, любовні пісні� 

У вивченні та популяризації мови та народної культури закарпат-
ських угорців значну роль відіграють Ужгородський національний 
університет, зокрема кафедра угорської філології, Центр гунгарології 
в Ужгороді, а також Закарпатський угорський інститут ім� Ференца 
Ракоці ІІ у м� Береговому�

Отже, у розглядуваний період (друга пол� ХХ—ХХІ ст�) значну роль 
у збиранні та виданні фольклору відіграють офіційні установи, такі 
як Академія наук України, вищі навчальні заклади, зокрема Ужгород-
ський національний університет, центри народної творчості та ін� 
Зібраний в різних місцевостях матеріал видається в чисельних різ-
нопланових збірках, як наукових, так і популярних — тематичних, 
жанрових, регіональних, локальних, немало серед них репертуарних, 
як певної місцевості, так і одного співака чи оповідача� Є видання 
угорського фольклору краю� Закарпатський матеріал увійшов до ба-
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гатьох загальноукраїнських збірок� З уснословесних жанрів значний 
інтерес науковців викликають вірування та обряди (П� Богатирьов, 
М� Тиводар), пісні та балади, музичний фольклор (П� Лінтур, В� Го-
шовський, С� Мишанич, Н� Шумада), історичний фольклор та казки 
(П� Лінтур, В� Мельник, І� Сенько, І� Хланта, Ю� Туряниця), теоретичні 
питання, типи і форми фольклорних взаємовпливів� Фольклорну те-
матику знаходимо і в розвідках мовознавців та істориків� Українсько-
угорські етнофольклорні контакти вивчали П� Лінтур, В� Гошовський, 
Л� Варі-Фабіан, Л� Мушкетик� Фольклор Закарпаття досліджували й 
учені з інших країн (О� Рудловчак, М� Мушинка, І� Кріза та ін�)�





Р о з д і л  д р у г и й

Етнофольклорні 
контакти 

на порубіжжі





У наш час, що характеризується численними етнічними конфлікта-
ми, значними міграційними процесами, економічними, культур-
ними та іншими проблемами співіснування різних народів, дедалі 
більший інтерес викликають так звані порубіжні території, де змі-
шано проживають різні етнічні спільноти� Вирішення цих проблем 
потребує поєднання зусиль різних наук, комплексного міждисциплі-
нарного підходу, що включає цілі блоки питань�

У сучасній науці на перший план виходить поняття географіч-
ного, просторового поділу народної культури, тому постає питання 
про історико-географічні регіони чи зони (смуги, пояси) із усталеною 
культурою, де спільно проживають різні національності� 

Дослідники здавна цікавилися подібними територіями� Так, петер-
бурзькі вчені А� Герд та Г� Лебєдєв виокремлюють історико-культурні 
зони (ІКЗ) як певні ареальні єдності, що визначаються за даними су-
міжних 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 фор-
ми господарювання, зникають археологічні культури і пам’ятки, а 
історико-культурні зони лишаються й з епохи в епоху набувають деда-
лі більшої стабільності й оформленості свого ареалу, іноді аж до сучас-
них політичних чи адміністративних кордонів» [Лапін 2003, с� 26]�

У польській етнографії слово зона зберігає первісне значення� К� Мо-
шиньський, досліджуючи т� зв� північно-східний кордон, поширення, 
динаміку культурних течій окреслив термінами зона і кордон� 

Щодо угорських вчених, то відомий етнолог Бела Гунда, який 
свого часу займався дослідженням угорсько-слов’янських етнокуль-
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турних зв’язків, ще 1958 року вжив найменування етнологічна кон-
тактна зона� Дещо інший поділ пропонує академік Ласло Коша, який 
взагалі поняття край, регіон, місцевість, провінція, зона, смуга вважає 
синонімічними [Коша 2002, с� 77]�

Термін на позначення територіального перебування взаємодію-
чих етносів — контактна зона — детально описує угорський академік 
А� Паладі-Ковач: «Контактна зона є зона (смуга, пояс), що торкається 
двох межових мовних, етнічних чи культурних територій, де мов-
ні, культурні, етнічні взаємовпливи особливо відчутні� Кількість по-
рубіжних явищ зростає, ізоглоси накладаються одна на одну, часто 
трапляється й перекривання� Для контактної зони характерною є 
форма смуги, поясу, хоча ширина (чи, можна сказати, глибина) зони 
у випадку однієї певної зони теж може бути змінною в різних відтин-
ках» [Paládi-Kovács 2005, р� 9]� Крім великих контактних дослідник 
виокремлює зони, що стикаються всередині невеликих місцевостей, 
навіть поселень� Для контактної зони характерною є перехідність, 
змішаність і втручання, а також дво- і багатомовність, що спостеріга-
ється у місцевих спільнотах та їхніх одиницях� Учений говорить про 
подібні зони на території Угорщини, хоча й зазначає, що підходити 
до цих моментів треба обережно, з урахуванням багатьох факторів 
їх історичного та сучасного розвитку� До прикладу, П� Недермюллер 
для подальшого вивчення специфіки обрядів гірських місцевостей 
північно-східної Угорщини запропонував виділити певні терито-
ріальні пояси, чи смуги, які репрезентуватимуть обрядову систему 
гірського Земплена� У зв’язках з іншими ці пояси вказують на тен-
денцію до інтеграції, а в середині своєї системи — до диференціації 
[Niedermüller 1981, 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 пропорціях� Їхній склад зале-
жить від багатьох чинників� До них упевнено зарахуємо віддаленість 
від кордону: чим територія розташована далі від нього, тим менше 
вона містить культурних ознак другої сторони»� Демський вважає, 
що в наш час прикордоння слід трактувати не як замкнуту сферу рів-
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номірно 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 культур» [Демський 2007, c� 83]�

Отримані результати вимагають теоретичного осмислення й об-
ґрунтування, уніфікації термінів, методів та підходів� Адже самі по-
няття кордон, регіон, етнос, етнічні спільноти тощо можуть дещо інакше 
трактуватися� Так, виникають терміни на позначення явищ порубіж-
жя, до прикладу, розглядається мовне порубіжжя, яке не завжди співпа-
дає з культурним 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, географічний, і окрім того як символіч-
ний, тобто з погляду поділу свій — чужий, психологічного бар’єру між 
людьми тощо [Határ, regió, etnikumok 2001, p� 93—121]�

Українські вчені також досліджують подібні зони в Україні, так, 
вони виокремлюють, українсько-молдавське та українсько-угорське 
пограниччя, сусідні між собою українські, білоруські та російські ра-
йони (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 контакти), 
М� Гайдай (словацько-українські), Н� Шумада, О� Микитенко, М� Кара-
цуба (південнослов’янські та українські)� Неслов’янськими спільнота-
ми країни цікавляться В� Шабліовський (румуни й українці), Л� Муш-
кетик (угорці й українці)� Філологічний та музикознавчий аспекти 
студій у вивченні порубіжжя поєднала С� Грица, яка також виокрем-
лює Покуття, Карпати як історико-географічні області, де перетинали-
ся шляхи багатьох національностей� Вивчаючи їх, вона свідчить, що 
міжетнічні і, зокрема фольклорні зв’язки в Карпатах є складнішими з 
огляду на неоднакову генетичну приналежність етносів, мовну стро-
катість та їх різні конфесійні переконання� І водночас, як важливий 
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чинник, вона називає просторово-територіальне середовище — гори, 
подібність форм побутової культури, зокрема пастівництво, що силь-
но впливало й на фольклор: «Пастуша, або так звана валашська коло-
нізація охопила до кінця ХV ст� весь Карпатський регіон до західних 
окраїн� Міжетнічні процеси стимулювали тут міжетнічні зв’язки, а 
водночас гірський ландшафт (при сповільненому економічному роз-
витку) зумовив ізоляцію населення, збереження локальних особли-
востей культури етносів та етнографічних груп, які проживали в ра-
йоні Карпат» [Грица 2002, с� 66, 67]�

Ці обставини дозволяють А� Ковачу говорити про фольклор Карпат 
як окремий масив: «Про реальну наявність рис “карпатської фоль-
клорної спільності” дослідники почали здогадуватися вже на самому 
початку розвитку фольклористики, коли дискусія про пріоритет того 
чи іншого класичного сюжету, що розгоралася впродовж видання но-
вих записів, ставала активним стимулом для збирання і вивчення 
національної поетичної епіки� Питання про існування карпатської 
фольклорної спільності і в наш час, після подолання механістичних 
уявлень про запозичення фольклорних творів, залишається плід-
ним ґрунтом для висунення і перевірки генетичних та історико-
порівняльних концепцій» [Ковач 1989, с�1]� 

Уснопоетична творчість кожного народу розвивається не лише за 
рахунок накопичення й еволюції власних національних надбань, а 
й шляхом запозичення, перероблення, засвоєння, а то й неприйнят-
тя елементів інших культур� Часто такі запозичення так глибоко за-
своюються іншою культурою, так органічно входять до її складу, що 
повністю забувається їх іноетнічний характер і походження� Пере-
ймання завжди є творчим процесом� Свого часу концепцію «зустріч-
них течій» висунув Веселовський� Згідно з нею засвоюється лише 
те, у чому є потреба, причому передбачається обов’язкова наявність 
аналогій між традицією, що сприймається, і що сприймає� Запози-
чення мобілізує можливості приймаючої традиції, переорганізовує її 
фрагментарний матеріал (формули, мотиви тощо), породжуючи тим 
самим нову якість; засвоєння є завжди переробкою і розвитком у 
сприймаючому середовищі [Веселовський 1938, c� 221]�
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Згодом М� Грушевський писав, що вивчаючи впливи й запозичен-
ня, не треба забувати й «другу сторону цього питання: степень одо-
машнення органічного засвоєння інтернаціональних, мандрівних 
тем українським елементом (…)� Тут як і взагалі в питаннях літера-
турної творчості важне не що, а як� У способі оброблення інтернаці-
ональних тем, у наданні їм нової оригінальної краси і артистичного 
інтересу взагалі виявляє себе творчий геній як індивідуальних, по-
одиноких творців, так і колективний — цілої нації» [Грушевський 
1993/1, с� 367]� І� Франко називав цей процес «націоналізацією», наголо-
шував на спостереженнях власне українського матеріалу, в якому ті 
чи інші мандрівні теми, сюжети, образи проходили цей процес� Сам 
він подав приклад порівняльного та зіставного вивчення багатьох 
мандрівних сюжетів та мотивів�

На складні трансформації, що відбуваються під час переймання, 
вказував Андрій Лобода у праці «Русские былины о сватовстве» (1904, 
с� 286): «Тема, перейнята з одного джерела, комбінується із спорідне-
ними темами, перейнятими з іншого джерела; прийоми творчос-
ти, епічного зображення, запозичені від одного народу, змішуються 
з такими ж прийомами, що зайшли від других: все розпочинається 
оригінальною творчістю народу, що переймає, запозичене стає свого 
роду складним 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 вважа-
ється 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 механічним процесом� Запо-
зичені елементи, для того, щоб увійти в традицію, мають бути адапто-
вані функціонуючою системою національного фольклору, перероблені 
і пристосовані до неї, з “чужих” мають стати “своїми”� Таким чином, 
будь-яке запозичення не може не бути процесом творчим за своєю сут-
тю, обумовленим певним комплексом факторів — етнокультурних, со-
ціальних, естетичних тощо» [Померанцева; Чистов 1979, с� 4]�
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У природі не існує етнічно «чистих» культур і наднаціональних 
явищ, які б не отримали національних версій, побутуючи в різних 
етнічних середовищах� Міжетнічні зв’язки у фольклорі — не випад-
кове явище, за ними завжди стоять конкретні спільноти, що вступа-
ють у контакти синхронного чи діахронного плану� Взаємовпливи 
в народнопоетичній творчості виступають як органічна і складова 
частина фольклорного процесу, що дає можливість піти далі вияв-
лення і фіксації спільного і особливого в тематиці, мотивах, сюже-
тах, зокрема пояснити основні закономірності розвитку фольклору 
на рівні ідейно-структурних і естетичних елементів жанрів, вста-
новити локальні і надетнічні варіанти фольклорних явищ�

З часом у розвитку науки про міжнаціональні взаємини велико-
го значення набуває диференційований підхід до фольклорних кон-
тактів, розмежування рівнів їх досліджень� Так, К� Чистов пропонує 
виявляти своєрідність явищ «на рівні фольклористичної абстракції, 
більш високої чи більш низької»� Під вищими рівнями він розуміє 
«загальні закономірності розвитку фольклору досліджуваного наро-
ду, співвідношення і кордони жанрів у певний історичний період, 
час формування основних жанрів, ступінь їх розвитку і тривалість 
продуктивного періоду, співвідношення локальних і загальнонаці-
ональних варіантів явищ і т� ін� Рівні більш низькі, ніж “елемент” і 
“комплекс елементів”, — це конкретні національні й локальні роз-
робки сюжетів, стійкі контамінації, що ввійшли в етнічну традицію 
саме цього народу, особливості образів дійових осіб, конкретні риси 
художнього середовища, зображуваного в казках, епічних піснях, ба-
ладах і т�п� Й, нарешті, ще одна група рівнів, тісно пов’язаних з мовою 
та її особливостями, — поетика, стилістика, віршування, запас розро-
блених стереотипних формул і т� п�» [Чистов 1986, с� 74—75]�

Визначення типів, форм і міри спільності та відмінності у фоль-
клорі різних народів — одне з найбільш актуальних завдань фолькло-
ристики� 

З вимогою розрізняти рівні типологічного дослідження виступив 
В� Гацак [Гацак 1971, с� 21]� Він виокремлює один такий рівень  — ви-
вчення регіональних спільнот, в яких, на його думку, треба вбачати 
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конденсоване відображення правильності й повторюваності суспіль-
них явищ різних країн� 

С� Грица запропонувала багаторівневу систему вивчення міжна-
ціональних зв’язків� Причому відправною точкою для неї були «фоль-
клорне 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 
співвідношенні суб’єкта і об’єкта� В центрі дослідження зв’язків сто-
їть твір, який може створювати внутрішньоетнічні, міжетнічні пара-
дигми варіантів� Їх порівняння має відбуватися на рівнях, що ство-
рюють певну кореляційну схему» [Грица 1987, с� 80]� 

Угорський дослідник З� Уйварі виокремлює наступні форми іс-
нування міжетнічних зв’язків: контакт, взаємодія, зв’язок, паралель-
аналогія [Újvary 1984; 1996]� Найзагальнішим поняттям є зв’язок, 
його вживають в найрізноманітніших значеннях� Як правило, 
зв’язок — це безпосередній контакт, тісна залежність у часі і просторі, 
факт передачі-запозичення явищ культури� Це, до прикладу, 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 корінним населенням регіо-
ну� Контакт, що виникає в межах населеного пункту чи між ними за 
умови подібності певних культурних явищ, може призвести до вза-
ємодії�

Таким чином, у зв’язку з поняттям контакт виникає термін вза-
ємодія� Це явище теж припускає зв’язок, однак стосується лише пев-
них областей народної культури� Особливо суттєвим є те, що в цьому 
випадку йдеться не просто про односторонній зв’язок, вплив одно-
го народу на інший, а розглядається двосторонній рух культурних 
явищ, й на перший план виходить органічний процес передачі-
запозичення� Поняття взаємодії є також, по-суті, зв’язком, однак та-
кою його формою, коли обидві сторони і впливають, і запозичають� 
Однак взаємодія не завжди означає еквівалентний обмін упродовж 
даного процесу�
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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: міграція та 
колонізація� Міграція стосується переважно матеріальної культури, 
тих явищ, які виникають з тісних контактів між людьми, які пері-
одично з’являються і щезають в результаті певних соціальних про-
цесів� З цим поняттям пов’язана проблема колонізації, тобто тако-
го повного, глибокого, органічного засвоєння чужої культури, коли 
вона стає своєю власною й питання про запозичення просто відпа-
дає� Яскравим прикладом цього є запозичення угорцями багатьох 
явищ слов’янської культури, процес, який відбувався віками�

Рівні запозичень у народній культурі загалом з’ясовує росій-
ський дослідник В� Лапін� Так, першим рівнем він вважає окремі 
запозичення — побутові, господарсько-культурні, обрядово-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 семантичних систем� Четвертий рівень — активна структурно-
стильова інтеграція, далі п’ятий — фольклорна двомовність, шостим 
є рівень бінарно-етнічних (іноді й тернарних) жанрово-стильових 
фольклорних систем, обрядових і святково-обрядових фольклорно-
етнографічних комплексів; паралельне функціонування деяких 
фольклорних жанрів, видів чи форм різними мовами� Сьомим рів-
нем Лапін вважає культурно-мовну асиміляцію, зміну фольклорної 
свідомості, та, як результат, етнічної самосвідомості; виникнення 
традицій різної історичної глибини [Лапін 2003, с� 33, 34]� 

Учений пропонує також термін міжетнічний простір традиційної 
культури як сукупність двомовного фольклорного середовища, осо-
бливого продуктивного стану фольклорної традиції і виникнення в 
ній різноманітних художніх форм [Там само, с� 35]�
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Про різні форми спонтанних контактів на фольклорному пору-
біжжі пише С� Грица� Дослідниця пропонує розглядати їх як систему 
кіл, що стикаються та перетинаються� Центр кола — ядро — завжди 
тяжіє до збереження домінантних, нормативних ознак культури 
конкретного етносу, тоді ж як на периферії кола під впливом іншо-
рідного оточення утворюються лабільні ділянки, відкриті до сприй-
няття іноетнічного та варіювання домінантних ознак відносно 
центра (ядра)� Грица виокремлює також рівні фольклорних зв’язків, 
серед яких важливими є: «1) біоетнолінгвістичний, який вказує на 
те, що: а) етноси можуть бути між собою генетично та мовно спо-
рідненими (українці, білоруси, росіяни); б) генетично споріднені і 
мовно віддалені (українці, чехи, болгари); в) генетично і мовно не-
споріднені (українці, угорці, німці); 2) соціально-економічний, що 
вказує на близькість чи віддаленість господарських типів культури 
сусідів і опосередковано впливає на жанрову та стилістичну струк-
туру народної творчості; 3) соціально-ідеологічний, який вказує на 
несуперечливі зв’язки етносів, їхні тривалі історичні контакти чи 
суперечливі, що зумовлені національним, конфесійним протисто-
янням тощо; 4) фактор іманентної специфіки порівнюваного мате-
ріалу, який функціонує в системі контактів (мається на увазі, що 
фольклорні роди, види, жанри неоднакові з погляду їх функцій та 
мобільності в системі міжетнічних зв’язків, асиміляції, інтеграції)» 
[Грица 2002, с� 52]�

За даною схемою український та угорський етноси є мовно і гене-
тично неспорідненими� За типологічною класифікацією українська 
мова належить до групи флективних мов, а угорська — до аглюти-
нативних� За генеалогічним поділом східнослов’янські мови (у тому 
числі й українська) належать до індоєвропейської мовної сім’ї, а 
угорська — до угро-фінської групи уральських мов� Однак не будучи 
близькоспорідненими, ці мови та культури контактують між собою 
на території Закарпаття здавна, адже тут склалися для цього сприят-
ливі умови�
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Народна пісенність регіону

Свого часу І� Срезневський писав про народні пісні Закарпаття: «Без-
мірна сила пісень, безмірна сила мелодій, привілля для розвитку му-
зичного почуття народу� І це почуття у південнослов’янського люду 
насправді ніде не розвинуте такою мірою, як у горах Бескидах, де 
його плекає відлуння скель і лісів, де жодне щасливе співзвуччя не 
завмирає не почутим, хоча б не було бажання його почути, де поету 
з голосом легше стати простим співаком, ніж співакові без голосу — 
поетом» [Cрезневский 1852, с� 18]�

І справді, географічне положення краю значною мірою спричи-
нилося до особливостей його усної пісенності� Тут відбилися типові 
пейзажі та ойкумена гірського краю, заняття і менталітет місцевих 
жителів� Розмежування території гірськими хребтами призвело до 
утворення великої кількості місцевих діалектів, як у розмовній, так і 
музичній мові� В� Гошовський зазначав, що «результатом впливу гео-
графічного середовища можемо вважати наявність в закарпатський 
народних піснях інтонацій — вигуків з «parlando» (речитативом)� 
Вони нагадують спосіб розмови осіб, що перебувають на великій від-
далі одна від одної� Пісні з інтонаціями вигуків найчастіше зустріча-
ємо в населення, що живе в горах» [Гошовський 1960, с� 60]�

Віддаленість регіону сприяла й консервації давніх уявлень, тут 
збереглося чимало різних архаїзмів� Це зокрема колядні та весільні 
пісні з космогонічними, міфологічними, давніми релігійними, іс-
торичними мотивами, приміром, князівської доби, ігри біля покій-
ника, обрядові ігрові пісні з затемненим змістом, напр�, веснянки з 
приспівом «Гоя, дюндя гоя» тощо� 

На пісенну специфіку Закарпаття впливали й особливі історичні, 
соціально-економічні умови його розвою, перебування в складі різ-
них держав� Тут збереглися пісні з турецько-татарських часів, однак 
історичних пісень загалом небагато, натомість широкого поширен-
ня набули опришківські, розбійницькі пісні та балади, рекрутські 
та вояцькі співанки� Закарпатські балади мають свою специфіку, 
є тут версії загальноукраїнських творів, напр�, про трояке зілля на 
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відомий мотив «Тройзілля» («У неділю рано зілля копала») та ін�, од-
нак є й оригінальні місцеві твори (про голуба й голубку, отруєння 
дівчини, самогубство дівчини в турецькому полоні і т� п�)� На дум-
ку дослідників, значний вплив на розвиток місцевої балади мали 
західнослов’янські — словацькі, чеські, польські пісні-балади� 

Народна лірика Карпат позначена великою кількістю ліричних 
моностроф, особливого поширення тут набула коломийка� Із пісень 
Східної України та Галичини сюди перейшли такі твори як «Час до-
дому, час», «У сусіда хата біла», «Два голуби воду пили», «Їхав козак 
за Дунай», «Їхав козак на війноньку», «Терен цвіте», що теж набрали 
місцевого колориту� У лексиці пісень чимало іноетнічних запозичень 
та діалектних слів, що надають своєрідності текстам� 

Щодо мелодичного боку співанок З� Василенко писала: «Порівнюю-
чи з піснями центральних областей України, що відзначаються мело-
дичною широтою і розмахом, закарпатські пісні, як і пісні інших захід-
них областей, загалом короткі й лаконічніші� Розспівні широкі мелодії 
з багатою внутрі складовою орнаментикою тут зустрічаються порів-
няно рідко, переважають мелодичні форми, близькі до речитативних: 
кожному складові тексту відповідає не більш як один-два звуки мело-
дії» [Закарпатські народні пісні 1962, с� 5]� Вона та інші музикознавці 
свідчать, що в регіоні побутує чимало пісень з мелодіями, спільними і 
для угорського, і для чеського, і для словацького фольклору�

 

Закарпатська коломийка, жанрові характеристики

Серед пісенних типів фольклору Західної України перше місце по 
кількості, поширеності і популярності займає коломийка� Свого часу 
в Галичині, Буковині й Закарпатті без неї не обходилося жодне на-
родне свято чи обряд� Спершу вона була круговою танковою піснею, 
та згодом переросла своє коло виконання і, як відзначив Ф� Колесса 
«…стала улюбленою формою побутової, ліричної і передусім любовної 
пісні» [Колесса 1970а, с� 105]� Цьому сприяє її малий обсяг, легка рит-
момелодійна форма, лаконічність, простота та доступність� Через те, 
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що «коломийкова структура» чи «коломийкова форма» є дуже поши-
реною і зустрічається майже у всіх пісенних жанрах, В� Гошовський 
запропонував розглядати її як певний пісенний тип (пісенну форму 
чи структуру), а не як окремий жанр� Він писав: «Інтенсивність побу-
тування коломийки в Закарпатті обумовила своєрідне “коломийко-
ве” музично-поетичне мислення народу, внаслідок чого майже весь 
музичний фольклор цих районів складається з різних типів танцю-
вальних і нетанцювальних “коломийок”, тобто пісень коломийкової 
структури» [Гошовський 1968, с� 36]� Дослідник свідчить, що коломий-
ка переважає в гірських районах, а на південь і захід від її побуту-
вання — карічки, 12-складові пісні від угор� каріка — круговий дво-
дольний танець [Там само, с� 37]� Це твердження поділяє Ф� Колесса, хоча 
погляди дослідників на походження самого жанру доволі різняться� Про 
ґенезу, жанрові ознаки, тематику та поетику пісенних мініатюр писали 
М� Сумцов, В� Гнатюк, І� Франко, Ф� Колесса, Р� Гарасимчук, В� Гошовський, 
О� Дей, Н� Шумада, С� Грица, А� Іваницький, Л� Копаниця та ін�

У народному середовищі поширені також назви співанка, пісня-
співанка, коротка пісня на відміну від довгої, балади тощо, їх ласкаво 
кличуть співаночки, складаночки, вигаданочки, гуляночки� І хоча спі-
ванки і балади чітко не розрізняються, можна твердити, що кож-
на коломийка є співанкою, та не кожна співанка є коломийкою, 
тобто співанка за своїм значенням є значно ширшим поняттям� Я� 
Головацький поетично порівнював коломийку з окремо взятою зер-
ниною або польовою квіткою, а довшу ліричну пісню — з пучком 
зв’язаних польових квітів� Недарма короткі коломийки складають-
ся в цілі в’язанки, разки, китиці, віночки, тематично циклізуються 
з трьох-чотирьох чи більше строф за логічним змістом� Очевидно, 
через «скочний» характер цих пісенних мініатюр до наших днів 
зберігся в народі вираз «Ось там була коломайка!» — для передачі 
шуму, безладу й бійки на весіллі чи на гулянні� У чехів теж існує 
аналогічний вираз «To ti byla kalamajka!», що означає бійку, безлад� 
У російській мові слово «коломыкать», «коломесить» у деяких говір-
ках означає «блукати довкола», «баламутити», «бити», «молотити»� 
В угорському діалектному словнику подано наступні значення сло-
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ва «kalamajka»: — І� 1� сварка; 2� (жарт�, насм�) а) шумна, з танцями, 
гулянка; б) весілля; 3� плутана, безладна мова; ІІ� (прикм�) 1� хто го-
ворить плутано, похапцем; 2� дивакуватий, пришелепуватий; 3� за-
валящий, непотрібний (предмет тощо)� Дієслово «kalamajkázik» має 
значення: 1� підскакувати, вибрикувати, дуріти; 2� невміло, незграб-
но танцювати [Új magyar tájszótár 1992/ІІІ, p� 36]�

Коломийці властивий синкретизм слова, наспіву та танку, Ф� Ко-
лесса писав: «Мелодія народної пісні — се ж сама суттєва частина 
її артистичного оформлення� Тісний зв’язок мелодії з текстом в на-
родній пісні веде свій початок з непам’ятної старини, коли поетич-
не слово, музика й танкові рухи лучилися в синкретичну цілісність 
ігри-хороводу, коли музичний елемент мав навіть велику перевагу 
словесним� Після довгих віків розвитку ще й тепер у народній піс-
ні виступає ясно ця залежність, бо ж мелодія накидає текстові свою 
ритмічну форму» [Колесса 1970, с� 110]� Недарма співається: 

Коломийка ногодрийка, коломийка жарка:
Як си топну, потанцюю, аж стрісе сі хмарка!

Як заграє музичойка, така охоточка,
Кости би ся розсипали, якби не сорочка!
   [Коломийки 1963, с� 101]�

Дослідники пропонують кілька версій походження самої назви 
«коломийка»� Деякі поєднують її з м� Коломиєю, нібито заснованим 
угорським князем Коломаном (Kалманом) 1214 р�, коли той недовго 
княжив у Галицькій Русі, що видається досить сумнівним, інші — від 
племінної назви «коломийці» (тобто гуцули, мешканці району річеч-
ки Коломийки)� Існує й версія походження від слова «коло» (колесо) 
та «мити», тому що колись мали бути в околиці Коломиї великі боло-
та, інші відносять цю назву до слова «коло» — основного компоненту 
багатьох народних танців (сербське «коло», болгарське «хоро»)� Нерід-
ко пісню-коломийку ще називають за назвами сіл, напр� жаб’ївська 
(с� Жаб’є), соколівська (с� Соколівка) та ін�
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Чимало складнощів становить класифікація коломийок через 
надзвичайну різнорідність їхнього змісту та кількість самих творів� 
Детальну класифікацію за темами, а в їх межах за опорними словами 
подав В� Гнатюк, і хоча її згодом критикували, та вона є доволі зруч-
ною в користуванні� У радянські часи, та й зараз коломийки у збірках 
подають за усталеною в українській науці класифікацією за жанрово-
тематичним принципом, загалом виокремлюючи соціально-побутові 
та родинно-побутові, далі за темами� Раніше додавали й рубрику: 
радянські коломийки� У деяких збірках (Н� Шумади, І� Сенька) коло-
мийки нумеруються� Класифікації можуть бути доволі різноплано-
вими, основна проблема — перетин в різних розділах коломийок зі 
схожим змістом� 

Коломийка має свою усталену форму, це чотирнадцятискладовий 
вірш з жіночою римою, повний куплет якого складається переважно 
з двох чи чотирьох рядків і півцезурою після четвертого та цезурою 
після восьмого складу в кожному рядку, тобто типова побудова ві-
рша 4+4+6� Бувають і модифікації коломийкового розміру� Ритміка і 
мелодика коломийок є їх постійним організуючим текст стрижнем� 
Розмір і ритміка коломийки настільки тверді й усталені, що часом 
вимагають викидання цілого складу зі слова, не рахуються з при-
йнятим у живій мові наголосом, змінюють його, особливо у кінцевих 
римованих словах� Інколи трапляється випадіння голосної у слові за-
для збереження розміру� Однією з суттєвих ознак коломийки є жіно-
ча рима з паралельним римуванням суміжної пари рядків� Наголос 
тут завжди падає на передостанній склад, хоча саме слово може мати 
цілком інший наголос у мові� Кінцеве римування коломийки часто 
посилюється внутрішньою римою, причому в різних варіантах� За-
вдяки багатству внутрішнього римування та асонансів коломийки 
ніколи не викликають враження одноманітних�

Коломийки мають двопланову будову: образ природи першого 
рядка за суголосністю або контрастом підсилює смислове й емоційне 
значення думки, висловленої в другому рядку� Іноді перший рядок 
виконує роль традиційного зачину, зміст якого не завжди в сув’язі з 
наступним рядком� У деяких творах існують однакові зачини, типу 
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«Мила моя, мила», «Ой дробенька коломийка», «Ой кувала зозулечка», 
«А я піду в полонину» та ін� Циклізації сприяє й те, що коломийок іс-
нує надзвичайно багато, вони відгукуються на всі прояви інтимного 
й суспільного життя, існують типові коломийки, що побутують дов-
го, передаються від покоління до покоління� І� Франко писав: «Слуха-
ючи їх одну за одною, співані безладно, принагідно селянами, нам, 
певно, і в голову не приходить, що се перед нами перекочуються роз-
різнені перлини великого намиста, частки великої епопеї сучасного 
народного життя… Зведені докупи в систему, що гуртує їх відповідно 
до змісту, вони складаються на широкий образ нашого сучасного на-
родного життя, безмірно багатий деталями і кольорами, де бачимо 
сльози й радощі, працю і спочинки, турботи і забави, серйозні мислі 
і жарти нашого народу в різних його розверстуваннях, його сусідів, 
його соціальний стан, його життя громадське й індивідуальне від ко-
лиски до могили, його традиції й вірування, його громадські й етич-
ні ідеали� Все це… наповнює нас правдивими гордощами, коли в тім 
поетичнім дзеркалі бачимо здорову, чисту та так рухливо і невтомно 
творчу душу нашого народу» [Франко 1982, с� 149]�

Імпровізація не притаманна коломийкам, вона має локальний ха-
рактер� Разом з тим процес творення коломийок іде постійно, вони від-
гукуються на кожну зміну в житті: «Колись були гуцулочки з чорними 
очима / А тепер стиляги з вузькими гачима» (gátya — з угор� штани)�

Важливість співанки в житті місцевих мешканців є надзвичайно 
великою, вона хвилює і зачіпає серця як виконавців, так і слухачів:

Нема співу на тім світі,  Як я оту коломийку
Як та коломийка�   Почую, почую,
Она душу вириває   Через оту коломийку
Із мого серденька�   Дома не ночую�

Пісні подібно до квіток, приносять естетичну насолоду, тому їх за 
аналогією до рослин у різних варіантах пісень сіють у землю, поли-
вають сльозами, вони сходять квітками, ними уквітчуються дівчата, 
хлопці прикріплюють їх за крисаню  — капелюх� Один із найдавні-
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ших варіантів пісень цієї тематики записав І� Срезневський, тут їх на 
полонині сіють старі вівчарі, тим самим передаючи традицію з по-
коління в покоління:

Пишли вивцы в полонину сами биленькыи,
А за ними вивчарики, сами старенькыи�
А чому вы, вивчарики, та не спива(е)те,
А де свои спиваночки та подива(е)те?
Ой мы свои спиваночки подива(е)ме,
В полонины, як чужины, похова(е)ме�
В полонины, як на ниви, посіеме, посіеме,
Чорноу землоу, сухоу траву покрыеме, покрыеме�
Ой посіеме спиваночки довгими путями,
Ой будеме их обливать гиркими слезами�
А муть туды вивчарики з вивцями ходити,
Будут наши спиваночки квитками сходити�
Муть за нами вивчарики та овечки пасти,
Будуть наши спеваночки за кресаню класти�
   [Срезневский 1852, с� 17]�

Старі вівчарі, подібні сивиною до своїх біленьких овечок, вже не 
співають, їх життя добігає кінця, куди ж вони подінуть свої співа-
ночки? Вівчарі вирішують поховати-посіяти їх у полонинах, аби 
пісні-зерна проросли ще буйнішим цвітом� Вічний колообіг життя та 
смерті тут метафорично зображений у вмиранні квітів-співанок, їх 
розсіванні в чорній ріллі, укриванні сухою травою, поливанні гірки-
ми сльозами як водою� Прийде час і вони зійдуть чудовими квітами, 
оживуть, як весною оживає навколишня природа� Інші вівчарики 
пастимуть овечки, зриватимуть і співатимуть співаночки� У пізні-
ших варіантах дівчина не лише розсіває співаночки, а й записує їх на 
папір, лишаючи товаришці� 

Коломийки бувають «чоловічі» й «жіночі» в залежності від репер-
туару� Однак здебільшого їх співали та поширювали молоді дівчата, 
які виливали в них свої почуття любовного характеру, адже згодом, 
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вийшовши заміж, вони не матимуть часу і можливості для співів� 
Коломийка є розрадою в тяжкі часи, її згадують «вмісто “отченаша”», 
спів гамує сердечний біль:

Як ти не ті коломийки, був бим вже загинув,
Був бим з горя та з недолі давно світ покинув�
Но як серце моє тужить, горює, сумує, 
Та як собі заспіваю — уже не банує�
    [Сумцов 1890, с� 22]�

У народі коломийки називають солоденькими, милими, рідними, 
любими співаночками, вони розвіюють тугу й пробуджують гарний 
настрій: «Треба дивувати ся, писав Ф� Колесса, — як коломийкова 
мелодия, не зміняючи в нїчім свого основного строю, приймає то 
сумний, то веселий характер; раз навіває безмежний сум і мелянхо-
лїю, — другий раз дише силою, енерґією і веселостию молодого житя; 
оттому то коломийкова форма надає ся однаково до переданя траґіч-
них і веселих моментів народного житя» [Колесса 1906, с�105]� До коло-
мийки звертаються як до живої істоти, просять поради тощо�

«Сконденсованість» змісту коломийки досягається шляхом пода-
чі найістотнішого, найтиповішого в зображуваному, їй не властива 
деталізація й мотивування, а швидше, деіндивідуалізація� Береть-
ся якийсь один, але найгостріший момент з переживань, чи просто 
якийсь факт� Важливу роль тут відіграє оповідь від першої особи, яка 
ніби ділиться з колективом своїм досвідом� Схематизація та типіза-
ція в коломийках виявляється як у традиційних топосах-формулах, 
loci communes, так і в змістовій характеристиці, в типових ситуаціях 
і персонажах� Наприклад, це мати й мачуха, недобра свекруха, бідна 
та багата наречена, зрада кохання, що веде до отруєння тощо� 

Як відомо, жанр коломийки є надзвичайно багатий тематично, 
тут оспівуються найрізноманітніші явища навколишньої дійсності� 
«В коломийці, — писав М� Сумцов, — є всього потроху, і релігія, і по-
літика, і історія» [Сумцов 1890, с� 12]� Широко висвітлюється громад-
ська тематика, яка змінюється в залежності від історичних подій та 



148         Фольклор українсько-угорського порубіжжя

обставин: таким чином у коломийках відбилася панщина, рекрут-
чина, заробітчанство, еміграція в Америку, різноманітні повстання і 
війни� Тут широко репрезентовано опришківський рух, є коломийки 
про колгоспне життя, Другу світову війну, партизан та інші� В� Гошов-
ський писав: «Структура і ритміка коломийки виявила таку гнуч-
кість і здібність пристосовуватися до найрізноманітніших настроїв 
та відчуттів, що лягла в основу багатьох народних пісень (ліричних, 
побутових, рекрутських, частково історичних та обрядових)� Ця «екс-
пансія» коломийки відбувалася не тільки в межах етнографічних 
кордонів українців (Закарпаття і Прикарпаття), але й за цими меж-
ами (в Угорщині, Словаччині і Румунії) [Гошовський 1960, с� 60]�

У своїй більшості закарпатські коломийки зображують господар-
ське життя, сімейні відносини та кохання� Вони сповнені любові до 
рідного краю, зелених гір і розлогих полонин, швидких потічків і 
струнких смерек, які поетично змальовано в співанках� Існує немало 
коломийок про такі традиційні заняття жителів Карпат, як плотар-
ство та вівчарство� Тут часто згадуються бокораші, які керують плота-
ми, кошара-колиба, білі вівці, вівчар, ватра тощо� Немало коломийок 
про самих жителів гір — гуцулів та бойків, які показані з симпатією 
та гумором: «Гуцулка мє породила, гуцулка ми мати, / Гуцулка ми по-
стелила: “лягай, сину, спати”!»� Серед достоїнств гуцула гра на різних 
інструментах: «Як гуцула не любити, коли гуцул грає, / На сопівці, на 
флоярі й на трембіті знає»�

Найбільше коломийок складено про кохання — оспівано всі ню-
анси людських переживань — палка любов і ненависть, радість і туга, 
сором і зневіра� Зображення почуттів у коломийках набирає високої 
поетичної майстерності:

Ой віяли, буйні вітри, віяли, віяли,
Розвіяли тверду любоў, що ми двоє мали�
Ой віяли буйні вітри на студену воду,
Та занесли миленькому в серце охолоду�
           [Гошовський 1968, с� 204]�
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В основі коломийок лежать народні моральні принципи, які за-
суджують негативні вади людини й прославляють позитивні якості� 
Так, бідна, та наділена вродою і розумом дівчина, протиставляється 
багатій та негарній� Паралельно з ліричними існують гумористич-
ні, сатиричні коломийки, це твори про старого чоловіка, про ліниву 
дівчину, про лиху свекруху та ін�, які іскряться гумором та сміхом: 
«Ішов же я до дівчини темненької очі, / Сидить гуска на купині, ви-
тріщивши очі; / А я кажу: — Гиля, гиля! А вона присіла, / Коби була не 
палиця, була б мене з’їла [Коломийки 1973, с� 39]�

Як і іншим ліричним пісням, коломийці властивий синтаксич-
ний паралелізм, коли спершу дається опис навколишньої природи, 
а далі картинка з людського життя: «Закували дві зозулі / В лісі на 
листочку / Заспівали два леґіні / Одну співаночку»� «Не всі тоті сади 
родять, котрі зацвітають, / Не всі тоті поберуться, котрі ся кохають»� 
Особливо багата образами-паралелізмами коломийка кохання, в якій 
передаються передусім емоції та почуття, що вимагає звернення до 
природи, порівняння милої з пташкою, квіткою тощо� Природа в ко-
ломийках є одухотвореною, до неї звертаються як до живої істоти, що 
йде корінням в давній анімізм� 

У коломийці вжито різні художні засоби — символи, порівнян-
ня, постійні епітети, співставлення, антитези, метафори, звертання 
тощо� Нерідко тут вживають прийом повторення певного поетично-
го компоненту з метою його увиразнення, підкреслення чи кращого 
звучання: «Шалвія-лелія, дрібна розмарія, гей, дрібна розмарія!»;

Ой Марічко, що то-то, що то-то, що то-то,
Що в тя личко побито, побито, побито�
Побили тя у млині, у млині, у млині, 
Щом любили леґіні, леґіні, леґіні�

«Мистецький канон» коломийки становить також вибір барв, 
квіток, дерев, рослин, певних птахів та звірів� Навколишня природа, 
що буяє кольорами, навіює й різноманітні асоціації для її опису: «Па-
ланинка зеленийка / Паланинка красна /Я на табе паланинка / Сиві 
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волки пасла»� Улюблені кольори закарпатських коломийок — чорний, 
білий, червоний, зелений�

Типовими звертаннями та епітетами в регіоні є вирази: чічка 
(квітка), солодятко, цимборики, майвеселий, майфайний, майпиш-
ний, стародавній фраєр, біла дівка, біла білявина, біле гуся, дівчина 
паранна, парадна, шугай, чугай, мамко солодейка (солодечка), люб-
ко теперішній, любко стародавній та ін� Найяскравішими фарбами 
змальовано образ дівчини� Сповнені ніжності означення «Марічка, 
дрібна чічка», «Анцю, Анцюрику, ти золоте котя» тощо� На позначен-
ня вроди, краси, як позитивний атрибут часто вживається епітет білий 
/біла, щодо дівчини — це вродлива, красива, біла з лиця (на відміну від 
смаглявої), білявина� Хлопець  — біленький, черлений, на бороді ямка� 
Зрідка білий — ознака смутку, змарнілості� Так само красивими вважа-
ються жовті коси — «А мій милий, як сніг, білий, а я жовтокоса, / А до 
мене хлопці липнуть, як качки до проса»� Врода дівчини є неземною, в 
її волоссі — блискітки з вранішньої зорі, якими вона заквітчалася� Вона 
така красна — красива, як зоря, що рум’яніє, червоніє на схід сонця: 

А я вже ся не дивую, чому Марця красна,
Коло неї вчора рано впала зоря ясна�
Як летіла зоря з неба та й розсипалася,
Марця зорю позбирала та й затикалася�
             [Коломийки 1962, с� 47]�

У коломийках чимало порівнянь — люби по волі, як рибка на морі; 
дівчина тоненька, висока, як сосна, береза, ялина; чужі жони — як 
соколи; серце, як у літі сонце� «Ой голосе мій тоненький, голосе, голо-
се, / Я тї пущу по Дунаю, як по плечах коси»� Є й зразки негативних 
порівнянь — ой то не зозуля, то рідная мати, безсполучникових: куди 
мила походила — дзвінком подзвонила� 

Постійними епітетами є: файна рибка; білі вівці; зелена полонина; 
чорна гора; червена ружа; овці мої біленькії, шовковії вовни; красивими 
вважаються сиві очі� Трапляються й більш незвичні — білокопитистий 
кінь, мамка суходлива, вівці мурешисті; паристі діти: «Гайда, коню, піді 
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мною, / Білокопитистий, / Занеси ня в полонину, / На верх каменистий»� 
Нерідкі й метафора, перифраз: «Най я собі потанцюю з чорними очима»� 
Для посилення експресії вводяться різноманітні тавтології  — ой біля бі-
лявочно, ой біла білице, пили-попивали; зменшувальні слова: сиротонь-
ки, ленок зелененький, летінь молоденький, солодятко, сивокриленький, 
«ой та гоя, коломийка — малийка дрібайка» та ін�

Різноманітні приспіви пов’язані з танцювальними властивостями 
коломийки, це такі як «ой тадріта…тадріта, тадріта», «шіда-ріди-дана», 
«гайда-дріта, мой-гой», «ой дана-шидайна», «чічері, чічері», «чим-бар, 
чим-бар, чимбарина гарна», «ой тудайна, товаришу, тудайна, тудай-
на», «трилилили, мамонько, ея, гоя, гой!» тощо� Інколи їх вживають 
для заповнення запозичених мелодій, В� Гошовський писав про піс-
ню «Сіло потя на вчерешню»: «Популярний наспів ліричних пісень з 
15-складовою чотириколінною структурою вірша (4+4+4+3) угорсько-
го типу� В Закарпатті цей тип пісень був запозичений з угорського 
фольклору� Оскільки в південних районах, де українське населення 
перебуває в безпосередній близькості з угорським, побутують пісні 
з 12-ти складовою структурою, при запозиченні таких типів пісень 
відсутні три склади в кінці рядів заповнюються словами “уя-гой”, 
“чугая” тощо» [Гошовський 1968, 347]�

Коротка коломийкова форма змушує до граничної економії в корис-
туванні художніми засобами� Звідси афористичність, що споріднює 
коломийку з прислів’ям, де в стислій формі висвітлюються погляди 
на мораль, норми поведінки, що сконденсовано в частих ідіоматичних 
зворотах й приказках: «Кожного, хто більше чи менше уважно знайо-
миться з народною піснею, вражає той факт, що високий ступінь емо-
ційного та інтелектуального насичення досягається тут прямо-таки 
неправдоподібно простими художніми засобами, вражає абсолютно 
повна нештучність, відсутність будь-яких зовнішніх ефектів, фальши-
вої багатозначності і ускладнення» [Барабаш 1977, с� 203]� 

Закарпатська коломийка виробила свої граматичні форми, Н� Шу-
мада писала: «Під впливом традиційних пестливих прикметників та 
іменників типу «сердетятко, молоденький, рученька» набули грама-
тично невластивої їм зменшувальної форми й дієслівні інфінітиви: 
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«та як будеш любиточки», «гадаю ся женитоньки», «я дам тобі напи-
тойки» [Коломийки 1973, с� 16]� Яскравого колориту надають закарпат-
ській коломийці численні діалектизми, вони можуть бути різними в 
різних місцевостях: лоскоріх — соловей, капура — ворота, читавий — 
красивий, шовкова косиця — едельвейс, ногавиці — штани, лем — 
тільки, лише та багато інших�

Угорські мотиви 
в суспільно-побутових піснях українців

Жителями Закарпаття складено чимало пісень про перебіг і колізії їх 
громадського життя, соціальні, станові питання та ін� М� Драгоманов 
свідчив, що українці складають пісні лише про такі справи, що «за-
ймають їх розум і серце»�

Коло громадських занять простого люду відбилося і в народних 
співанках, окрім традиційної для українців праці на землі, на ниві, 

Закарпатські плотарі-бокораші.
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тут поширеними були також пісні про такі заняття як пастівництво, 
ремісництво, сплав лісу тощо� У загальному масиві пісень збирачі по-
деколи виокремлюють вівчарські, де йдеться про літній випас овець 
на полонинах, «вандрівки» вівчаря з його «білийкім» стадом, його 
роздуми та мрії, любовні переживання� Є тут пісні про бокорашів чи 
плотогонів, які «зв’язують бокорики та долі водою» (bokor — колода), 
стрімку Тису та дзюркотливі потічки, побратимство бокорашів, які 
ніколи не полишать товариша в біді� Адже сама професія була дово-
лі небезпечною� У Рахові Лука Дем’ян записав співанку-хроніку про 
трагічну загибель та похорони бокораша Василька, який утопився в 
річці: «Ой кувала зозулечка на лучи, на лучи, / Утопився хло Василь-
ко дарабу везучи» [Сінченко 1968, с� 73]� Слово «darab» в угорській мові 
вживається в кількох значеннях, основне — шматок, частина чого-н�, 
у даному випадку в місцевій говірці це деревина, колода, тобто лексе-
ма жіночого роду — дараба, хоча вживається й слово дараб — частина 
чого н� 

У згадуваних краєзнавчих працях знаходимо описи злиденного 
життя гірських мешканців, які перебивалися вівсяним чи кукуру-
дзяним хлібом, тяжко працювали і безжально визискувалися прав-
лячими верствами� Трагічні сторінки з життя краю знаходимо в 
книзі «Легенди про голод» (1969), де вміщено оповіді письменників� 
Чеський поет С� К� Нейман у вірші «Карпати» писав: 

В одвічних нетрях живуть пісні
про дивне диво життя земного�
Та вбого никнуть хатки тісні, 
де голод має зі смертю змову�
  [Нейман 1969, с� 46]� 

У своїй недолі люди звинувачують передусім панів, їх проклина-
ють у пісні з приспівом «Бодай пани панували, бодай пани жили», 
де їм бажають на власній шкурі відчути, як живуть і гарують прості 
люди� У поширеній в краї баладі про гору Маковицю на прикладі долі 
бідної вдови показано трагізм життя українців-русинів:
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В угерскі крайіньі Шариска століца,
В ньі єст стародавна гора Маковица,
Коло ней Руснаци барз худобно жиют,
Бо бесну пальінку шиткы радо пиют�
Шитко жидім далі нещасны предкове,
А што позостало, дают потомкове�
  [Верхратський 1901, с� 188]�

Далі йдеться про те, що бідну вдовицю, яка недавно народила ди-
тину «гонять на панське»� Трагізм подій нагнітається їх часовою дета-
лізацією: першої неділі вона поховала чоловіка, другої неділі народила 
сина, на третю її погнали на роботу� Жінка не хоче такої ж долі для сво-
го сина й кидає його в озеро, мовляв, плавай синочку, у глибокій воді, 
ти не знав батька, не знай і матері…� Верхратський вважає, що пісня 
була написана автором, а далі поширилася поміж людей, так само як 
інші пісні дяковчителів, до прикладу, вірші А� Павловича, І� Ріпи та ін� 

У піснях ідеться про те, що по селах ходять голодні і п’яні люди, а 
корчми там як палати, у фольклорі краю немало так званих пияць-
ких пісень про зубожіння і деградацію народу� Зневірені люди йшли 
шукати працю далеко від дому, про це йдеться в одній з наймит-
ських пісень: «Ой ти, Яцю, покинь працю, я покину ґазду, / Та під-
емо на чужину шукати гаразду!»� Верховинці в пошуках заробітків 
часто спускалися з гір і наймитували в низинних угорських місце-
востях, де краще росли зернові культури� Я� Головацький писав: «Що-
року влітку відправляються хлопці й дівки від Бескид до угорських 
полів і степів, жнуть, збирають мадярам озимий хліб, косять і гребуть 
сіно та ярицю, займаються іншими польовими роботами� Всі поля 
над Тисою і Дунаєм кишать гірським народом і вся мадярська глу-
хомань літньої пори наповнюється піснями трудящого слов’янського 
люду� Восени повертаються із заробленими грішми й хлібом, щоб го-
дувати свої сімейства» [Головацкий 1875/І, с� 24]� Однак після тяжкої 
роботи верховинцям було не до співів: «Ішов бойко на роботу, то спі-
вав, то гойкав…/ А як ішов із роботи, то плакав, то йойкав»� У подібних 
співанках звучать скарги на цілодобову знесилюючу працю, втрату 
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здоров’я, в чому часто звинувачується Мадярщина, мадярський край: 
«Мадярська водиця намулиноў вонит, (2) / Кедь ей ся напию, кедь ей 
ся напию / Голоўка ня болит (2)»:

Ой гаю мій зелененький, ой гаю мій, гаю,
Який іду мізерненький з мадьярського краю.

Яка тота Мадьярщина широка та довга,
Та тота ми Мадьярщина збавила здоров’я�
   [Коломийки 1962, с� 77]�

Мадярське поле асоціюється в очах наймита з втратою здоров’я, 
тому він проклинає його: «Ей, мадьярскоє поле / Сім раз би горіло: / На 
нім моє здоров’ячко/ навіки посіло»� У різних варіантах живе в краї 
пісня про милого, що покинув кохану й поїхав молотити пшеницю 
на Угри:

А у поли керничина, у поли, у поли,
Коло неї красна любка пшеничину поле�
Вона поле пшениченьку, кукіль вибирає,
Вона свого миленького з Угрів визирає�
Ой поїхав мій миленький на Угри молоти,
Мене лишив молоденьку пшеницю полоти�
     [Головацький 1878/ІІІ-2, с� 202]�

Інколи милий залишається на чужині: «Ой поїхав мій миленький 
на Венґри, на Венґри, / Він до мене листи пиши, що ю сї ни верни»� 
В с� Керецьки Свалявського округу (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильсько-
го 14-Е, од� зб� 5, арк� 18—19) було записано пісню про тяжкі заробітки 
на чужих землях� У формі листа до матері хлопець розповідає про те, 
як йому погано на чужій землі, на мадярській туні. Туня, очевидно, 
від угорського «tаnya» — садиба, у даному випадку угорський край� 
Навіть пшеничний хліб там не смакує, бо «на Мадярії, ох мамко, не 
стати, не сісти», з наймитом ніхто не бажає балакати, у нього болять 
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руки від непосильної праці, він обливається сльозами й тужить за да-
лекою коханою, «своїм соколятком»�

Про широку географію наймитування свідчать назви різних країв 
та міст у піснях:

Ісходив єм сім орсагу кромі Буковини
Та не мав ім сього року веселої днини�

Одна була Славонія, друга Мадярщина
Вандрівником породила мамка нещаслива�
  (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — 
  Ф� 14-3, од� зб� 23 б, арк� 76)�

Назва тогочасного міста Марамарош (зараз Румунія), зустрічаєть-
ся у варіанті пісні ще на початку ХХ ст� записаної Белою Бартоком: 
«Марамарош добрий варош, добре у нім жити / Ні попові, ні дякові 
не треба платити / Ой пішов я в Марамарош отаву косити…»� Пізні-
ші варіанти пісні звучать так: «Но тепер ци Марамарош такий як сам 
знаєш / Платиш попа, платиш дяка, як лише біруєш» (з угор� можеш) 
[Мельник 1970, с� 21]�

Народ не бачить різниці між «своїми» і «чужими» панами, у пісні 
«Ані щастя, ані долі» засуджуються також чужі, тобто чеські та угор-
ські пани, які свого часу правили на Закарпатті, синтаксичні парале-
лі з життя природи і людини допомагають увиразнити негативно-
зневажливе ставлення русинів до гнобителів:

Ой на гори на карпатські впала сіра мрина
Ані щастя, ані долі в бідного русина�

Цвірінькали горобчики в соломі з-під стріхи
Які були пани угре, такі пани чехи�

Цвірінькали горобчики, деркотали сої
Які чужі пани були, такі пани свої�
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І австрійські, і мадярські — всі пани закляті
Так ми уже доробили, що стали горбаті�
 (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського ІМФЕ� — 
 Ф� 14-3, од� зб� 9, арк� 10)� 

На цю тематику складалися й жартівливі пісні, наступна побутує 
в різних варіантах:

А мадяри і гусари всі єдної власті
Бо мадяри за дівками, а гусари красти�

Іде леґінь горі селом кучері трясуться
А в кучерях штири уші по-румунські б’ються�

По-румунські б’ються, по-сербськи іграють
По-німецьки марширують, по-мадярськи кусають�
  (АНФРФ ІМФЕ ім� М�Т� Рильського� — 
  Ф� 14-5, од� зб�10, арк� 29)�

У пошуках заробітків закарпатці мандрували по різних країнах, 
їхали навіть до Америки, про що йдеться в циклі заробітчанських 
пісень: «…Не дали ми полюбити молоду Шаріку / Я продаю сиві воли, 
та йду в Америку»� Тут Шара, зменшене Шарі, Шаріка — угорське жі-
ноче ім’я� Закарпатці працювали також на шахтах, де їх називали ун-
гарами: «…І англік говорить “ладуй, ладуй, унгарику, кіть тя нич не 
болить”»�

Багато пісень було створено і про становище людей у ХХ ст�, бід-
ність і нужду, яка переслідувала народ:

Не є тяжко погибнути на війні
Только тяжко було жити в мадяр�
Не боканчів, не чоботів, не топанків,
Ані жодних обуванків�
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Коби були хоть папуші, хоть постоли
А в то неє нигде застоли (латки)�
Два рази би ся і три раз би ся підписати
Пока блок на застолу дістати�
А ота застола со білої величезної свині,
Що возросла за 20 років у старій Мадярщині� 
  (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — 
  Ф� 14-5, од� зб� 5, арк� 109)�

Тут поряд з діалектними назвами взуття — топанки, обуванки 
вжито угорські: папуші (papucs — тапочки), бoкoнчі (bakancs — грубий 
черевик)�

Природний ландшафт краю, вкриті лісом гори, непрохідні хащі 
давали притулок бунтівникам, повстанцям, недарма в Карпатах 
складено чимало творів про благородних розбійників, опришків� 
«Характерним для людової поезії східноєвропейських народів, — 
писав О� Колесса, — є велике багатство розбійницьких пісень, при-
чім розбійник являється заступником свободи і права, оборонцем і 
месником бідних і покривджених� В такій ролі виступають у ново-
грецьких піснях «клєфти», у південних слов’ян і румун — «гайдуки», 
у мадярів — «куруци», в українців — «опришки», а частково — «гай-
дамаки» [Колесса 1970, с� 21]� Недарма збірку досліджень російською 
мовою про образ розбійника в Карпатському регіоні, що вийшла в 
Будапешті 2002 р�, названо «Герой чи розбійник?», український розділ 
написано С� Мишаничем�

Популярним мотивом опришківських пісень є знущання «шанда-
риків» над хлопцем-бетяром, ставлення до нього місцевої влади: «Як 
зачали два шандарі по мені ходити / Каже бирув та й новтарош: зло-
дія убити»; «Ой били ня жандарики, били ня мадярські, / А вни били, 
збитковали кучері бетярські� Ей ріді-ріді, шіді-ріді, дайна»� Чимало 
творів тут складено про Довбуша, про Пинтю, І� Рішка, І� Бецу та ін� 
народних месників [див� Мельник 1970]� У баладі про двох друзів, цім-
борів Липея та Кривця «Ци потече долі річков кіся яворове» є кілька 
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угорських лексичних вкраплень, таких як шовгорове (sógor — з угор� 
близький родич, свояк) співається, що «убили Липеїка його шовгоро-
ве», тобто свої, сама форма є архаїчним збірним іменником� Липея по-
кропили святою водою і поховали в копоршів (koporsó  — труна), після 
його смерті згідно з легендою з Праги прийшов шаргень (sürgöny), тоб-
то телеграма про те, що його не слід було вбивати, він мав відсидіти 
лише шість місяців�

У багатьох варіантах по всьому Закарпаттю побутувала пісня «Ой 
піду я у Росію»� Закарпатці від гортистської влади тікали до Росії, де, 
як вони сподівалися, житиметься легше� Цьому сприяла широка ро-
сійська пропаганда, наївність простих людей, їх складне матеріальне 
становище:

Ой пуйду я у Росію, бо там добре жити
Не буду я Гортийові за пенгев робити�

Ой пуйшов я у Росію та цімбори мої
Лишили мадярові постоли гумові�

Ой мадяре, мадярику, ци не жаль ти буде
Пушли хлопці у Росію та пуйдуть у люде�

Пушли хлопці у Росію та стали панами
Не є хлопців в Мадярщині, самі сирохмани�
  (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — 
  Ф� 14-3, од� зб� 32 а, арк� 45)� 

Варіант цієї пісні з Іршавського округу Закарпаття:

Ой мадярський пір’янику не будеш мя бити
Бо я втікну у Росію Сталіну служити�

Бо я втікну у Росію Сталіну служити
Та не буду мадярові за пенга робити�
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Ой били же ми, каровали та метали бомби
Сами собі партизани захищати — годні�
  (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� —
  Ф� 14-(3Б)3, од� зб 12, арк� 158)� 

Слово пенгев, пенг є перекрученим з угорського «pengő» (пенгьо) — 
дрібна угорська монета, дієслово каровали утворилося від угорського 
слова «kár» — шкода, тобто завдавати шкоду, збитки�

У Закарпатті записано й напівавторські пісні про політичні події. 
Складені авторами пісні переходили в народ, якщо відповідали його 
поглядам і настроям, часто суперечливим� Свого часу О� Сабо у своє-
му дослідженні в перекладі угорською мовою подав пісню українців-
русинів із збірника Товариства ім� Кішфалуді 1863 р� про пригнічення 
Угорщини Габсбургами:

A magyart elnyomják   Szabadságainkat
Németet emelik   Elmellőzték végkép 
Szabadságainkat,   Azok a németek,
Szabadságainkat   Kik házán kiéltek�
Semmi be sem veszik�

Széttépték Lengyelhont
Tépig már Magyarhont,
Ugy tekіntik azt csak, 
Mint valami vadont�

   [Szabó 1913, p� 90]�

(Пригнічують угорця, німця підносять, наші права, наші права 
вважають за ніщо� Наших свобод нас остаточно позбавили німці, які 
виснажили нашу батьківщину� Пошматували Польську вітчизну, 
вже шматують Угорську, ніби якийсь дикий край)�

У збірці Я� Головацького знаходимо пісню «При виволеню заступ-
ника люду на країнський собор на Зборові 1848 р�»� Перед виборами 
до угорських національних зборів 1848 р� закарпатські селяни боро-
лися за висунення в «посли» своїх людей, які б відстоювали народні 



Розділ другий. Етнофольклорні контакти на порубіжжі          161

інтереси, землю, волю� Це призводило до сутичок під час виборів, які 
мали соціальне і національне забарвлення� Пісня сповнена вірнопід-
данськими мотивами до «найяснейшого короля, Угерской краини», 
яку названо матір’ю, а її народи дітьми� Люди розуміють необхідність 
присутності на зборах представників гнобленої нації:

Там вшиткы народы  Кебы на дыэты
Будут раду мати,   Без нас ся радили,
Нам конечно треба   О Русском народы
Русску посылати�   Може бы забыли�

Ми вшиткы до Пешту
Не можеме ити,
Нам Русскых заступцов
Треба выволити� 

   [Головацкий 1878/ІІІ-1, с� 258—259]�

Побутував у той час твір «Піснь Маковицка про Добрянского», де 
вже йдеться про конкретного діяча, який стояв на австрославістських 
позиціях і добивався об’єднання Галичини із Закарпаттям, наївно ві-
рячи, що Габсбурги дозволять існування слов’янських федерацій: 

Вибереме Добрянскего
За аблегата нашого, (депутата)
Бо он мудрій, справедливій,
Добри стал и одважливій�
          [Рудловчак 1963, с� 268]�

У народному середовищі були поширені й пісні про діячів ХХ ст�, 
представників політичних партій проугорського напряму С� Фенци-
ка, А� Броді та ін�, яких тут названо агітаторами� Ці пісні зафіксовані 
на Закарпатті українськими фольклористами Іваньо, С� Мишаничем 
та ін� (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — Ф 14-3, од� зб� 249, арк� 50; 
Ф� 14-5, од� зб� 249, арк� 10 та ін�)� Так, у пісні «Пішов Фенцик в Амери-
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ку» розповідається про Фенцика, який в Америці набрав доларів, аби 
обманювати селян та робітників� Далі йде монолог Фенцика, в яко-
му той за голоси обіцяє «русскім сестрам і братам» язик, віру й авто-
номію� Однак набравши голоси від русинів, він продає їх Гортійові у 
фашистське ярмо�

Збереглися варіанти іншої пісні «Прийшов Дюла між гуцулів», 
один з них записаний в селі Ростоки Рахівського району від М� Піцу-
ри� Пісня була складена 1939 р� рахівчанином М� Калинюком й поши-
рилася в народі� Вона є доволі довгою, тут багато повторів, деталізації, 
дотепних порівнянь� У пісні-новині сатирично обіграно християн-
ські поняття раю та пекла, спасінні душі� Починається твір з того, 
що Дюла підмовляє гуцулів: «Тягніть, браття, за мадярем, тамки як 
у раю!»� Він малює ідилічну картину життя руснака, якому вже ніхто 
не скаже «бідош руснак, муску» чи назве «маргою та муською»� Тут угор� 
«bödös» (бьодьош) фонетично оформилося як бідеш — брудний, воню-
чий, а «muszka» у перекладі — маскальський, москальський, москов-
ський, тобто російський, усталене в тогочасній угорській розмовній 
мові найменування росіян, марга — худоба� Цікаво, що слово муска 
для досягнення гумористичного ефекту перероблено в муську� 

Далі йдеться про те, що самі пани, графи і барони щовечора чистити-
муть русинам топанки, русина напхають мелаєм (кукурудзою), як на за-
різ гуску, графині стягатимуть йому гачі (штани) тощо� Мадяри обіцяють 
русину царство небесне, а полізе туди він по луйтрі, яку вони зроблять до 
самого неба� Луйтра — з угор� «létra» (вимовляється як «литра, летра»)  — 
драбина� По сим «чудеснім лазиві» русин полізе в царство небесне� Його 
поведуть за собою перший святий Фенцик, другим святим буде Бродій� 
Однак ці заманливі картини є марними, гуцули більше не піддадуться 
на подібні хитрощі, лейтмотивом пісні звучать їх слова-відповідь Дюлі: 
«Нем, нем, шуго не потягне русин за мадяра», і далі:

Пусто, Дюло, говорити, пусто, дурню, даром�

Бо вже не раз ми висіли на шибениці вашій
Кушали ми горячої мадярської каші�
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Пам’ятаєм шибениці, мадярів у пір’ю
Пам’ятаєм як плювали ви на нашу віру�

І на Фенцика святого й на Бродія пана
Вже не зловить Іштван мадяр руського Івана�
  (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — 
  Ф� 14-5, од� зб� 457, арк� 21)� 

Назву Іштван мадяр введено як загальну назву, ймення угорця, 
адже ім’я Іштван — одне з найпоширеніших у країні� Саме зваблення 
русинів автор порівнює з колоритними картинами заманюванням 
свині на мелай («цюні-цюні, промовляє»), аби її потім заколоти, або ж 
з ловлею рибаком риби на наживку� Причому наживкою тут для угор-
ців служать Фенцик та Броді� Угорські мовні вкраплення підсилюють 
експресію висловів: нем, нем, шуга  — ні, ні, ніколи� Пісня-хроніка за-
вершується звертанням до угорців:

Не женете нас, мадяри, як гуцул дарабу
Самі швидко заберетесь ви на писсю лабу� (псячу лапу)
Коли наша правда-влада ваші очі коле,
Ідіть собі до дябола на біду й на болі�
              (Там само)� 

1979 р� у с� Ясіня-Плитоватий від С� Молдавчу була зафіксована ав-
торська пісня-хроніка про історію Ясіня (Там само, од� зб� 457, арк� 10)� 
Авторка склала її на основі оповідей старших людей та власних спо-
гадів� Співанка написана живою розмовною мовою, насичена поді-
ями, на які народ має власні погляди� Це досить розлогий твір, який 
починається словами:

Ідуть вівці з полонини, буде розлученє
Заспіваю співаночку за наше Ясінє�
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Спершу тлумачиться сама назва Ясінє, її походження від дерева 
ясень� Далі йдеться про давню історію краю:

Ой у той час у Карпатах Мадярщина була
Та пхали ся й феодали, що й відти почула�

Та першого феодала Драфоніром звали
Як забрався до Сигота й каролі обрали�

Потому описано тяжку панщину, селянські повстання, народ-
них месників Пинтю та Довбуша� Довгий час тут панувала Австро-
Угорщина («Та при Австро-Мадярщині німців приводили / Та й мадя-
рів з Мадярщини, аби спільно жили…», проти Габсбургів повстав Лайош 
Кошут, який нібито закликав ясенчуків підтримати його�

Авторка розповідає, що в селі збудували кілька церков та дві шко-
ли, де треба було говорити по-угорськи� Далі описано події Першої 
світової війни, перехід Ясіня по черзі до рук різних влад, події Другої 
світової війни, коли Горті забирав на війну ясенчуків� Потому автор-
ка розповідає про тогочасне життя, колгосп та ін� події� Закінчується 
співанка словами: «Та ви й люде делікатне, та їжте, та й пийте/ Що в 
співанці не додано, ви перебачайте»�  

Про трагічні післявоєнні події у селі Богдан Рахівського району 
йдеться в авторській співанці-хроніці «Про Юру Берелюка», записа-
ній від Г� Бочкор у 1980 р� на Рахівщині (пісня також надрукована в 
«Співанках-хроніках», 1982)� Вона починається тим, що угорці поки-
дають село:

Ой сумно зозулечка, сумно закувала,
Ой коли ся та мадярська держава розпала�

Стали люди на Покрову Богу ся молити,
Як зачали лиш мадяри із Богдана іти�
 (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — 
 Ф� 14-5, од� зб� 468, арк� 180)� 



Розділ другий. Етнофольклорні контакти на порубіжжі          165

Далі розповідається, як прийшли бандити і убили молодого хлоп-
ця Юру Берелюка, а згодом ще багатьох жителів села� Пісня завершу-
ється жалобним плачем жінки та матері за Юрою�

У суспільно-побутових піснях українців Закарпаття відбилися 
такі угорські мотиви, пов’язані із спільним проживанням в одній 
країні, як наймитування, урбаріальні повинності, панщина, анти-
габсбургські повстання, опришківський рух, політичні події кінця 
ХІХ — ХХ ст�, серед них чимало напівавторських та пісень-хронік� У 
громадських піснях є немало угорських лексичних запозичень� 

Рекрутські та вояцькі пісні краю

Своєрідний і багатий жанр закарпатського фольклору становлять 
рекрутські та вояцькі (солдатські, жовнірські, катунські) пісні� На-
родна пісня, яка, за словами Ф� Колесси, містить в собі все — «від ко-
лиски до гробової дошки», не могла оминути увагою таке явище, як 
війна, що з особливою силою вражало народну фантазію� І� Франко 
писав: «Щоб яке діло відкликалося в пісні народній, до цього треба: 
1) щоб те діло було йому близьке, дотикало часто його життя, вра-
жувало настанно його увагу; 2) щоб воно дотикало не певні вибрані 
одиниці, але цілу масу народу чи то в цілім краю, чи тільки в певній 
місцевості, т� є�, звівши це на інші слова, щоб було діло більш еконо-
мічне, ніж політичне; і 3) щоб діло те було для народу ясне і зрозу-
міле� Ті причини прояснюють нам, чому, наприклад, так багато пі-
сень зложив наш народ про рекрутчину, появу, котра повторюється 
рік-річно і близько дотикаючу кожного осібника в народі…» [Франко 
1955, с� 142]�

Пісні про війну не є однорідними і складаються з різних тематич-
них та жанрових різновидів� У статті «Война в руській народній піс-
ні» (1943 р�) П� Милославський ділить цей пісенний масив на: 1� Піс-
ні про війну в історичному аспекті, тобто історичні пісні, пов’язані 
з війною (татарські напади, турецькі війни, перша світова війна); 
2� Рекрутські пісні; 3� Пісні воєнного побуту (касарня, уніформа, 
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зброя, дисципліна); 4� Пісні про «домашнє життя» у зв’язку з війною; 
5� Воєнно-патріотичні пісні [Милославський 1943, с� 329]� Він свідчить, 
що «…Подкарпатье не только есть територіею, по котрой проходили и 
стрічалися в тяжких боях воюючі орды, но и в своем властном исто-
ричном житю — повностью ділило военну судьбу з Угорщиною» [Там 
само]�

Схожу, та дещо менш деталізовану класифікацію подає В� Гошов-
ський, це: пісні з історичною тематикою (1), побутовою, солдатською 
(2), любовно-ліричною (3) і жартівливо-сатиричною (4) [Гошовський 
1966, с� 29]� Рекрутські пісні, серед них закарпатські, частково у зістав-
ленні з творами сусідніх народів, вивчав Ю� Туряниця [Туряниця 1965, 
1971], окремий том академічної серії «Українська народна творчість» з 
передмовою О� Правдюка присвячено даному жанру — «Рекрутські та 
солдатські пісні» (К�, 1974)� 

Щодо пісенних наспівів, то Гошовський виокремлює чотири їх 
типи� Це, по-перше, пісні, запозичені повністю чи частково із за-
гальної пісенної скарбниці солдат колишньої Австро-Угорської армії� 
Їх мелодична форма належить до типу так званих «новоугорських» 
пісень (кільцева форма ААВА чи АВВА) зі структурою коломийкового 
вірша� Власне, про це свого часу писав і Бела Барток [Bartók 1924]� По-
друге, пісні з 12-складовою структурою (6+6) і мелодичною формою 
АВ� Вони близькі за стилем до східнословацьких і українських лем-
ківських пісень� По третє, рекрутські пісні-коломийки� Це звичайні 
чоловічі нетанцювальні коломийки з текстом, пов’язані з побутом та 
життям солдат� По четверте, пісні-гібриди, ритмічна структура яких 
або триколінна 12-складова (3+3+6), та з кільцевою формою (пісня…), 
або 12-складова двоколінна (6+6) в першому вірші і 14-и складова ко-
ломийкова (4+4+6) у другому� Мелодична форма АВ, однак мелодико-
інтонаційний склад наспіву близький до словацько-угорських народ-
них наспівів [Гошовский 1968, с� 29—32]� 

Ці пісні віддзеркалювали такі основні теми: набір у рекрути, 
тяжку солдатську службу, повернення додому або смерть� Як лірич-
ні твори, вони оспівували особисту долю солдата, розкривали його 
внутрішній світ� Характерно, що в рекрутських та солдатських піс-
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нях відсутні розгорнуті батальні сцени, зате щедро відбито людські 
взаємини і глибокі психологічні переживання� Як правило, у піснях 
є назви міст і місць, де розгортаються події, вони вказують на їх те-
риторіальне побутування, а іноді й на місце творення� Цим пісням 
властиві розширені паралелізми, метафори, порівняння, гіперболи� 
Багато їх співається на мотив коломийки� 

Більша частина рекрутських пісень з угорськими мотивами була 
складена, коли Закарпаття входило до угорської частини Австро-
Угорщини, в них є чимало угорських, словацьких, німецьких та ін� 
запозичень� Мадярські впливи відмічаються і в структурній та ме-
лодичній будові пісень� О� Правдюк писав: «Військову повинність в 
армії Австро-Угорської монархії відбували поряд з українцями Буко-
вини, Галичини, Закарпаття також чехи, словаки, угорці, австрійці� 
Спільні умови життя сприяли обміну національними пісенними 
культурами, засвоєнню інтонаційної мови сусідніх народів� Повер-
нувшись в село, недавній жовнір приносив з собою підслухані в ка-
зармі інтонації і ритми чеських, словацьких, угорських пісень� Від 
них віяло новизною, і молодь швидко підхоплювала їх, часом точно 
відтворюючи, часом переінтоновуючи на власний смак, привносячи 
щось своє, індивідуальне� Пісня осідала на новому ґрунті, міцно вхо-
дила в народну свідомість» [Правдюк 1974, с� 30]�

Закарпатські вояцькі пісні звуться також катунськими, в них 
йдеться про солдата — катуну (з угор� katuna), ця назва є давнім за-
позиченням з угорської, про що свідчать також похідні: катуник, 
катуники, катуничок, катунак, катунський. Подеколи трапляється й 
угорське слово гонвіди / гонведи (honvéd — солдат угорської армії, пі-
хотинець)� Пристосування перейнятих слів до іншомовної системи, 
їх відмінювання, зміна форми задля полегшення вимови, зміна роду 
тощо є загальноприйнятим явищем у мові фольклору� 

Чимало пісень складено про рекрутчину� Експозиція рекрутської 
пісні може містити інформацію про те, що хлопцю/ леґіню прихо-
дить т� зв� карта/ картка, бумага чи листок, тобто повідомлення про 
набір у солдати — «прийшла карта од цісаря — на війну підете»� Цей 
відхід позначений і ємним словом руковати/ рокувати — йти у вій-
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сько, на війну: «Я рекрута молоденький рокувати маю, /А дівчина не 
вірує, що я ї лишаю»�

У реалістичній деталізованій оповіді хлопця про отримання карт-
ки звучать його сповнені відчаю та суму думки:

Уж тут є октовбер, ніхто то не знає
Так, як сигінь-легінь, що руковать має�
Пішов я в церквицю в неділю раненько,
Поштар картку дає — головко бідненька�
Ой став я, сарака, то письмо читаю,
Що на двадцять перше ставитися маю�

[Рекрутські та солдатські пісні 1974, с� 54]�

Новобранця називають сиротою, сирохманом, саракою, сигінь-
легінем, сегінь-неборакою (сигінь, сегінь — з угор� szegény — бідний, 
бідолашний)� Відхід у військо викликає в нього цілу палітру негатив-
них емоцій  — це й втрата парубочої волі, свободи, прощання з сім’єю 
та коханою дівчиною, а головне — асоціації з загибеллю, смертю: 

Угорські катуни. Зображення на шкатулці.
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Ой гуляйте, файні хлопці, завтра не будете,
Прийшла карта од цісаря — на війну підете�
 

Будете ви своєв кровцев моря доповняти,
Будете ви білим тілом орла годувати�

Ой я йду в катуни нігди ся не верну
Трафить куля із канона лиш я переверну�
  (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — 
  Ф� 14-3, од� зб� 235, арк� 70)�

Як і в інших піснях, тут широко вживається прийом алогізму — 
другий рядок цілковито заперечує те, про що йдеться в першому, що 
завдяки ефекту несподіваності, непередбачуваності підсилює вра-
ження від вірша: «У цісаря добра служба та й добра заплата, / Не одно-
му жовнярові головочка стята»�

Відчай солдата передається риторичними звертаннями до мате-
рі — «ой мамко солодейка нащо я вродився», «краще б утопила в купе-
лі, ніж йти у військо» тощо, що є усталеним стереотипом зображення 
нещасливої долі у фольклорі� 

По селах у той час відбувалися так звані вербункоші — вербування, 
коли селом ходила / била банда (з угор� — група музиків), зі старшими 
жовнірами, і молодих хлопців під почастунок і танці з музикою (чар-
даші тощо) заманювали до австро-угорської армії — «іди, Юрку, до вер-
бунку, будеш їсти з маслом курку»� Вербункоші можуть означати також 
як самі пісні (з угор�), так і особу хлопця, що вербується — вербункош�

Кедь ми прийшла карта руковац,
Стал я музикантов зашиковац�
Гей ви, музиканти, заграйте мні чардаш, 
Най сой витанцюю свій младий час�
   [Гарасимчук 2008/2, с� 204]�

Подібні мотиви є в угорських піснях-вербункошах, піднесену, 
святкову атмосферу, завдяки якій принаджували молодого хлопця в 
армію, передано в наступній угорській пісні:
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A vészprémi vármegyház kapuja, 
Ki van tűzve Magyarország zaszlója,
Jaj, de szépen muzsikálnak alatta,
Gyerünk, pajtás, álljunk be a verbungba! 
   [Dégh 1952, p� 52]�

Мал. 10. Угорський вербункош. Волинщик.
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(На воротях веспремського комітатського управління, / Вивішено 
прапор Угорщини, / Ой та й гарно під ним грають музики, / Ходімо, 
друже, вербуватися!)� 

Часто у піснях розповідається і про умови насильного вербунку, 
це так звана лапанка чи іманка, ловінка коли пани, жандарики чи ма-
дяри хапають, зв’язують хлопця, відрізають йому волосся, забирають 
у далекий мадярський край, на касарні (з угор� kaszarnia — казарма)� 
Багатші можуть відкупитися, про що згадано як про соціальну не-
справедливість: «богатські ся викупують — ідуть ґаздовати, а сироти-
сирохмани — войну воювати»; «Ой буде ся син багатий із того сміяти, 
/ Коли будуть мою чулку ногами топтати»: 

На високій полонині два дзвони дзвонили
Тогди мого братця мадяре імили� 
Як го піймали, твердо пов’язали
Біленьку сорочку на нім розірвали�
  (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — 
  Ф� 14-5, од� зб� 235, арк� 36)�

У Сиготі на болоті гусята плескали
А мені ся молодому пани зрадовали�
Ой пани мі ся зрадовали, сабельку мі дали
Жовтенькеє волосичко на бік зачесали�
  (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — 
  Ф� 14-5, од� зб� 429, арк� 33)�

Та як мене відбирали я з першої бранки:
Басамкутя теремтете, не буду я тамки�
Ой прийшов я перед панів тай став розібраний,
Пани іно поглянули: Асептерований!
    [Гнатюк 1905, с� 174]�

Позначений курсивом вираз є перекрученою грубою угорською 
лайкою� Поширеною в Закарпатті піснею є «Уж ня одобрали», де зо-
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бражено основні моменти вербування, в ній немало угорських та сло-
вацьких слів:

Уж ня одобрали, уж ня записали,
Уж ми за калапом карточку поклали�

Уж ідуть рекрути, з корчми співаючи,
Отцове, матері — за німа плачучи�

Не плачте, мамінко, ані ти, сестричко,
Лем ви мені просьте доброй здоровічко�

Унґварські панове на облак кукають,
Же они з Дьуринич рекруты чекають�

Волосічко моє, десь ся поділо?
В кошіцкой касарні на облак летіло�

На облак летіло, за Дунай падало,
Мила го збирала, жалосно плакала�

Фраєрички мої, всі четири гейкі, 
Як вам нє жаль патріц на мойо боґанчі�

Кедз бі моя матка тераз мнє виділа,
Кам’яной шерце ма, плакац бі мушіло�

Не бойте ся, хлопці, цісарського гладу,
Зацвіла пшениця коло Білограду�

Білоград, Білоград, білоградські мости,
Там ше розсіпаю младим хлапцом кости�
    [Гошовський 1968, c� 260]�
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В останньому куплеті, очевидно, йдеться про події російсько-
турецької війни 1787—1791 років, у якій брали участь і закарпатські 
хлопці, мобілізовані в австрійську армію� Перемога над турками під 
Белградом, як і інші бої, супроводжувалася великими людськими 
втратами� 

У піснях окрім леґінь хлопець зветься також бітяр (бетяр), це сло-
во вжито в рекрутських піснях у двох значеннях: чи як в угорській 
мові із семантичним значенням бетяр (betyár)  — розбійник, або ж 
звичайний парубок, часто хвацький, запальний, заводій: «Ой я іду у 
катуни, та й буду капралом, / Та не буду й у селі великим бітяром»�

У піснях часто проклинають царя, цісаря, панів, Мадярщину, як 
ворогів, що забирають у матері сина, а в дівчини коханого: «Та бодай 
та Мадярщина зарвала, зарвала /Лиш одного любка мала і того вна 
взяла»� Жаль за втраченою молодістю, свободою звучить у пісні «Ой 
та коли мій миленький»� Тут у своєму нещасті хлопець звинувачує 
«ужаньського бировика», тобто ужгородського старосту (з угор� bíró — 
староста (істор�))� Тут вжито стилістичний прийом риторичних звер-
тань, запитань, новобранець питає «за що?», за які злочини староста 
віддав його в солдати:

Ци я тобі, пане віте, дитину зарізав,
Що ти мені, молодому, кучері обрізав?
Ци я тобі, пане віте, переорав межу,
Що на мене накладаєш цісарську одежу?
    [Коломийки 1963, с� 66]�

У піснях з побутовою ліричною тематикою кульмінацією стає опла-
кування рекрутом чи його дівчиною збритого волосся� Волосся набу-
ває у цьому аспекті певної ініціаційної символіки� Так, воно кучеряве, 
жовтеньке, тобто світле, красиве, його пестить дівчина, розчісує, миє 
мати� Вона пропонує синові змити волосся, та той відповідає, що пізно, 
замість неї це зроблять дрібні дощі, а розчешуть вітри� Саме зрізання 
«кучерів» для верховинців, які носили довше волосся, у ті часи було ве-
ликим приниженням� За давніми язичницькими уявленнями волос-
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ся було вмістилищем душі чи магічної сили� А його обрізання осмис-
лювалося не лише як втрата магічної, а й життєвої, фізичної сили� 

Волосся, яке в піснях іменується як волосічко, чулка, коса, кучерики, 
після обрізання падає на землю, під ноги, розлітається по подвір’ю, 
ніби після скубання гуски, летить за Дунай тощо� До інших негатив-
них асоціацій належить і вислів рубати волосічко� Отже, це втрата кра-
си, парубоцької свободи, ганьба і приниження, а також набуття нового 
статусу, що несе страждання і можливу загибель у майбутньому: 

Ой ци шкода, ци не шкода, коли мене взяли,
Коли мені, молодому, кучерики втяли�
Ой кучери мої дрібні, кучери, кучери,
Хто вас буде споминати кожної вечери?
Ой кучери мої дрібні з круглої голови,
Ото-сти ся постелили панам попід ноги�
    [Коломийки 1963, с� 68]�

…�Зашла до касарні,   Иди, не звідай мя,
Твердо поплакала,   Где ся чулка діла,
Где ся чулка діла, (волосся)  По зеленом дворі
Что’м ей кохала�   Як из гуски перья…

…айбо тото не пірїчко, моє волосічко
   [Де-Воллан 1885, с� 99]�

Кед ти мои власы
в Угелю стригали,
То на мою стару матку
Зимну воду льяли�
                            [Головацький 1878/ІІI-1, с� 117]�

Мати від горя втрачає свідомість, її відливають водою, адже син, 
якого вона плекала з дитинства, іде хтозна куди, де на нього може 
чигати смерть� Тому в піснях до хлопців звучить незвичний вираз — 
братчики-плеканчики:
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Ой братчики, плеканчики! Де ви сі плекали?
Як підете на війноньку, будете плакали�
Ой хлопчики, плеканчики, ой хлопчики дубці!
Погинете у цісаря, як тютюн у люльці!
   [Коломийки 1963, с� 71]�

Кучері персоніфікуються у метонімічному звороті на позначення 
новобранців — «Ой ішли кучерики»� Трагічно звучать і слова матері, 
яка мріяла про одруження свого сина, а він пішов служити до війська, 
«я сину, хотіла, дитини діждати, а ти, пішов, сину, у військо страж-
дати»� Син радить матері повиривати з городу зелений барвінок — 
символ весілля, весільного вінка� У нього вже інша наречена, про це 
йдеться в баладі «Виладила мати сина», в діалозі батька з сином:

«…Де ж твоя, сину, жона і моя невістка?»
«Через плечі два ремені, сорочка кумісна…»
Ой сорочина кумісна, багнеченько білий,
А топанки до кісточки — тото ж моя віра…
Топанки до кісточки — тото ж моя віра…
Тоді вояк заспіває, коли йому біда…
Тоді вояк заспіває, кой дуже бідує,
А в зеленій дубовині зозуленька кує���»
   [Народні балади 1959, с� 37]�

Лише пісня рятує солдата від розпуки, його єдина втіха  — це улю-
блені співанки, коломийки, лише їх у нього не можуть відібрати, ко-
ломийки традиційно співають і в горі, і в радості, вони нагадують 
йому про край і родину:

Взяли мене молодого, взяли мене, взяли, 
Добре, що ми співаночок не повідбирали�
Взяли мене, молодого, загнали в чужбину,
А я собі коломийков згадаю родину�
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Кажуть іти на чужину, іду, не боюся,
Забираю коломийки, куди повернуся�
Якби не мож коломийки при війську співати,
Прийшло би ся через море домів утікати�
   [Коломийки 1962, с� 73]�

Чимало пісень присвячено почуттям дівчини та хлопця у зв’язку 
з тривалою розлукою — це й туга за коханими, почуття самотності, 
страх за свою любов, розпука, ревнощі, жалі тощо: «Ой піду я у катуни, 
у тоті гонвіди,/ Та полишу білявину на всі страшні біди»� Новобранець 
наказує матері дивитися, аби ніхто «не збиткував» його білявку� Со-
рочку, яку «тонкими нитками» шиє дівчина для хлопця, він брати не 
згоджується, бо її будуть «розшивати на війні кулями»� У пісні «Широка 
кошуля, шита горі крайом» коханий забирає кошулю на згадку про ко-
хану і каже: «Аж мене поранять — буде ми на рани, аж мене й убиють — 
буде ми до ями»� Тобто сорочка — символ кохання, захищеності, адже 
при вербуванні з рекрута здирають чи розривають на ньому сорочку, 
він лишається «голим», безпорадним� Після смерті вона теж слугувати-
ме йому — саваном� Психологічно тонко змальовано різні відтінки по-
чуттів рекрута — до коханої, батьків, матері тощо� У піснях-баладах «Ци 
не будеш, білявино», «Та як яли в горни дути» хлопець іде у військо, а 
дівчина помирає з горя� Пісенні звороти нагадують голосіння, ампліфі-
кація зменшувальних епітетів «вічка мої чорненькії», «руки мої білень-
кії» та ін� створює зворушливу картину прощання з мертвою коханою� 
У пісні «Сумно дзвони задзвонили» солдат ніби голосить, описуючи 
чарівну вроду коханої, її чудові очі, губи, ротик, що знерухоміли, зані-
міли в обіймах смерті, тут поетична символіка побудована на антитезі 
живий — мертвий� Так, він мовить про чорні, чорні очка, що закрились, 
а перед війною ще дивилися на нього� У дівчини ротик був пишний, 
пишний, з солоденькими губками, що «як ледочок стали, а як ішов на 
войну, іще цілували»� 

Монолог хлопця чи дівчини передає їх думки та почування, ді-
вчина навіть ладна піти на війну замість коханого� У наступній піс-
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ні про це вжито немало угорських лексичних запозичень, зокрема 
шуга — ніколи, інкаб — швидше, радше, тист — офіцер�

Мамко, моя, мамко, едну-сь мене мала,
І тоту-сь ня, мамко, май пüдло (й) уддала�

Пüдло, мамко, пüдло, май пüдло, пüдленько,
Бысь ня не виділа шуга веселеньку�

Весела я була, а й не того рочку,
Бо моя веселüсть пüшла на войночку�

Ой бо тота война не от бога дана,
Не пущу фраїра, інкаб пüду сама�

Пüду (й) у ню сама з чорними ногами,
Май старшого тиста (й) оболлю слезами�
   [Гошовський 1968, c� 394]�

Загальним місцем у народній українській ліриці є формула, що 
вживається при розставанні батьків із сином, син журиться, мовляв, 
хто догляне на старості вітця-матку, хто їх поховає, як його не буде 
тощо, таким чином традиційні пісенні топоси прощання з козаком 
актуалізуються в рекрутських піснях: «Йик сїв Стефан на коника, 
ґаздам уклонивсї: / Прощьийте ми, сусїдочки, може-сме сварив сї»�

Часто рекрутів забирає машиничка, машиниця (поїзд), яка теж сим-
волізує чужину, тяжку солдатську службу: «Коби тота машиночка 
пропала навіки: / взяла людей здоровеньких — привезла каліки»� У 
пісні «Ми їдемо на війноньку» в описах проводів новобранця звучить 
лейтмотив: загриміла/засвистала машина/машиниця� Коли врешті 
поїзд від’їхав, жінки зняли білі хустки й убралися в чорні� Катуну же-
нуть далеким шляхом у чужу країну, там збирають регемент — з нім� 
полк, далі у піснях з’являються назви далеких країв та міст:
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Солодка ти файна рибко спечи ми мерендю
Та буду тя вспоминати то в Пешті, то в Відню�

Ой колим ся та вибирав з Пешту до Будина
Заплакали отець, мати і вся моя родина�

Ой коли м ся та вибирав з Будина до Пешту
Будь здорова, фраїрочко, бо вже ся не верну�
  (АНФРФ ІМФЕ ім� М�Т� Рильського� — 
  Ф� 14-3, од� зб� 236а, арк� 113)�

В Станіславі на ратуші побиті клиночки…
Ой то будут відбирати голих, без сорочки�
Ой то будут відбирати, на Веньгри давати;
Ой на Веньграх, на зарінках регемент збивати�
Ой на Веньграх, на зарінках регемент шпаруют…
Тати плачут, мами плачут, дєвчета жалуют�
   [Коломийки 1962, с� 66]�

Закувала зозулиця на ладу, на ладу
Свище мамко машиниця, йде до Берегсазу�

Ой, йде машиниця аж до Берегова
Та поплачеш, біла дівко за нами обома�

Ой, іде та машиниця аж до Берегсазу
Та виправ нас, білявино хотя в Ніредьгазу�

З Ніредьгази ми вже самі без тебе підемо
Та ми свою касарницю уже там найдемо�
  (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — 
  Ф� 14-3, од� зб� 23а, арк� 223)� 

Тут назва Берегово зустрічається по-угорськи й по-українськи� 
Згадується і місто Ніредьгаза, яке зараз знаходиться неподалік від 
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українсько-угорського кордону� Цікаво, що за аналогією до угорської 
мови на Закарпатті часто замість «їхати» вживається «іти», тобто тут 
машиниця іде� Угорське слово касарня варіюється за допомогою укра-
їнських афіксів — касарниця�

У циклі пісень про рекрута, що перебуває в Будапешті / Пешті на касар-
нях, часто згадується оболок, оболочок (з угор� ablak — вікно), яке є символом 
зв’язку з домівкою і коханою, про яких увесь час думає катуна:

В Будапешті на касарнях оболочки нисько�
Ми би любку говорили кобильме май близько� 

Ой у Пешті на касарні оболочки сині
Змалюй, любку, своє личко, а зажени мені�

Полишу тя, моя любко, полишу, полишу
З будапештської касарні листок тя напишу�
  (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — 
  Ф� 14-3, од� зб� 238, арк� 138)�

Замість білої селянської сорочки хлопець отримує незвичний 
для нього одяг, обмундирування, а також карабін і коня, що теж є 
атрибутами-символами солдатської служби� У пісні співається, що 
в севлюшській (виноградівській, з угор� — szellős) касарні на хлопця 
шиють плаття, другі його вдягають, треті на коника саджають� При-
ладжують «шапочку, реміньчик, шабульку»: «Цілування, убнімання 
ой цілуванічко / Мушу тебе проміняти на те ремінічко»� Пастуха за-
бирають просто з полонини:

Эй, пойду я в полонину вовци зимовати,
Ці не будеш, моя рибко, за мнов бановати?
Эй, пошов я в полонину сінечко косити,
Пришли мене добры люде в катуны имити�
Єдан каже: «Побратиме»� Другій каже: «Куме!»
Третій мені по под плечи мотузище суне;
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А я собі, бідний, гадав, ож сіно докошу,
Дали мені карабин, най я тото ношу�
Карабине, карабине, ой на мою душу,
Цілый рок єм полевав, носити тя мушу!
    [Головацький 1878/ІІІ-1, с� 116]�

Карабін заважкий, його «тяжко носити», а куций мундир прини-
жує достоїнство селянина: «Ой цісарю, цісарику, який же ти глупий: 
/ Убрав-єсь м’я у камаши, не закрив-єсь дупи!»; «Аби тоті карабіни в 
печах погоріли,/ Най би мені, молодому, так руки не мліли!»; «Ой ці-
саре, цісарику, який я слабонький,/ Шукай мині, цісарику, карабін 
лигонький»�

У пісні «Ой віддала парубочка в неділю зраненька» та ін� знаковим 
стає епітет «на цісарським конику», що означає приналежність до 
війська, до цісаря, як і шабля, що так само є цісарська, ачи кумісна, 
державна сорочка, тобто нічого свого в солдата не лишається:

Ой заплачеш, моя мати, заплачеш, заплачеш,
Як ти мене на цісарськім конику зобачиш,
Ой заплачеш, моя мати ревними сльозами,
Як я буду присягати перед образами�
    [Коломийки 1963, с� 62]�

У різних варіаціях живе на Закарпатті приспів з пісні «На горі, на 
горі всі дзвонки дзвонили», де тяжкі вояцькі чоботи із шарканьтьо-
вами (з угор� sаrkаntyú — шпора) дзвенять бруківкою міста: «Чоботи 
турецькі із шарканьтьовами / Обі собі гримів долу Кошицями»�

Однак після закінчення служби це все у вояка відбирають і від-
правляють додому без засобів для існування� Героєм українських по-
бутових казок часто є солдат, жовнір, його ще називають угорським 
словом обшитош, тобто вислужений вояк, він повертається додому 
«без жодного крайцара», та не тужить і врешті винагороджується за 
добре серце, сміливість і винахідливість� Цісарська доброта дотепно 
висміюється в наступній галицькій пісні: 
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Овва! що ми за страх буде, шо вояком стану�
Дасть ми Цісар без крайцара скоряну крисаню�
А я сесе правду кажу, цы ты чуєшь, уйку?
Дасть ми білу камизельку, оріхову люльку�
Буду в Цісаря служити, в Цісаря дуфати,
Таке ми дасть лудинячко, шо ме ся лискати,
На водслузі мя вырядит, от як козу хрому,
Добре сдере, дрантаве даст, тогды йди до дому!
А я в свое село прійду шось поґаздовати,
Прійдут, возмут десятники сердачину з хаты,
А ним шухи водрубаю, шарварок водроблю,
За крайцара тепер тяжко, я другій не куплю,
Студеный мороз потисне, голый ся облуплю�
   [Головацький 1878/ІІІ-1, с� 113]�

У піснях відбилася й тяжка солдатська муштра — зицирка, заняття, 
чуже для селянського хлопця, як і сама мова, якою віддають накази:

А я піду на зицирку, зицирки не вмію,
Він до мене по-німецьки, я ни розумію�
А я піду на зицирку, визицирую сі;
А як піду до касарні, сльозами заллю ся�
   [Коломийки 1963, с� 70]�

В Будапешті на касарні залізні ворота,
Тут із мене знущається всяка нічогота�

Робота на землі та муштра, підготовка до війни протиставляються 
як творення і руйнування, життя і смерть: 

А мій тато сіє, вори, на широкім поли,
А я бідний жовняронько служу цісарови�
А мій тато сіє, вори, хліба сє надіє,
Бідний жовнер машерує, смерти сє надіє�
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У закарпатський піснях змальовано й картини солдатського побу-
ту, так, подано зворушливу картина буднів молодого солдата:

Взяли мене у катуни та у каноніри
Та дали ми доглядати два коники сірі�

Та я тоті два коники уже випуцовав 
(з угор� pucolni — чистити)
Їде майор на конику, я ся засумував� 
  (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — 
  Ф� 14-3, од� зб� 238, арк� 138)�

Новобранця чекають типові угорські страва й напій — гострий суп 
та міцна чорна кава: «Ой катуне-катунику, катуно зелений / Чекає тя 
чорна кава й левеш наперчений»� Колишній пастух сумує за зеленою 
полониною та синіми горами, він шкодує своїх овечок, яких нікому 
доїти� Зворушливу картина покинутих овець на зеленій полонині 
змальовано в наступній пісні про вівчаря: 

Стоїть стадо білийкоє, вівці не доєні�
Недоєні, недоєні, нікому доїти
Пішла наша вівчарина Франц Йосип служити�

У пісні «Ой вівці, каже білі» вівчар сподівається, що в разі його 
смерті вівці випасатиме його дружина, дбайливо доглядатиме за 
ними, як за людьми — даватиме сіно на тарілці, а воду в склянці:

Буде вас пасати моя млада жена,
Буде вам доношац на таніру шена�

На таніру шена, (й) у погару, води,
Буде вам доношац од добі до добі�

[Гошовський 1968, с� 260]�
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Loci communes солдатських пісень загалом є прохання-звернення 
вояка до капітана, майора, офіцера чи царя/цісаря про відпустку, хоча 
б нетривалу, ачи повернення додому:

— Карабине, карабине та карабинойку,
Пусти мене до домоньку хоч на годиночку!

— Ой цісарю-коронарю, пусти мні на волю:
Заручив-єм дівчиноньку, та плаче за мною!

— Ой не так вна за тобою, як ти за нев тужиш;
Не пущу ті, вражий сину, поки не дослужиш�
   [Коломийки 1963, с� 68]�

Молодий катуна звертається не лише до «карабіна», тобто офі-
цера, командира, а й до самого цісаря, яким є втіленням бездушної 
військової машини� Цісар постає в піснях як головний винуватець 
рекрутчини, він сам шле карти, вибирає хлопців, переправляє їх на 
Угри, дає «обмундированє», не пускає додому тощо� Самих солдат 
описано перифразом «хлопці Франц Йозеф цісаря», цісар іменується 
і на угорський лад —«наш пан цисарь Ференц Йовшка»� Ставлення до 
нього досить панібратське� До цісаря/ чисаря часто звертаються з про-
ханнями, питаннями, його проклинають тощо:

Я рекрута молоденький, рекрута, рекрута
Бодай того цісарика вбила вночі гута!

Ой на тобі, цісарику, та шапочка срібна,
Щоби з тебе, цісарику, та шкіра облізла�

Цісарю-королю, басам твою душу,
Яка нучка темна (3), машировать мушу�
Машер, хлопці, машер, хоть огонь, хоть вода (2),
То нихто не повість (3), же воячка шкода�
  (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — 
  Ф� 14-5, од� зб� 468, арк� 178)�
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Гой цїсарю, цєсарику, білі нагавиці,
Приплакали цісарика самі молодиці�
Плачут мами за синами, жінки за мужами,
А дївчьита-ластівйита за кавалїрами�
   [Коломийки 1962, с� 128]�

Мамко моя суходлива,
Выгодовала сь мя хлопа,
Хлопа, хлопа як лелію,
Чисареві в компанію�
                         [Де-Воллан 1885, с� 98]�

У формі діалогу побудована наступна сатиричного спрямування 
пісня про те, що хлопці є для царя лише «гарматним м’ясом»:

…Ой, царю наш молоденькый,
Ты отче наш пане!
Ай с ким будеш войовати,
Кай нас не выстане?
Буду я лиш войовати
З жидми тай з поляци,
Докля мыні по виростуть
Сироты руснаци�
Лишь вы росте, хлопці мои,
Силны, як смерека,
Буду ся вам радовати
З щирого серденька� 
                          [Врабель 1901, с� 156—157]�

У збірці І� Панькевича «Голоси предків» (2002) зустрічаємо варіант 
цієї пісні, де цісар воюватиме разом з дівчатами� Поширеною в регі-
оні є пісня зі стереотипними формулами про годування-напування 
рекрутів (див� розділ про Лайоша Кошута): 
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Задзвонили ключі в ночи поверх моря йдучи,
Заплакали кучерики, до Відня идучи,
Ой не плачте, кучерики, туда вам дорога, 
Каміньичком мурована до самого Львова�
Каміньичком мурована, мости спорьижені
Звідси йдете з кучерьими, відтив пострьижені�
Ой цїсарю, цїсарику, за що нас вербуєш?
Забрав Москаль маґазини, чим нас погодуєш?
Буду я вас годувати вівсьинов половов,
Та буду вас виріжьити цїсарсков дорогов�
І шос тота половочка гірка, не солодка,
І шос тота доріженька довга, не коротка�
І шос тота половочка гіркая, гіркая,
І шос тота у цїсаря та служба кьишкая�
                                [Коломийки 1962, с� 175]�

М� Ясько, який досліджував фольклористичний спадок В� Гнатюка, 
записав спогади 80-річної Фалес (Мишко) Анни Іванівни, яка служи-
ла в священика Юрія Жатковича в с� Стройна Свалявського району� 
За її словами, 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 співати� 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» 
    [Ясько 1964, с� 104]�

М� Драгоманов відзначав, що в рекрутських піснях Австро-
Угорщини на відміну від пісень українців, що служили в російській 
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армії, образ цісаря трапляється набагато частіше і зображується го-
стріше� Дослідник пояснює це тим, що в Росії довше тривало кріпа-
цтво і панщина, довше не було загальної військової повинності і ре-
крутів набирали за підказкою сільського уряду — панів, старост тощо� 
В Австрії набір у військо контролював безпосередньо уряд цісаря, тож 
нарікали саме на нього� Служба тут не була такою довгою, порядки 
вільнішими, що теж сприяло вільнодумним мотивам [Драгоманов 
1881, с� 117—120]�

Одним із генетичних джерел творення пісень є баладні сюжети, 
багато їх перейшло в рекрутські та солдатські пісні� До таких нале-
жить пісня про дівчину-воячку, що як жовнірська зафіксована Колес-
сою на Лемківщині, Задором на Підкарпатті� Тут йдеться про дівчину 
«твердого серця», наймолодшу з трьох сестер, яка згоджується іти на 
війну, де вона вбиває «сімсто хлопув»� Чисар за геройство обіцяє одру-
житися з нею�

Зображення самої війни займає менше місця в піснях, адже війни 
були чужими селянам, вони не розуміли їх сенсу, проходили далеко 
від краю� У текстах пісень є згадки про різні війни, що велися в ті 
часи, в Сербії, проти турків тощо� «Почалася, люди, війна — цісарева 
справа/А воякам-неборакам — дорога кривава»� У пісні «Ой прокля-
та тота війна» подано натуралістичне зображення війни, це тисячі 
убитих, ріки крові, солдати — один без рученьки, другий без ніжень-
ки, звучить прокляття війні і бажання «цісаря би повісити на сухого 
дуба»: «Ой проклята тота війна, проклята навіки: / Одні на ній по-
вмирали, а другі — каліки»�

На Закарпатті в різних варіантах побутує пісня з гіперболічною фор-
мулою, де вояки на різних фронтах «бредуть у крові по самі колінці»: 

Ой заспівай, сивий пташку, на дубі, на вершку,
Ми не будем в нашій землі, підем на угерську�

Як угерську ізвоюєм, підемо на німці,
А там будем в кровці брести по самі колінці�
   [Коломийки 1962, с� 71]�
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Кровавая дороженька до самаго Відня,
А ктож ее покровавив? — Рекрутоньки бідни�
Не так Цісар, не так Цісар, як Цісарска мати,
Хтіла нами, сиротами, Польщу звоевати�
Ой скрипочки из липочки, а колочки з рути,
Як заграют а во Львові, на всю Польщу чути�
А скрипочки из липочки, а струны з барвенку,
Як заграют і во Львові, чути на Вкраинку�
   [Головацький 1878/ІІІ-1, с� 111]�

З приходом на Закарпаття козаків у місцевих рукописних пісен-
никах з’являється «Піснь козацька» про взяття козаками Варни у 1605 
або 1620 роках� 1682 р� граф Імре Текелі в Будапешті приніс присягу 
вірності турецькому султану, він разом з турками йде під Відень� Тут 
у середині 1683 р� відбувається битва, де турки були розгромлені ав-
стрійськими і польськими та українськими козаками, про це «Пісня 
об образе Клокочевском»� Вину за пограбування і вбивства в Угорщи-
ні тут покладено на курців Текелі, яким протистоять лабанці1, це ав-
стрійці та їх прихильники, в їх числі й автор пісні� Другий твір про 
події австро-турецької війни 1683—1686 рр� «Пісня о Будині, воєнська» 
прославляє перемогу австрійських, чеських і хорватських військ над 
турками під Будином (Будою) по свіжих слідах битви� Автор вітає всі 
союзні війська, що допомогли вигнати турків з Будина й радіє, що 
Мукачів тепер уже не потрапить до рук ворога� Закінчується пісня по-
бажанням «нехай мир навіки буде»�

У закарпатському фольклорі збереглося, хоча й небагато, давніх 
творів про війни з татарами� Так, у збірці Світлика «Небесна студія» 
(2008) у пісні «Ой у полі береза стояла» зозуля питає в берези та гаю, 
чому вони не зелені� Ті відповідають, що їх сплюндрувало татарське 
військо, що йшло з кіньми� Немало збереглося й текстів про війни з 
турками, так, у пісні «Летить ворон з-за Дунаю» звучать слова «���летять 
турки у три шнурки, каноніри у чотири, россіяне гори вкрили…», ці 

1 Лабанці — назва вірних цісареві солдат та прихильників віденського двору в 16—
18 ст�, противників  курців�
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твори мали яскраво виражений релігійний характер і були війнами 
проти «бусульмана» за християнську віру� Про бої з ними йдеться у 
місцевому варіанті відомої загальноукраїнської пісні:

…Та зачали в бубни бити, а в кулі гриміти,
Заплакали в Туреччині май маленькі діти�
Та зачали в бубни бити, у кулі фрынчати,
А турецькі легіники у воду скакати�
Один скочив, не доскочив, другий утопився,
Третий скочив перескочив, на сабельку збився»
   (Наш Родный Край� 1926, с� 72)�

Подібні варіанти знаходимо в збірці Врабеля та ін� Особливо жорсто-
кою була Перша світова війна, у наступній пісні змальовано її початок: 

…14-го года сталася неволя,
Вбила царя Фердинанда сербіянська зброя�
Вбили царя Фердинанда та его царицю,
Стало військо в Мадярщині по саму границю�
Стало військо в Мадярщині, бубни забубніли,
Нещасливі сербіяне, а що наробили?
Нещасливі сербіяне, а що наробили,
На що царя Фердинанда в Сараеві вбили?
  (Літературна Неділя, 1941� ч� ІІ)�

На основі рекрутських та солдатських коломийок складають тво-
ри про Другу світову війну, коли закарпатців силоміць забирали угор-
ці воювати на боці фашистської Німеччини�:

Ци катуне молоденький, катуне, катуне
Який Берлін не великий леґіні вербує�

Іду у катуни буду катуником
Та буду ся поясати чеським ремеником…
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Бодай ся зарвали мадярські долини
Не було мі в Мадярині веселої днини�
  (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� —
  Ф� 14-5, од� зб� 5, арк� 42)�

У цих творах відбувається актуалізація, тобто традиційні художні 
засоби, формули переходять у пізніші пісні� «В народній поезії, — пи-
сав Ф� Колесса, — новоскладені твори асимілюються до давніших, осо-
бливо щодо форми і стилю…, новіші верстви пісенні сильно налягають 
на давніші, нівелюючи ознаки старовини та вносячи до давніх засобів 
стилю і змісту нові елементи, зачерпнуті з нової обстановки життя»� 

Так, у с� Довге Іршавського району, за словами виконавця, співали 
при мадярах у 1941 р� таку пісню: 

Закарпатські хлопці кулемет пуцують,
Аби їм не блискав (2 р�)
Аж помаширують
Дорогов за Дунай
Нич там не увидят (3 р�)
Лиш там мадярський край
Крве до коліна
Не єден заплаче,
Ох, Марічко мила
Не бійтеся хлопці
Мадярської влади, 
Сіють там пшеницю,
Пшеницю там сіють (2 р�)
Касарні будують
Закарпатські хлопці
Хлопці закарпатські (2 р�)
На війну рукують�
  (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — 
  Ф� 14-5, од� зб� 390, арк� 58)�
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Пісня ця своєю будовою, художніми засобами, стилем нагадує давні 
пісні, однак тут уже з’являються нові реалії, такі як кулемет, назва за-
карпатські хлопці� Є й тут угорські вкраплення� Відгомін мотиву про 
смерть як весілля, чується у наступній коломийці воєнного часу:

Мамко солодинька буде мі свадьбиця
Ой куля мадярская ме мі молодиця�

А русинські каноники будуть мі бубнати
А важкії кулемети будуть мі гутяти�
  (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — 
  Ф� 14-5, од� зб� 46, арк� 68)� 

На древній мотив української народної пісні про засіяну кулями 
і зволочену кров’ю ріллю починається популярна в Закарпатті пісня 
про визволення краю, що живе в різних варіантах:

Ой зелена полонина сім гід не орана
А у годі сорок п’ятім кульми засіяна� (2 р�)

Руські хлопці до мадяра проломили браму
Руські хлопці од мадяра одобрали прапор� (2 р�) 

Кой зачали руські хлопці мадярів стріляти
То не знали мадярики де ся поховати� (2 р�)

Ой зачали мадярики перший огень бити
Знемоглися мадярики та й стали коритись� (2 р�)

Ой руснаку-небораку зачекай годину
Та не жини із ня душу, бо зараз покину… (2 р�)
  (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — 
  Ф� 14-(3Б)3, од� зб� 12, арк� 162)�
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До вже вказаних традиційних і нових мотивів можуть додаватися 
й інші, до прикладу, про тяжку солдатську долю, коли солдата завер-
бували, послали до далекої Сербії, де він і оженився, тобто загинув� 
Часто структура пісні має циклічну форму подібних за тематикою 
коломийок� Закарпатців у цей період угорці могли призивати в робіт-
ничі батальйони для різних робіт:

Мень дерег аз ов, прийшов бехівов 
Крумплі лущити, левеш варити� 

Левеш ся зварив, мадяр ся вдавив
Мадярка реве, що ти мадяре�

(Загриміло, прийшло повідомлення 
Картоплю лущити, суп варити���)
  (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — 
  Ф� 14-3, од� зб� 249, арк� 50)� 

Відбилося в піснях і знущання над людьми в таборах: «Та они нас 
бідних людей до таборів гнали/«бідіш» русин, та і «діснов» вни нас на-
зивали»; «Поїв мадяр білу муку як святу зірницю / Нам заганяв у Кар-
пати гнилу тенгерицю»; «Заплакали старі й малі рано у суботу / Взяли 
хлопців пір’яники в лагер на роботу»� Тут угорське слово «tenger» — ку-
курудза набуло властивого українській мові закінчення і утворилося 
тенгериця�

Потрапив до пісень і образ Міклоша Горті, тогочасного пронімець-
кого регента Угорщини� Образ цей суто негативний і висміюється, за-
суджується в піснях досить дотепно: 

Ой прийшов із Будапешту пан на білой кляче
А мадяри «Ієн Гортій!», а русини в плачі�

Ой мадяри не бояри, а лихі татари
Хотіли нас закувати в великі кайдани�
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Ой тота Мадярщина не мама, не мама
Бог дай та ту Мадярщину біда зазнавала�

Як ми кажуть: гатрао, а я стану вправо
Та за тобов думаючи біленька Ілляна�
  (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — 
  Ф� 14-5, од� зб� 47, арк� 69)�

У коломийках вжито традиційні прийоми засудження винуват-
ців рекрутчини, солдатчини, у давніх піснях це цар, цісар, капітан, 
пани, суддя тощо, у воєнні часи  — Горті, німці� Це й прийом звертан-
ня до матері, дівчини чи хлопця, самого Горті, прізвище якого набу-
ває властивих українській мові закінчень іменника і вживається як 
ім’я, від нього утворюється зменшувальна форма:

Мамко моя дорогенька би не сумувала
Хай сумує Гортій Міклош, біда би го взяла�

Ой Гортію, Гортійнику прокляну тя душу
Через тебе без милого сумувати мушу!

Гортія би повісити на сухого дуба
Кой він узяв од дівчини хлопця як голуба�
  (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — 
  Ф� 14-3, од� зб� 1077, арк� 15)�

Тут збережено ознаки традиційної коломийки, такі давні епітети, 
як лихі татари, великі кайдани, що ідуть корінням у часи боротьби 
з татарами� Водночас вплітаються сучасні виконавцю реалії та обра-
зи — знижений образ Гортія — пан на білій клячі, вигуки ієн — хай 
живе!, військова угорська команда — гатра — назад! Показано спро-
тив завойовникам, їхнім наказам — а я стану вправо� Властивим цьо-
му типу пісень є й введення до громадських, військових мотивів лю-
бовних моментів, думок про дівчину�



Розділ другий. Етнофольклорні контакти на порубіжжі          193

Згадується Горті й у пісні «Ой паде дощик, паде»� Тут вжито сти-
лістичний прийом фольклорного пісенного паралелізму  — на вулиці 
дощ, слизько, й мадяри з Горті утікають� Часто у закарпатських піс-
нях подибуємо вираз «мадярські пір’яники», який означає жандар-
мів, у пісні пояснюється, звідки ця назва� Цей атрибут  — півняче 
пір’я на капелюсі — стає для людей символом чужого, ворожого, за-
войовницького, іншої віри:

Ой паде дощик паде на вулиці слизько
Утікайте мадярики бо вже руські близько� (3 р�)

У зеленій полонині росте верба дика
Коби скоро руські вбили Горті Міклушика. (3 р�)

Мадярські пір’яники то не наша віра
Бо вни носять за клебанів із когута пір’я� (3 р�)
  (АНФРФ ІМФЕ ім� М�Т� Рильського� — 
  Ф� 14-(3Б)3, од� зб� 12, арк� 17)�  

Не сам іду у катуни, а жандарм ми веде
Не веди ня, пір’янику, порубаю тебе�

Мал. 11. Угорський капелюх з пір’ям.
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У пісні «Погоріли полонини» описано, скільки горя принесли За-
карпаттю гонведи Гортія, які забрали вівчарика до темниці і тепер не 
чути ані трембіти, не пасуться овечки� У пісні вжито народні симво-
ли, так, пророче кування зозулі, як символ недовговічного перебуван-
ня ворогів у Карпатах, свічка — асоціація зі смертю, осика, кілок з якої 
забивають у могилу відьми чи опиря, тобто нечистої сили та ін�:

Погоріли полонини високі бескиди
Загарбали Закарпаття Гортія гонвиди.

Ой не чути трембіточки, ой не видно вівці
Сидить вівчар у темниці, забрали го німці�

Казав Гортій, що гонведи принесли свободу
А в табори заганяв людей як худобу…

Прилетіла зозулечка та стала кувати
Що фашистам у Карпатах не вік вікувати�

Віє вітер, віє буйний, нагина смерічку
Складаймося, добрі люди Гортію на свічку�

Віє вітер, віє вихор, гне осику, свище
Коби зламав, Гортієві буде деревище!
  (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — 
  Ф� 14-3, од� зб� 910, арк� 5)� 

Сатирично зображено й прибічників регента: «Закувала зазулиця 
на горбі, на горбі / Носить Гітлер Салашія1 на плечах у торбі»�

 Збереглися на Закарпатті й пісні січовиків, які не публікувалися в 
радянські часи� Так, це пісні про розгром Карпатської Вкраїни 1939 р� 
та окупацію Угорщиною Закарпаття, про те, як січовики билися з фа-

1 Ференц Салаші — угорський націонал-соціалістичний діяч, союзник Гітлера�
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шистами та ін� Немало пісень, зокрема співанок-хронік про розправи 
над січовиками в селах Грушеві, Требушанах та ін�, знущання та ка-
тування — «Коби гори говорили», «Ймили хлопця-партизана», «Ой не 
могли січовики»� На мотиви традиційних солдатських складалися й 
пісні про армію в радянський час:

Їде, їде машиниця
Вагони зелені,
Та в ній їде мій миленький
В Сибіри студені� 

Ей, їде машини ця
Та вгнулися тенглі,
Та повезла миленького
на цілинні землі�

Шкода ми ся, мій миленький,
За тобов нудити,
Тобі би ще три годики
Армію служити�

Хто мене пообіймає,
Хто мене полюбить,
Коли моє соколятко
Арміїцю служить�
 [Закарпатські народні пісні 1962, с� 293]�

Трагічна смерть вояка оспівана в багатьох піснях, він гине в да-
лекій чужій стороні, за ним плачуть дівчата та рідня, зрідка це може 
бути добрий цар:

Єдно ми ся плече пече, а другоє терпне
Помер любко в Мадярії коло білой церкви�
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А як прийшов цісар-батько і вшетка родина
Стали, стали, заплакали: це наша дитина�
 
Ота куля не із пушки куля із канона
Абись мила не плакала абись не журила
Абись ся моя мила в ширинку обвила�

Обись на ся моя мила чорне плаття взяла
Обись мила ти за мною рочок дясовала� 
   (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — 
  Ф� 14-3, од� зб� 249, арк� 50)�

В останній пісні «пушка» означає в перекладі рушницю, часто зу-
стрічаємо в піснях слово «орсаг» — країна, від угорських слів «gyász» 
«gyászolni» утворилося закарпатське дієслово дясовати  — тужити за 
ким-н�, перебувати у жалобі�

Пісня про смерть козака/чумака/вояка на мотив «Кінь (ворон, 
сокіл) приносить вістку матері про загибель її сина» відома по всій 
Україні ще з турецьких часів� Так, І� Франко у статті «Воянцька піс-
ня» [Франко 1981/27, с� 249—253], аналізуючи напівавторську пісню про 
горе і розбрат, який приносить війна, згадує й традиційні мотиви 
про загибель воїна на полі бою, образи орла, матері, формулу немож-
ливого тощо� На Закарпатті її варіант — «Ой, три літа — три неділі» — 
під явором лежить козак, над ним його кінь гребе яму, хоче поховати� 
Козак велить йому бігти додому з новиною про його смерть, лиш не 
датися в руки ворогам� Кінь має прийти під ворота, стукнути в браму 
копитами та заіржати� Вийде мати, спитає в коня про сина� Той опо-
вість, як його наздогнали турки� Далі згадано, що козак одружився 
і «взяв собі за жіночку зеленую долиночку»� Тут смерть постає в об-
разі весілля, де всі дійові особи та ритуальні відправи метафорично 
відтворюють загибель вояка� Опис смерті як весілля, очевидно вво-
дився з двох причин� Це варіант так званого давнього білого трауру, 
коли молодого хлопця (чи дівчину), що рано померли, ховали, нібито 
одружували, вдягали в весільне вбрання та ін� Окрім того, у вояцьких 
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піснях розповідається, що замість шлюбу молодий хлопець іде на ві-
йну, отже, його бажання сповнюється — він одружується на зеленій 
долиноньці, могилочці тощо� Одна з версій пісні «Синя гора не орана» 
[Закарпатські народні 1952, с� 53] починається з метафоричної субсти-
туції, зображення війни як засівання поля кулями замість зерен, що 
відбиває хліборобський менталітет співців� У баладі «Летить ворон 
з-за Дунаю» замість коня виступає ворон, який п’є крівцю, що ллєть-
ся з рани козака: «Синя гора не орана,/ Лиш кулями засіяна; /Летить 
куля за кулями,/ Тече кровця поточками» [Закарпатські народні 1962, 
с� 53]�

Вживається тут і поширена в піснях цього типу формула немож-
ливого — евфемізований відповідник часового номінативу «ніко-
ли» — аби матір посіяла на камені пісок, який, певна річ, не зійде� 
Це так само неможливо, як повернення її сина� Подібний мотив має 
пісня «Сестра випроводжає брата на війну з турками», де з коником 
говорить сестра�

Популярні в краї й пісні «Ишли, ишли два овчарі», «Ой там упав 
умирає», що починаються епізодом, коли «два вівчарики з білими ві-
вцями» знаходять в лісі під кущами вояка� До нього приходять бать-
ки, родина, пан капітан, той просить, щоб його поховали молоді во-
яки у глибокій долині, на цьому місці посадили червону калину� Її 
їстимуть пташки й приноситимуть вісті від родини/коханої�

На Закарпатті збереглася оригінальна версія старовинної пісні-
балади ще з татарсько-турецьких часів «Ішли гори з долинами», що 
побутувала в різних (повних чи скорочених версіях, напр� «Через 
поле унгарское» та ін�)� Розглянемо її детальніше� 

Ішли гори з долинами, 
Ішли турки з татарами� 
Напереді кінь турецький, 
На нім сидить син царецький� 
В правій руці палаш держить, 
На палаші серце несе, 
З того серця кровця капле, 

З тої кровці річка тече� 
На тій річці сосна зросла, 
На тій сосні ворон кряче, 
Іванкова мамка плаче� 
— Не плач, мамко, не журися, 
Не дуже я поранився: 
Білі руки — на дві штуки, 
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Починається балада традиційним прийомом синтаксичного па-
ралелізму, картиною з природи й людського життя� Тут, очевидно, 
другий рядок частково уподібнився першому, тобто йдуть гори з до-
линами, в уяві постає картина: турки й татари вкрили гори з долина-
ми, тож здається, що ті теж рухаються, ідуть, є одушевленими� Далі як 
пісенна стилізація постає сюрреалістичний образ вершника на коні, 
що тримає в правій руці палаш, на ньому серце, що означає смерть, 
загибель� Тобто серце як умістилище душі, перебуває не в тілі, а поза 
ним, душа відлетіла� З серця капає кров, далі біжить річкою, як вода, 
це розливання крові символізує смерть, горе, трагізм� З крові, ніби з 
води, виростає сосна, на якій сидить ворон, він теж є вісником смер-
ті, пов’язаний з кров’ю, може її пити тощо� Ворон кряче, це паралель 
до плачу матері, ці рядки римуються� Далі — ірреальний монолог-
звертання мертвого сина з усталеними формулами-стереотипами 
«не плач мати не журися», з заперечно-алогічними конструкціями: 
не дуже я поранився — білі руки на дві штуки, голову — на чотири, 
тіло — на мак тощо, натуралізм цих рядків підсилює жах самої події� 
Над вояком схилився найвірніший друг воїна, його коник, що прово-

А головка — начетверо, 
Біле тіло — на мак дрібний, 
Над ним коник ісхилився, 
По коліна в землю вбився� 
— Біжи, коню, додомочку� 
Неси мамці новиночку… 
Вийде 'д тобі стара баба, 
Тото буде моя мама, 
Вийде, стане та зрадіє, 
Стане, гляне — та зомліє…
Понеси їй піску жменю, 
Най посіє на каменю�
Коли з піску жито зійде, 

Тоді їй син з войни прийде� 
Прибіг коник під ворота, 
Заіржався, як сирота�
— Ой конику вороненький, 
Де мій синок молоденький?
Ци ти його з войни згубив?
Може, його в морі втопив? 
— Ішли гори з долинами,
Ішли турки з татарами,
Твого сина з мене зняли, 
На дрібний мак порубали�
Нема жита та й не сходить, 
Нема сина, на приходить�

 [З гір Карпатських 1981, с� 50]�
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джає його в останню путь, він «вбився в землю», хоче закопати госпо-
даря� Той просить його бігти до матері й повідомити про смерть� Мов-
ляв, до нього вийде стара баба, то й буде його мати, вочевидь, ще не 
стара жінка змарніла, постаріла від туги за сином� Скупими лаконіч-
ними словами, всуціль з дієслівних повторів, ампліфікації, що надає 
оповіді динамізму та експресії, передано раптову зміну почувань — 
від бурхливої радості до гіркого відчаю, втрати свідомості — змальо-
вана уявна трагічна картина зустрічі коника з матір’ю� Виходить 
мати, бачить здаля коника, думаючи, що вертається син — вийде, ста-
не та зрадіє — та коли придивиться, побачить коня без вершника, чи з 
мертвим сином, нараз все зрозуміє  — стане, гляне та зомліє… Хлопець 
просить посадити жито на камені, це теж картина ірреального� Не-
звичним є порівняння, коник прибігає й ірже як сирота� Мати питає, 
де той дів сина, чому не догледів тощо� Коник розповідає, як усе від-
булося — ішли гори з долинами, ішли турки з татарами, турки зняли 
сина з коня й порубали на дрібен мак� Трагізм посилюється закінчен-
ням — повтором попередніх рядків в теперішньому часі — нема жита 
та не сходить, нема сина не приходить� В оповіді сплелися минуле, те-
перішнє й майбутнє, можливе й неможливе, реальне й нереальне� В 
іншому варіанті [Милославський 1943, с� 353] останні рядки повторено 
в майбутньому часі, що означає остаточний присуд, невідворотність 
смерті — нема жита та не зійде, нема сина та не прийде.

У лемківській пісні-баладі «На онгарскій, на офі» розповідається як 
пани-офіцери забрали сина в матері і дали йому «коничка» та шаблю� 
Далі він кілька разів сідає на коня, йому «болить главичка», «дзвонить 
шабелька», цей прийом пісенної стилізації, опосередковане форму-
лювання, опис ситуації, означає його участь у бою та загибель, одразу 
ж після цих рядків озвучено слова загиблого хлопця про те, що ніхто 
«ани йедно з той мойой родини не прийде мі на погріб», ні мати ні 
батько, ні брат ні сестра, ані мила� Біла ружа та «касарнечка накрита 
білим шатом» на початку пісні, очевидно, символізують «білу жало-
бу», смерть молодого хлопця�

Лише на Закарпатті та в словацьких варіантах відома популярна в 
області пісня на баладний сюжет «В зеленім гаю пташечки співають», 
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чи «Смерть милого на війні», сюжет її оригінальний� Шугай (хлопець) 
іде на війну і пише коханій листи «чорною тинтою» (tinta — з угор� 
чорнило), що символізує його недалеку загибель� Через два роки ді-
вчина бачить як вертаються хлопці і ведуть коника з-під милого, 
який «начорно прибраний», з чого зрозуміло що милий убитий, епі-
тет чорний тут є наскрізним, лейтмотивом оповіді� Кінчається бала-
да популярним на Закарпатті мотивом вірності «голуб і голубка», про 
це існує окремий твір� Дівчині після загибелі її судженого пропону-
ють вибирати собі пару із ста тисяч інших, та вона відмовляється, 
навіть якщо їх буде як піску морського, як вівса в полі тощо� Ці гі-
перболи увиразнюють образ одного-єдиного, наймилішого, лише він 
потрібен дівчині� Милославський свідчить, що варіанти з різних міс-
цевостей — Рахова, Великого Бичкова, Перечина мало відрізняються, 
досить поширеною є мелодія [Милославський 1943, с� 347]�

Рекрутські та солдатські пісні Закарпаття сповнені солдатським 
реалізмом, без зайвої декоративності� У поетику цього жанру орга-
нічно ввійшли розширені паралелізми, в їх числі психологічний� По-
ширені метафори — чорна рілля виорана ще й кулями засіяна, тавто-
логії (сегінь-неборака, рано-пораненьку, шити-вишивати), асонансні 
синоніми-прикладки (три дні, три години), синоніміка (стрижуть-
бриють), постійні епітети (біла дівка, вівці мурешисті, мамка старей-
кая), порівняння (до касарні іду, як ружа червлена, от касарні іду як 
трава зелена), гіперболи (людей, як піску морського), антитези, ало-
гічні конструкції, метонімія, звертання, іронія�

Тривале співжиття в одній державі з угорцями своєрідно відби-
лося в пісенному фольклорі Закарпаття, частину якого складають 
рекрутські та вояцькі пісні, більшість яких — твори часів Австро-
Угорської монархії� Тому в цих піснях відбилися історичні умови вер-
бунку, служби в цісарській армії, війни та солдатський побут, що сво-
єрідно переломилися через ліричне світобачення героя чи героїні, їх 
оцінки та емоції� Цим пісням властива актуалізація, пристосування 
до нових умов, зокрема пізнішого часу — подій Другої світової війни 
та ін� У піснях чимало різних мадярських, словацьких, німецьких за-
позичень та діалектизмів�
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Гунгаризми в обрядових 
та родинно-побутових піснях

У народних піснях Закарпаття спостерігаємо явище мовної інтер-
ференції, тут чимало іноетнічних лексичних вкраплень� І� Франко 
писав: «Спосіб і міра перероблювання одного і того самого матеріалу 
різними народами має дуже багато цінних етнологічних вказівок, 
дає важний матеріал до пізнання світогляду, характеру і психології 
народів» [Франко 1980/26, с� 271�] 

Українсько-угорські міжмовні контакти досліджувало немало 
вчених, це І� Фогарашій, В� Німчук, П� Чучка, П� Лизанець, І� Ковтюк, 
Ш� Бонкало, Л� Чопей, Е� Балецький, Л� Деже, Л� Кіш, І� Удварі, Є� Барань, 
І� Чернічко та ін� Основна увага спрямована на лексичні запозичен-
ня, Барань і Чернічко свідчать: «Запозичення — найпоширеніший 
результат взаємодії мов� Найбільш проникливою для запозичень є 
лексико-семантична система� Лексичні запозичення є визначальни-
ми для всіх інших контактно-зумовлених мовних змін: саме вони 
зумовлюють фонологічні та морфологічні запозичення� На території 
Закарпатської області України угорсько-українські мовні контакти 
мають великі традиції» [Барань; Чернічко 2009, с� 96]� 

Мадяризмам у місцевих говірках, тобто в живій народній мові, яка 
лежить в основі й фольклорних творів, присвячені праці Е� Балецького, 
Й� Дзендзелівського та ін� Багато на цьому терені зробив професор Пе-
тро Лизанець, який написав низку фундаментальних праць [Лизанець 
1970; 1976 та ін�], він дає наступне визначення переймань: «Лексичні за-
позичення — це результат тривалого мовного процесу, упродовж якого 
слова (та їх структурні елементи) однієї мови поступово засвоюються 
системою іншої мови в результаті мовних, економічних, політичних і 
культурних відносин різних народів» [Лизанець 1976, с� 173]�

Дослідник виокремлює два шляхи, якими лексичні мадяризми 
проникали в українські говірки: усний і книжний� Усним шляхом, на 
його думку, запозичували два типи слів, це: а) лексичні мадяризми, 
що ввійшли в українські говори в результаті повсякденних безпосе-
редніх мовних, економічних та культурних стосунків українців та 
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угорців� Це переважно назви предметів, дій, ознак, пов’язаних з по-
бутом людей, їх зовнішніми і фізичними особливостями, сільським 
господарством, народною метеорологією, тваринництвом, рослин-
ним світом та ін� Вони проникали в результаті безпосередніх торго-
вих зв’язків, зокрема через купівлю і продаж коней, волів, корів� Зна-
чна частина цих лексичних мадяризмів і зараз входить в активний 
словарний запас старшого покоління і на власне українському мов-
ному ґрунті від них утворено низку похідних форм� Цим шляхом 
запозичувалися також пісні [Лизанець 1976, с� 79—80]� Запозичення 
другого типу: б) лексичних мадяризмів теж відбувалися усно, однак 
через офіційне спілкування українського населення Закарпаття зі 
службовцями та чиновниками різних державних закладів, навчаль-
них установ, у час служби в армії тощо� Ці усні запозичення глибоко 
не вкоренились, зараз майже повністю архаїзувалися� Книжний шлях 
проникнення мадяризмів йшов через перекладну літературу, офіцій-
ні державні документи, військові накази� Це переважно абстракті по-
няття [Там само, с� 80—82]� 

Лизанець свідчить, що мадяризми проникали в українську мову 
в різні періоди по-різному, і якщо до 1867 року контакт між цими мо-
вами був переважно природнім, тобто жодна з мов не мала привіле-
йованого становища, оскільки обидві нації пригнічувалися Австрій-
ською монархією, то після 1867 року, коли утворилася Австро-Угорська 
монархія, починається мадяризація слов’ян, серед них українського 
населення Закарпаття� У результаті угорська мова стає державною, а 
з 1879 року обов’язковою дисципліною у всіх школах� Характер кон-
тактування мов змінився� Зростає кількість мадяризмів за рахунок 
суспільно-політичної, юридичної, фінансової і торгівельної лексики� 
Мадяризми проникають і через школу, державні заклади, книжним 
шляхом� Значна частина українського населення низинних районів 
стає двомовною [Лизанець 1976, с� 169]� 

Мовознавці свідчать, що угорська мова виконувала і функцію 
мови-посередника: таким чином в українські говори Закарпаття про-
никали германізми, словакізми, сербізми та хорватизми, румунізми, 
тюркізми тощо [Барань; Чернічко 2009, с� 101]� Серед гунгаризмів є й 
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зворотні переймання, свого часу засвоєні угорської зі слов’янських 
мов (кабат, леквар та ін�)�

П� Лизанець проводить тематичну класифікацію слів, виокремлю-
ючи 29 основних тематичних груп� Одну з них складає фольклорна 
лексика; вірування, обряди, звичаї, музика, пісні, танці� Найбільше 
запозичень — іменники (85,3%), далі йдуть дієслова (8,8%), прикмет-
ники (3,2 %), прислівники (1,6%), вигуки (0,8%), сполучники (0,2%) 
частки (0,1%)� Чисельників і займенників немає, виняток изир — ти-
сяча [Лизанець 1976, с� 107]� 

Кількість угризмів у народній пісенності варіюється в залежності 
від місцевості� Вищевказане співвідношення різних частин мови в 
запозиченнях загалом характерне і для пісенних зразків�

Передусім це угорські власні назви та імена, такі як Будапешт, Відик, 
Дебрецен, Дюла, Маріка, Пішта та ін� У піснях назва країни Угорщина 
звучить також як Мадярщина, Мадярія, це слово повстало від угорської 
назви країни та її мешканців (magyar), за допомогою українських су-
фіксів на позначення географічних назв� У заробітчанських піснях по-
дибуємо назви угорських міст та поселень, напр�: «Ей, вийди, біляви-
на на гору високу/ Та позирай, як бідую у Шарошпотоку»� Відомою не 
лише в Закарпатті, а й поза його межами є наступна лемківська пісня, 
де місто Дебрецен згадується як Дебречин� За народними оповідями, 
Дебрецен колись був Доброчином і заселений русинами:

Як ішов я з Дебречина додому,
Зайшла мені чорна курка дорогу�
Іди, іди, чорна курка додому (2 р�)
Не заважай, не заважай, на дорозі нікому (2 р�)�

Як ішов я з Дебречина до Густу
Знайшов я лим вишивану хустку�
Ой, чи шила, чи не милая, чи не шила (2 р�)
Лем би она, лем би она вишиваная била (2 р�)�
  (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — 
  Ф� 14-(3Б)3, од� зб� 12� — арк� 147)�
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Пісню цю, як свідчить Р� Гарасимчук, який займався вивченням 
карпатських танців і писав про лемківські варіанти польських, чесь-
ких, німецьких та угорських танців, співали під танець мадяр, пере-
йнятий від мадяр, його часто виконували до 1914 року [Гарасим’юк 
2008, с� 197]� Назви танцю чи його частин теж звучать по-угорськи: 
мадяр-фогаш чи ціфра (яскравий, вигадливий)� У даному варіанті цієї 
любовної пісні в кінці звучать слова «А я піду на Мадяр, на Мадяр», 
тобто до Угорщини� 

Назви сучасних Ужгорода і Берегова у складі Угорщини передава-
лися як Унгвар і Берегсаз: «Буду їсти, буду пити, та ся буду бити /Та 
ся буду з Берегсазу з темниці дивити»; «Я обійшов всю країну, та ще 
й пів Унгвару / Та не міг им нігде знайти сьому личку пару»� Самі на-
зви  — країна, місто, область теж можуть передаватися по-угорськи: 
орсаг (ország — країна), варош (város — місто), вароський (міський), вар-
медя (vármegye — область): «Черешня, черешня дванадцять конарів 
/ Лем би відвішати вароських стилягів»� Слово орсаг може виступати 
синонімом Угорщини: «Та є у тя, мамко, стулчик на залізних лабах 
/ Оден любко на орсагу, а другий на швабах» (láb — нога)� У першому 
томі «Коломийок» В� Гнатюка в рубриці «Нації і племена» (с� 21) угорці 
згадуються як Мадяр, Мадярка, Веньгир, Веньгерка, Венгерчуки. У ве-
сільній галицькій пісні, зафіксованій Я� Головацьким (1878, т� ІІІ-2) та 
М� Сумцовим («Культурные переживания», 1890) дівчина з угорської 
землі зветься угриночка:

Поѣхавъ староста
Въ угорскую землю, 
Угриночку влюбити� 
Угриночку си влюбивъ, 
Господь му не присудивъ�
Бо въ угорской землѣ 
Куроньки не поють,
И свѣтъ не свитае,
И соненько не сходитъ�
И дрибенъ дощъ не иде,
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И травонька не росте,
И коникъ ся не пасе� 
                   [Сумцов 1890, с� 701]�

Про Угорську землю є згадки і в закарпатських колядках, серед яких 
трапляються старовинні, ще з язичницьких часів, з космогонічними 
мотивами про персоніфіковані місяць, сонце, зорі, творення неба й 
землі трьома голубками, які сіяли пісок та золотий камінь� Зберегли-
ся й колядки з дружинно-князівськими мотивами та образами, що 
нагадують 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 стольча-
ку молодець в гуслі грає і співає»� Цікаво, що в старовинних угорських 
різдвяних піснях-рьогьошах, функціонально подібних до колядок, теж 
є образ оленя з тисячею рогів-гілок, на яких горить тисяча свічок:

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!
                               [Dömötör 1972, p� 21]�

(Там далі бере початок швидкий потічок, / я випасаю своїх овечок, 
чудо-олень, / у чудесного оленя / тисяча гілок-сучків, / тисяча освя-
чених свічок,/ спалахуючи, палахкотять, / гей, регьо-рейтем, / регьо-
регьо-регьо рейтем!)� 

Олень у давніх угорців був священною твариною, тотемом, адже 
він, за давніми уявленнями, причетний до започаткування їхнього 
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роду� За легендою, двоє братів Гунор і Мадяр заблудили 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 шатра князя Балара� Брати пошлюбили до-
чок князя й усі гуни та мадяри походять від цих жінок, а олениця є 
їхнім прапредком�

Цікавим зразком змішання язичницько-християнських мотивів 
у закарпатських колядках є насичений місцевим колоритом вірш 
про вівчариків, у ролі яких виступають святий Никола, Юра, Ісус 
Христос, вони несуть три трембіточки — мідну, мосяжну (латунну) 
та золоту і згодом «трумбичуть» у них� 

На Закарпатті зафіксовано кілька варіантів колядки про пана пе-
ремисльного (перемишльського), який вернувся з Угор (у збірках Го-
ловацького, працях Драгоманова, в часописі «Листок» та ін�), в одних 
варіантах вона адресується господарю, в іншому — дівчині, інколи 
священику� У творі йдеться про молоду пані (молоде паня), що в пиш-
них строях танцює перед перемишльським паном� Про це, а також 
про зв’язки руських князів з угорськими йдеться в колядці «Ей в полі, 

Чудо-олень. Угорський національний музей. 
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в полі, в чистецьком полі», яку Лінтур наводить за журналом «Лис-
ток» (1902, № 24, с� 280):

А наш панійко з войны пріїхав,
З войни з войноньки, з вгорской сторонойки�
Позїзжали ся к нему панове,
К нему панове, его братове�
Стали ся его вивідовати,

Что там доброго в Угрох слыхати?
Добре слышано, бо поорано,
Юж поорано, злотом засіяно,
Павяным перцем заволочено,
Золотым мечем загорожено�
    [Лінтур 1942, с� 39—40]�

У колядці описано весілля одного з галицько-волинських престолонас-
лідників, яке відбулося після переможного повернення з воєнного походу 
в Угорщину� Тут пан Перемисльний розповідає, куди і для чого він їздив� 
П� Лінтур у примітках до колядки наводить думку історика В� Пачовсько-
го, що в особі «панойка», котрий повернувся з Угорщини, виступає галиць-
кий князь Лев І, який переміг мадяр при Ярославі і 1281 року приєднав 
частину угроруської території до своєї держави� Не наполягаючи, однак, 
на цій думці, Лінтур вважає безсумнівним факт жвавих стосунків Арпа-
довичів із закарпатськими місцевими князями [Там само, с� 40]� Про те, 
як Данило Галицький, уклавши союз з угорським королем, їде разом зі 
Львом та Курилом на Угорщину і женить Льва, припущально 1247 р�, згадує 
М� Грушевський у своїй праці «Хронологія подій галицько-волинського лі-
топису» (ЗНТШ, Львів, 1901, с� 5)� Кілька варіантів колядки наводить М� Дра-
гоманов, котрий вважає, що в найраніших її версіях йдеться не про дівчи-
ну, а про хлопця  — молоде паня, а конкретно Данила Галицького, якого 
привіз опікун Володислав, і якого було відновлено на князівство за допомо-
гою угорців� Дослідник на підтвердження своєї гіпотези наводить рядки з 
Іпатіївського літопису 1208 р� [Историческіе пѣсни 1874/І, с� 43—49]�
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Натомість В� Мельник пише про опис весілля Юрія Львовича, сина 
Лева Даниловича, який ходив на Угорщину з метою відвоювання 
колишніх давньоруських земель, з донькою Ярослава Ярославовича 
Тверського (1283 р�)� [Мельник 1970, с� 34—35]� Веселий настрій, танок 
нареченої, вбраної в «кований пояс», «павяний вінок», «жовті ретяз-
ки» та ін� гармоніює з доброю звісткою про переможне закінчення по-
ходу, згадане перифразом оранки та сівби�

Персонажами закарпатських пісень є Янчі, Маріка, Моріш, Пішта та ін� 
Ці імена можуть перероблюватися на український лад, Імре стає Імрієм, 
Янчі — Янчієм� Угорські довгі голосні часто передаються двома літерами, 
напр� «é» як «ий»: Péter — Пийтер тощо� Зменшене від угорського Дьордь — 
Дюрі звучить у звертанні, в українському кличному відмінку як Дюручку, 
від нього утворюється збірне Дюрове тощо� Ім’я Мігай (Mihály) засвоїлося 
як Мігаль, тобто передається за транслітерацією, від нього похідні: «Ой 
Мігаль, люба мамко, Мігаль-Мігалина / Звили му ся кучерики аж до Рахо-
вина»� Друзі, приятелі іменуються як цімбори, чимбори, пойташі, пайташі, 
пайташечки� Угорські слова «cimbora», «pajtás» (друг, приятель) дуже поши-
рені в народній мові та фольклорі, від них походить чимало дериватів, зо-
крема й дієслово цимборувати/цімборувати: «…Ей у моїм городочку шала-
та, шалата / Цимборуймо чимборочко, та взму тя за брата»�

Цімборочко, цімборочко, цімборочко люба,
Та таких вже цімборочок не було й не буде�

Ой цімборочко, цімборочко, тай поцімборуйме,
Берім собі хлопців файних, тай повандруйме�
  (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — 
  Ф� 14-3, од� зб� 23 б, арк� 183)� 

З пайташечками чи своїми подругами наречена прощається у ве-
сільних піснях:

Кой наша Маруся до воза сідала,
Пайташечкам своїм красно дякувала�
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Пайташечки мої, пайташте ви самі,
Бо я вам дарую свій вінок зелений�
Свій вінок зелений, дівуцьку коруну
Пайташечки мої, красно вам дякую�
  (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — 
  Ф� 14-5, од� зб� 6а, арк� 42)� 

Власне, словотворча активність перейнятих угорських слів, тоб-
то активна участь слова в процесі словотворення на ґрунті мови-
реципієнта, є ознакою його інтенсивного засвоєння, що ми бачимо 
на численних прикладах� 

Як відомо, слова ґазда та леґінь звучать органічно в українській мові 
й мають певну позитивну конотацію� Вони є давніми угорськими за-
позиченнями і прийшли в загальноукраїнський мовний фонд через За-
карпаття� На Закарпатті спостерігаються їх похідні та видозміни, типа 
ледінь, ледіні, ґаздик, ґаздувати, ґаздуський лиґіник, дві дівки ґаздеські та ін� З 
угорського фольклору перейнято звертання до матері — мамко солодень-
ка, що є дослівним перекладом� В угорській мові «édesanya, édesnyelv» 
(солодка, тобто рідна мати, солодка чи рідна мова) звучать цілком при-
родно� Так само як і приспів-звертання до коханої ондьолом, кіш ондьолом 
(мій ангеле, мій маленький ангеле), у жартівливій пісні:

Як на небо підемо, кіш ондьолом
По два, по три махнеме, кіш ондьолом
Нап’ємося як бики, та поб’єме й козаки, кіш ондьолом.

Коли я був на небі, кіш ондьолом
Цукор мі був у жибі, кіш ондьолом
Просили ня всі чорти, кіш ондьолом
А я казав, заплати, кіш ондьолом.
    (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — 
   Ф� 14-3, од� зб� 327, арк� 30)�

Схожа пісня з тим самим приспівом є у Верхратського: 
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А як я ся завізьму! Кіш андялом!
Лютеранку не возьму! Кіш андялом!
Але возьму кальвінку! Кіш андялом!
Рада пиє пальінку! Кіш андялом!
Тото дьівча шумнее! Кіш андялом!
Білы лем колачі! Кіш андялом!
Ей не тото братішку! Кіш андялом!
З тенґерицы замішку! Кіш андялом!
   [Верхратський 1901, с� 196]�

Ми бачимо різнобій у передачі угорської літери «а», яка за звучан-
ням наближена як до української літери «а», так і до «о», тому тут бу-
вають різні варіанти� Це, до речі, створює значні труднощі в угорсько-
українському художньому перекладі, адже усталеної передачі цієї 
літери ще не вироблено� Іншим перейнятим угорським приспівом 
є чардаш піціке голомбом (чардаш, моя манюня голубко), тут іншої фо-
нетичної форми набирає середнє слово: «Женив бим ся біда моя (2) 
/ Вандруючи ножки болят / Чардаш шпіцекі голомбом» [Гарасимчук 
2008/2, с� 204]� Про засвоєння самого танку О� Правдюк писав: «Чар-
дашкові ритми пов’язані з угорськими впливами, які, проте перето-
пилися в горнилі українського народу і стали його національними 
особливостями» [Правдюк 1974, с� 36]� 

Українські пісні перейняли також такі звороти та рефрени угор-
ських пісень, як ігай-чугай, шарга рецеце та ін�

Від слова «kedves» (мила, милий) утворилося українське кедва, що 
говорить про активне семантичне засвоєння слова, угорська лексема 
тут набуває нової конотації: «Кедь ся дує, так му треба, минула го моя 
кедва» (симпатія, прихильність)� 

Досить поширеними в народних піснях є назви традиційних про-
фесій — вівчаря та плотогона� Це югас і бокораш: «Тече-тече бистров 
річков зелена смерічка/ Имняйте, бокорашики, то наша Марічка»; «Ти, 
югасу молоденький, ци всі твої вівці /Я ти єдну виділила в лісі на до-
линці»� Таким чином у фольклорі паралельно функціонують слова з 
однаковою семантикою — вівчар і югас�
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У піснях немало й іноетнічних позначень інших занять та професій: 
біровик/ бировик (від угор� «biró» — суддя), бовташ (від слова «bolt» — ма-
газин), ковач (kovács — коваль), толвар, толвай (tolvály — злодій), бідного 
наймита співчутливо названо берешик від угорського «béres» (береш) 
та ін� Як бачимо, процес творення українських еквівалентів не є одно-
значним� В одних випадках спостерігаємо фонетично точне освоєння 
слова, в інших, не властиве українській мові закінчення подовжуєть-
ся відповідним суфіксом на позначення професії — бировик� Угорське 
«і» звучить дещо наближено до «и» українського, тому теж передається 
двояко, інколи слово утворюється зі зміною літери, як назва бовташ — 
від болт, де «л» замінюється на «в», на угорський корінь «bír» нанизу-
ються українські суфікси і твориться бірюканя, іменник жіночого роду:

Ой бирове, бировику, не дай ня в жовніри
Я ти буду завертати свині коло хижи�

Мал. 13. Танок «чардаш».
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Закукала зозулиця на ломі, на ломі,
Яка файна сорочина на нашім бірові�
А чи то ту сорочину бірюканя прала
Богдай бо ї в руки вткала, чому не шукала�

Популярною на Закарпатті є пісня «Ой не ваша, легіники», що іс-
нує в численних варіантах: «Ой не ваша, леґіники не ваша, не ваша 
/ Бо я собі полюбила в Рахові бовташа»� Від запозиченого слова бод-
нар (bodnár) додаванням афіксу -овка утворився іменник жіночого 
роду — боднаровка, героїня під таким іменем діє в закарпатській ба-
ладі на сюжет загальноукраїнського твору про Бондарівну та пана Ка-
ньовського, що побутує в різних версіях� 

Як і в угорській, слово бетяр (betyár) в українській мові має три 
семантичні значення: 1� Розбійник; 2� Хлопець-заводій, бешкетник, 
джиґун; 3� Благородний розбійник, опришок� Наприклад, у розбій-
ницьких піснях: «Дам я тебе Янчієві, найбільшому бетяреві»� У друго-
му значенні: «Ой ти, дубе шелеснатий, / ти, битярю, не жонатий / А ти, 
дубе, розширися, / Ти, битярю, оженися»� У наступній пісні, як видно, 
йдеться про опришка:

Бетяр им був, бетяр, та вже добетярив
Імили, побили, та в тюрму забили�
Сидів я там, сидів, два роки й один день
Нигде я не видів білий день, білий день�

Близьке за семантикою є слово толвар/толвай, однак його основне 
семантичне значення: злодій, крадій:

Мамко моя, я ни твоя Толвар, толвар, не бий в ночі
Далась мене за толваря� Бо уб’єш мі чорні очі�
За толваря, за п’яницю Толвар, толвар, не бий уже
Мене, мамко, одиницю� Кедь не любиш, лиши ня вже�
   (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� —
    Ф� 14-3, од� зб� 23, арк� 221)�
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У бетяра й дівчина йому до пари, найменування оформлюється 
як іменник з прикладкою: «Бетяр я парубок, / Бо мам калап на бук /А 
я бетяр-діўка,/ Бо я му фраїрка»� У народній баладі «Жили собі старі 
люди» дівчину Маріку учерила (діал� отруїла) мати Івана, її названо 
босорканею (boszorkány) — відьма, чаклунка�

Як уже згадувалося, найбільшим є процент запозичених імен-
ників, в українських піснях вони часто вживаються на позначення 
побутових реалій� Так, існує чимало угорських назв частин одягу� 
Це чизми (csizma — чоботи), калап (kalap — капелюх), кобат/кабат 
(kabát — пальто чи піджак ), бунда (bunda — свитка, шуба) та ін�: «Ку-
мичко, кумичко, повічте кумові / Най ся не лакомлять на муй кобат 
новий»; «А я собі та любила красного Марунду / І він казав, аж мі зшиє 
із заячина бунду»; «Сорочина памутова, рукава точині / На білому 
легиньові ни на ледачині» (памут — бавовна); «Не є у ня, моя мамко 
уйоша нового / Ай треба мі, моя мамко, любка молодого» (уйош — се-
лянський верхній одяг)� 

Часто в піснях поряд з діалектним словом крисаня вживається 
угорське слово калап як атрибут хвацького леґіня, гуляки, капелюх 
якого прикрашений пір’ям або ж квітами, букетиком  — бокрейдою (з 
угор� bokréta — букет квітів): 

А я леґінь, а я леґінь мадярський
У мнє калап, у мнє калап бетярський�

За калапом, за калапом два перка
Що мі дала вчора вечер фраїрка� 
   (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — 
  Ф� 14-5, од� зб� 10, арк� 37)� 

Кед сом ишол през лавку,
Спал ми калап до ярку;
Ой там, пайташ, подойми,
Шкода моєй покрейды!
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Покрейдечка три верхи,
Вчера вечар з Киш-Керты,
Из Киш-Керты, з Боргазу,
Теперь фигла докажу� 
  [Головацький 1878/ ІІІ-1, с� 426]� 

Угорське словосполучення чардаш-калап означає зсунутий наба-
кир капелюх з загнутими полями: 

Як я пуйду до Вароша до склепу
Куплю собі чардаш-калап та й кефу�
Як я стану чардаш-калап кефовать
Та й ся буду вшиткі люди чудовать! 

Тут кефа (kéfa — щітка), кефовать, відповідно, чистити; склеп з 
польськ� — магазин, вшиткі з польськ — всі� Прощання з чардашем-

калапом, й, відповідно, з запаль-
ними танцями та гулянками 
означає прощання з парубоць-
ким життям: «Ужемся уженив, 
ужемся потішив»/ Ужем чардаш-
калап на клинок повісив»� Вод-
ночас пір’я на капелюсі набирає 
негативних асоціацій в сув’язі 
з мадярськими пір’яниками, 
тобто жандармами, у яких на 
капелюхах теж стриміло пір’я�

На весілля  — «свальбу» дівча-
та плетуть маленькі букети — 
бокрейди, з двох, трьох стебел 
барвінку, до яких прив’язують 
паперову квітку і все це 
перев’язують кольоровим па-
пером, пантликом — стрічкою� 

Угорський національний одяг 
з Трансільванії.
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Слово пантлик Е� Балецький вважав не угорським, а німецьким за-
позиченням, що потрапило за зразком інших германізмів [Балецкий 
1958, с� 40]� На самому весіллі виконують танець-коломийку, польку і 
чардаш: 

Невісточко молода,   Из чардашки упала,
Отопри нам ворота,   Вершки себі зломала;
Няй нам ся не зломить   Бокрейтица, шкода ей,
Бокрейта золота�   Біла дівко, подай ей�

Бокрейтиця шесть верхов  Мила моя, что ми дати,
Вчера рвана с городов,   Что ‘м с тобою волки пас?
Вчера рвана, ломана,   Дам ти ружу червлену,
За чардашку давана�   Тай бокрейту зелену� 
                 [Де-Воллан 1885, c� 5]� 

Різних морфологічних форм може набувати перейнята лексема 
жеб (zseb — кишеня): «Ци у мого миленького жебики троякі / Подив-
люся в жебики — подарунки всякі»� Жеб означає кишеню, від цього 
слова, очевидно, по аналогії зі словом кишенькова, тобто маленька 
хустинка, за допомогою додавання ще одного кореня і закінчень скла-
дено слова жеболовка, жаболовка, тобто носовичок, носова хустинка, 
які уподібнюються до слів «жаба» та «ловити»: «Не ходь, Янчік, попід 
сад/ Жаболовку дай назад! / Жаболовку беру, ті не дам/ Широка Тиса — 
верну її там»�

Фонетично незвичне для українців «szegély» (край, оторочка) ре-
формується у мові-приймачі як сегелет: «Та купи ми шириночку тай 
познаковиту / На чотири сегелети пантликом обшиту»� Часто вжива-
ним атрибутом вбрання є чижми, чижемки  — чоботи, часто у піснях 
вони набувають конотації — парадні, святкові, до прикладу, в описі 
весільного одягу, танців: «Червенії чижемочки, що ви наробили? / В 
Кречунові на помостї трьопоти ходили»: 
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Як я ся вберу й до костела йду,
Червині чізми на ніжках скриплять�
Шовкова сукня стегнички мете,
Сріберний пирстинь пальчики щипле,
Будь здоровийка, все веселийка
Вінчуймо тя віночком ясним,
Віночком ясним, леґінцьом красним�
   (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — 
  Ф� 14-3, од� зб� 429, арк� 138)� 

Чижмам протиставлено бочкори (постоли):
Не буду ся женити…
Покля ем ся не оженил —
У чижмочка клоп, клоп,
А як ем ся оженил —
У бочкорах шльоп, шльоп�
Гоп цуп, цумундра…
   [Де-Воллан, 1885, c� 130]� 

Багато угорських назв зафіксовано в селянському побуті, описах 
садиби, хати, домашніх начинь, праці у полі та біля худоби тощо� По-
угорськи звучать назви садових та городніх рослин, сама назва саду, 
городу — керт, кішкерт та ін� Народна пісенна естетика прагне до 
конкретності почуттєвого сприйняття, до точності й докладності ви-
значень, як зовнішніх, фізичних (перш за все зорових і слухових), так 
і внутрішніх, психологічних� У наступних прикладах показано, що 
різні садові рослини набирають певної символіки в піснях, виклика-
ють різні почуття й асоціації: «У нашому кішкирті пасоля цоркоче / 
Що кому до того, котрий котру хоче»; «…Такого мужа маю, як у кирті 
ружа /Я й сама такова, як ружа кертова»; «…У кішкерті шалата, крас-
на дівка багата /А ще краще худобна до роботи способна»; «У кішкер-
ті туліпан, сидить на нім младий пан / Мочить пірко до леду, ліпша 
любость од меду»; “…Ой коплю киндиричку перший раз, перший раз / 
Люби собі, хлопче, матір, не лиш раз, не лиш раз» (киндиричка — від 
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«kender» — коноплі, паралель-
но існує й діалектне слово ко-
маниці)� 

У приготуванні закарпат-
ських страв нерідко вжива-
ється капуста кольрабі, назва 
якої набула угорського фоне-
тичного оформлення карала-
би (karalábé), що в жартівли-
вих піснях може римуватися 
з прикметником криволабий, 
тобто це двокореневе слово з 
української та угорської скла-
дової (láb — нога): «Ей капус-
та, капуста, самі каралаби / Бо 
деякі хлопці самі криволабі»� 
Окремо ці дві складові зустрі-
чаємо в жартівливих весільних 
піснях у збірці Верхратського 
(1901, с� 200): «Ідеме, ідеме / Понад густы сады, / По таке дьівчатко, / 
Што мат крівы лабы»� Хлопці таким чином можуть глузувати зі сво-
їх суперників з іншої місцевості:

Де терня, там терня, в Мукачові терня,
Мукачовскі дівки — золотое зерня�
Золотое зерня лем би куповати,
Мукачовскі дівки — лем би цілувати�
Капуста, капуста, самі каралабы,
Ужгородскы хлопцы — самі криві лабы.

Де драча, де драча, в Ужгороді драча,
Ужгородскі хлопці каправое мача�
  [Народні пісні подкарпатских русинов 1944, с� 84]�

Весільне вбрання закарпатських гуцулів.
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Іменник мача — очевидно, походить від угорського macska — кіт, 
кішка, цим словом загалом позначають кошеня, цілий вираз з діалек-
тним каправий означає кислооке (з гнійними очима) кошеня�

Великого поширення в піснях набула лексема керт, рідше кирт 
(kert — сад, город), як і в угорській мові вона може вживатися в одному 
сполученні з прикметником «кіш» (маленький), тобто кішкерт, здебіль-
шого в піснях це зменшувальний, ласкавий відтінок� Деривативами є 
дієслово кертесити, прикметник кертовий: ружа кертова — садова тро-
янда, часто так називають дівчину� У пісенну формулу неможливого теж 
увійшло це запозичення, тобто пісок сіють в саду, де він має сходити:

Ой зашлю ти, моя мила, із поля пісочку
Аби-сь його посіяла у своїм керточку�
Та як буде, моя мила, пісочок сходити,
Тогди буде твій миленький із войночки іти�

Згадані та подібні слова (ружа, банда, сукня), вочевидь, колись були 
запозичені угорської мовою зі слов’янських (чи інших) і набули в ній 
дещо відмінних семантичних значень� У свою чергу, перейняті міс-
цевими говірками, вони можуть вводити в оману читачів та слухачів 
закарпатських пісень� У перекладознавстві ці слова називають удава-
ними друзями перекладача, адже в українській мові вони мають інші 
значення� Це сукня (szoknia — спідниця), банда (banda — ансамбль, 
група музикантів), пушка (puska — рушниця): «Полонина зашуміла, а 
бук розвивався / У Воловім банда била, коли м відбирався»�

У наступній пісні телек (telek — наділ, ділянка, земля) згадується 
як символ багатого приданого: «Ой богацьку дівчиноньку заболів по-
перек / Ще би булась не віддала, як не був би телек»� Посаг дівчини 
може називатися часть або дараб (darab — шматок)� Земельна ділянка 
може ще іменуватися табла (tábla — смуга землі, нива)� 

У постійних епітетах іменник чи прикметник може субститую-
ватися угорським відповідником, так, за аналогією з сивими волами 
побутує вираз сива марга (marha — худоба): «Полонина зелененька, по-
лонина красна / Та на тобі полонино сива марга пасла»� В етнографіч-
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ній літературі описано такий звичай: на святу неділю опівдні, коли 
скотарі збираються «гнати маргу» — пускати худобу додому — кожній 
корові на роги прив’язують віночок із рослин, і кожен скотар іде зі сво-
їми коровами і співає: «Вперед, Пишная вперед, веди за собою маргу 
черед� / Маргу черед красистих і скотарів рум’янистих» (АНФРФ ІМФЕ 
ім� М� Т� Рильського� — Ф� 14-5, од� зб� 5, арк� 87)�

У наступному випадку заміщується не іменник, а прикметник, це 
постійний епітет шарга коник (sárga — жовтий)� У книзі Колесси «Народні 
пісні з південного Підкарпаття» (1923) на с� 48—49 знаходимо наступну 
лемківську пісню, де немало й інших угорських та словацьких слів:

А на мочар, шарґа конік, на мочар,
Не пудзем я ґу невесце ґнес вечер,
Лем я пуйдзем ґу дівчатку шварнему,
Цо мі буде на фешенґі за жену�

Мила моя задремала, я заспал,
А кто же мі з за калапа пірка взял?
А то било з тий червеней фіялки,
Шкода, боже, стародавней фраїрки� 
   [Колесса 1923, с� 48—49]�

Болото — це мочар (mocsár), а фашянги означає Масляну, тобто пе-
рекручене зі складного для вимови «farsang» (фаршанг)�

У піснях, здебільшого жартівливих, знаходимо таких тварин як 
мачка (macska — кішка), мацур (кіт), мача (кошеня), кутя (kutya — со-
бака), сомар (szomár  — осел)� Цікаво, що мацур утворилося по аналогії 
з угорським діалектним «kacor» — кіт, а мача від мачки:

Та мала я мужа, як на руці палець
Ізіла го мачка, думала же палець�

Сусідо, сусідо, тримай собі мачку
Ізіла ми ґазду сночі на облачку�
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Купив циган сомаря, сомаря, сомаря, 
Вби циганка орала, орала, орала�
Ой, Марічка, чічері, чічері, чічері
Розчеши ми кучері, кучері, кучері�

Ей, загудь ми, гудачку, заріжу ти мачьку,
Кедь ти буде мало, ей, кедь ти буде мало,
Ще й з коцура сало�
    [Колесса 1938, с� 35]�

П� Лизанець зазначав: «Морфологічне оформлення запозичених 
іменників полягає в розподілі їх по родах, типах відмінювання укра-
їнської мови і визначається двома основними факторами: 1) закін-
ченням слова в мові-джерелі; та 2) аналогією чи впливом найбільш 
характерних моделей словотворення і словозміни української мови» 
[Лизанець 1976, с� 132]� Характерним зразком такого оформлення є 
угорське слово кочі (kocsi — віз), яке має численні деривати� Невлас-
тиве для української мови закінчення подовжується, додаються укра-
їнські афікси й утворюється — кочія/ кучія, кучіга, кучішка, відповідно 
жіночого роду (в угорській мові взагалі немає родів), паралельно може 
вживатися голосний «о» чи «у» в початковому складі слова� У фоль-
клорі лексема є доволі поширена, у даному випадку вона входить до 
традиційного коломийкового зачину: «Горі селом, долі селом бігала 
кучішка / Хіба й умру, та не буду да чия невістка»; «Горі селом, долі 
селом бігала кучія / Як не будеш, дівко, моя, не будеш нічия»� Без змін 
з мадярської перейнято назву візниці — кочіш�

По-угорськи звучать і номінативи багатьох господарських зна-
рядь, предметів, домашніх начинь тощо� В одній жартівливій піс-
ні співаночки уявляються засмаженими в каструлі — лабоші, їх так 
багато, що вистачить на мажу (з угор� mázsa — центнер, тут — вели-
ка кількість): «Тільки у ня співаночок було би на мажу / Як ся буду 
вмирати, всі в лабош засмажу»� Атрибутами весільного столу є таніри 
(tanyér — тарілка), кромплік (krupmli  — картопля), левеш (leves — суп), 
кіфлі (kifli — коржики, рогалики) тощо, гостей закликають робити по-
дарунки молодим наступними рядками:
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На таніри — галузки, най дарують і дружки,
На таніри кирбачі, най дарують і звачі� (корбач — нагайка)

На таніри і жаби, най дарують і баби�
А кто сидить за столом, най дарує за шором� (по черзі)

У піснях констатується, що молоді між собою пов’язані ланцом (lánc— 
ланцюжок): «Тече вода оврагами, тече вода шансом / Та Олена із Йосифом 
пов’язані ланцом»� У застільних піснях часто згадують угорську фруктову 
горілку — паленку / палінку та доволі поширене в краї найменування бо-
кала, чарки, склянки — погар (pohár): «Погарчику криштальовий, візьму 
тя за вушко / Будь здорова, миленькая, будь здорова, душко»;

Куди іду туди іду, корчму не питаю
Та дай, жиде, паленочки, бо гроші не маю�

Та дай, жиде, паленочки, та дай, жиде, меду
Одну маю коровицю, татум і преведу�

Пийте, хлопці, паленачки, пийте, хлопці, руму
Пийте, хлопці, що хочете, та лем до розуму�
   (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — 
  Ф� 14-3, од� зб� 429, арк� 2)�

В угорців назва Різдва звучить як «karácsony» (карачонь), це слово 
вважається давнім слов’янським запозиченням, своєю чергою воно 
могло перейти з угорської до закарпатських українців� Серед виявле-
них нами гунгаризмів номени бороцк, гаті, ґазда, дараба, кабат, левен-
те, леквар за походженням є слов’янізмами, однак до українських го-
ворів Закарпаття вони потрапили за посередництва угорської мови� 
Питаннями зворотних запозичень в українській мові Закарпаття 
цікався Л� Чопей, про слов’янські запозичення в угорській мові ґрун-
товну двотомну монографію написав І� Кнєжа [Kniezsa 1974/1-2]� 

На Закарпатті досі випікається на Різдво хліб керечун, карачун, 
який згодом ділиться на дараби чи дарабчики (шматочки), якими при-
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гощають членів сім’ї та дають худобі: “…На святий вечір також печуть 
карачун� Потом він стоїть тиждень до Нового року� 31 грудня заводять 
до хижі барана, а карачун лежить чи в кошарці (корзинці) чи на столі� 
Баран скаче на стіл і їсть, починає їсти карачун, а потім їдять кара-
чун самі і дають кушати карачун усій худобі… Всі колядники ходять з 
палками (по місцевому — бігар), у кожній групі — банді — може бути 
лише один музикальний інструмент» (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Риль-
ського� — Ф� 14-5, од� зб� 5, арк� 87)� 

Населення Закарпаття готує угорські страви — паприкаш, гуляш, 
левеш та ін�, куди кладуть каролаби (кольрабі), крумплі (картоплю) 
і зеллер (селеру), печуть фанки (fánk — пиріжок), лангоші (lángos — 
пончик, випічка), погачі, богачі (pogács — корж, коржик) та шетемені 
(sütemény — тістечко) тощо� Для приготування святкових страв кли-
чуть сокачку — кухарку (szokács  — кухар)� До багатьох страв, особливо 
в минулому робили заправку з борошна — ранташ (rántás), казали: 
рантована страва, я рантову (заправляю)� Додавати червону папри-
ку до страв вважалося по-мадярськи: «Так мадярки в Повчи варять» 
(йдеться про відоме як центр паломництва поселення Маріаповч у 
сучасній північно-східній Угорщині)�

Особливістю угорського весілля можна назвати численні піс-
ні, присвячені весільному банкету в цілому і окремим стравам� До 
прикладу, в селі Береги, що на Берегівщині, на весіллі проголошують 
окремі вірші для кожної страви� Це «Привітання палінці», «Привітан-
ня супу», «Привітання торту» та ін�, де жартома оспівується кожна 
страва: суп дає міць і силу, паленка радість і гарний апетит, сміли-
вість, від одного запаху благословенного берегівського вина втікає 
смерть тощо� Кожна пісня закінчується привітанням молодих та по-
бажанням їм усяких благ� Зафіксовано подібні українські пісні:

Сипте перець на папіриць, 
Дайте курку на тарілиць;
Курочка рябушейка вчора лелію гребла
Днесь старості ся спекла�
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Не давали сте їй ядрицю
Та не є у неї смальцю�
Не давали тенгериці,
Тонкі у неї стегниці�
   (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — 
  Ф� 14-3, од� зб� 23, арк� 429)�

Звучить у піснях і мотив загубленої люльки, чубука, чи сівара (szivár), 
попісара (pipaszár), в останньому слові спостерігаємо інверсію� За анало-
гією до люльки утворилася й попісарка: «Ой побив ня великий жаль, 
пропав мі попісар / Ой побив ня гіркий жаль, пропав мі попісар»� «Уже-
нився Николай, узяв попісарку / Николай мав попісарку, Николайка 
файку»� Тут попісарка римується з іншим запозиченим словом — файка 
(з польськ�)� Тютюн теж має угорський відповідник — доган (з dohány):

Ой под гай зеленейкый,
По под гай из горы:
«Ховай, женко, догань в ташку,
Идуть левизоры!»

Уж година по полудни,
Не є ревидунку:
«Добудь, женко, догань з ташкы
Наложи ми в люльку!»
 [Головацький 1878/ІІІ-2, с� 256]�

Складне для вимови угорське слово «сsingő» (чінгьо — дзвіночок) 
може набувати різних форм — закінчення жіночого роду на -а — чінга, 
або ж -ов, що позиціюється як чоловічий рід — чінгов, від нього утво-
рюється й дієслово: «Фраїречко, не вірем ті, купим чінгу прив’яжем ті� 
/ Як тя будуть хлопці бочкать, буде чінгов чінгітовать»� Вказані слова 
утворюють тавтологічний зворот, що надає оповіді експресії�

Вживаються в піснях і назви монет здебільшого в сув’язі з матері-
альним становищем героя тощо: «А як собі полюбила русина дурного 
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/ То не маю у кишені філлера єдного»; «Заплатить ти мила дрібними 
крейцері / Що їх заробила білими ручками»� До пізніших угризмів 
належать відносно нові реалії: «Летить, летить репилогийп понад нас 
фуркоче / Та проклятий ворожище бомбами в нас мече» (repülőgép — 
літак); «Ой із Углі до Колодка сяду на біціґлі / Би сь ни думав, любку 
любий, що то любов фіґлі» (bicikli — велосипед)�

Набагато рідше трапляються іменники на позначення абстрак-
тних понять� «Szerencse» (серенче) в угорській мові означає удачу, 
везіння, інше слово «boldogság» (болдогшаг) — щастя� Дана лексема 
реформується засобами мови-приймача у різних версіях: сиринча, 
серенча, сиринчиця, серенчочка, серенчливий, в українському фольклорі 
лексема конотується також як щастя: «Та із дуба зеленого паде жиру 
доста / Я сиринчиці не маю, а тяготи доста»� «Горі, сонічко, горі, вейся, 
віночку скорі / На ладку головоньку, дай, Боже, серенчонку»� 

У народній пісенності спостерігаємо значно менше переймань 
інших частин мови, окрім іменників, так це пояснює П� Лизанець: 
«Такий високий процент іменників серед лексичних мадяризмів по-
яснюється тим, що запозичуються передусім назви реалій, понять, 
які часто мають свою специфіку порівняно з традиційними словами 
і виконують, таким чином, термінологічну функцію� Дієслова і при-
кметники мають значно більш обмежений діапазон номінацій� Адже 
кількість різних дій та операцій, які чинять люди, є значно меншою 
кількості предметів та понять, з якими людина має справу, а позна-
чувані прикметниками ознаки предметів не такі вже й специфічні в 
різних мовах, внаслідок чого термінологічна функція прикметників 
незначна� Однак і така кількість запозичених дієслів і прикметників 
свідчить про тісні і тривалі контакти українського населення з угор-
ським» [Лизанець 1976, с� 107]�

Поширеними дієслівними мадяризмами в українській усній сло-
весності є такі дієслова як банувати  — сумувати, тужити за кимось 
(від угор� інфінітива bánni): «Оддам я ся оддам, хоч я побаную / Хай я 
газдуського хліба покуштую»; «Не бунуву, миленький, за тобов / Та я 
тебе, дівко, любив, та буду любити»� Від цього дієслова творяться й 
інші частини мови: прислівник — «Ой мі буде банно!»; іменник — «Ой 
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на горі винобраня, / Буде за мнов банованя»� Дієслово біровати похо-
дить від одного із значень угорського «bírni» — могти: «Доки буду біро-
вати помалу ходити»� Часто трапляється вираз «нич», що є перекру-
ченим від «nincs» — нинч, тобто немає: «Янічева жона, ой ся заболіла 
/ Янчій тото нич не вірить / В тебе, душко, нич не болить»� Паралельно 
побутує вислів не є — у мене не є тощо�

У популярних на Закарпатті піснях-баладах про отруєння хлопця 
чи дівчини вживається дієслово чалувати, що утворилося від угор-
ського «csalni» — обманювати, зраджувати, дурити:

Нащо тобі, легінику, тройзілля, тройзілля?
Дівка тебе зчалувала, в дівчини весілля�
Най чалує, най чалує, та я не баную
Я сідаю на коника, та гайда гайную�

Так само за допомогою українських суфіксів -ува, -юва оформлю-
ються слова енгедувати (від угор� engedni — дозволяти), кельтувати 
(kell — потребувати, мусити)�

Запозичені прикметники рідко зберігають початкову форму, на-
бираючи звичної для української мови фонетичної та морфологічної 
будови� Так, від угорського слова піці (pici — малесенький) утворюєть-
ся піціцький, напр� ротик піціцький� Від слова рендеш (rendes — правиль-
ний, гарний) — рендешистий, від цифра (cifra — яскравий, розмальова-
ний) — цифрований, від чалад (család — сім’я) — чаладійський: «Капуста, 
капуста широкого листа / Бо в нашого ґазди рендишисті вуста»;

Ой чия то фляшка цифрована
Що в ній стоїть горілочка направляна;
Як хто з неї буде пити 
Не буде го нич боліти пуд ребрами�

Угорські прикметники можуть вживатися в українській мові як 
іменники і як прикметники: «Фраїрове давні, то сьте були файні, / А 
ви теперішні гунцути, гамішні»; «Скочив пес у овес, а сука в татарку 
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/ Не дай мене, мати, за леда битангу»� Тут угорське «гунцут» (huncut) 
означає хитрий, гаміш (hamis) — нещирий, бітенга/битанга (bitang) — 
підлий, низький� Від угорського «röngy» (ганчірка) походить іменник 
ряндя — ганчір’я та прикметник ряндявий — обдертий, аналог діалек-
тного цуравий�

Крім прикметників і дієслів подибуємо інші частини мови� До 
прикладу: бізувно, бізівно, бізувне (звичайно, безперечно, безсумнів-
но) від угорського «bízik» (надіятися, вірити, бути впевненим)� Часто 
вживається прислівник шуга (suha) — ніколи: «А я тебе, легінику, не 
любила шуга, / Бо не знала, легінику, що є в тебе друга»;

Стоїть Юра коло мура, та й я коло нього
Який тота Юра файний пішла бим за нього;
Ой у хаті на геренді Юра підписався 
Кедь за нього, мамцю, не йду, шуга не віддамся�
(геренда — балка, сволок)�

Це слово входить до складу тавтологічного синонімічного компо-
зиту, в якому одне із слів є українським: «Не буду му нігди-шуга “до-
брий день” казати»� Угорське мінден (minden — кожен, увесь) та райта 
(rajta — уперед!) перейняті без змін: «Добрі ся сапкати, кіть добра сап-
ниця / Поб’є Марю мінден, кіть Іван п’яниця»; «Райта, коню, райта, на 
Бескиді варта / Там стара бабика замість пара бика»�

В угорському фольклорі поширена формула на позначення вірності, 
вічного зв’язку закоханих тощо «нас розлучить лише могила, лопата та 
поховальні дзвони» та її варіанти� В українських піснях є подібний ви-
раз, угорське слово «arsó» — лопата модифікується як аршів, у даному 
випадку цей стереотип передає трагізм любовних переживань:

Мамко, моя мамко! Серце мі ся замкло
Не є того ключа, аби го удомкло�
Не вдомкне го нико, ні піп ні ладика
Лише го удомкне аршів та мотика!
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У пісні-баладі «Ходить Іван по городу, в сопілочку грає» Марієчка, 
яка мститься коханому Йванкові за зраду, отруєю його і проклинає 
словами, що є перифразом смерті: 

Ей, тоти два пиріжки з нової комори,
Щоби тоби не помогли й воєнні дохтори�
Щоби тобі вже не поміг ні піп, ні владика,
Й але хіба ти поможе рискаль та мотика�

Приклади запозичення цілих висловлювань наводить у своїй 
статті П� Милославський, пісні ці були опубліковані в тогочасній пері-
одиці [Милославский 1943, с�63]: «Закувала зозулиця, та сіла на ганок�/ 
Забывимся поклонити: Йов регелт киванок» (у пер�: доброго ранку)� 
«Та я свою былявину припер горы муром, та надыйшов мадариско: 
Міт чіналс іт уром?» (у пер�: що ти тут робиш, пане?)�

Угорська лайка у наступній пісні означає «хай іде до дідька!» і ре-
формована незначною мірою: «Та не буду жито жати, бо жито зелене 
/Та не піду за мадяра, еде мег офене!»� У наступній фразі обіграно сино-
німічні форми дієслів (угорське — діалектне): «Закукула зозулиця та 
сіла на дуба / Мадяр каже: «Дєре іде» / Я йому «Пой сюда»� 

У творах майже не зустрічаються числівники, окрім тисяча (езер) 
на позначення великої кількості: «Ой сорочки немає, тільки ноговиці, 
/ Треба б йму по п’ять езрів та красної вданиці», тут згідно з правила-
ми українського відмінювання випадає голосна «е»�

Отже, процес угорсько-української мовної інтерференції харак-
теризується гетерохронністю, запозичення відбувалися в різні істо-
ричні відтинки� У різних жанрах обрядової та родинної, любовної на-
родної поезії зафіксовано чимало лексичних гунгаризмів� Найбільше 
лексичних переймань іменників (переважно побутових реалій та но-
мінацій дійових осіб), значно менше дієслів і прикметників, незна-
чна кількість інших частин мови� Запозичені слова лише частково 
лишаються незмінними, а загалом оформлюються згідно з фонетич-
ними та морфологічними законами української мови� Це є свідчен-
ням того, що процес входження угорських слів є активним, засвоєн-
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ня відбувалося інтенсивно, про що також говорять такі ознаки, як 
отримання ними нових конотацій, входження перейнятих лексем 
до фразеологізмів, широке використання їх у мові-приймачі та ін�

Народна проза Закарпаття

Угорські мотиви в українській оповідній традиції

Своєрідною є народна проза Закарпаття� Віддаленість, ізольованість 
краю сприяла консервації тут древніх уявлень та вірувань, та й сама 
природа Карпат — часто суворих і неприступних — навіювала своє-
рідні асоціації та образи� Краса гірського краю, зелених, аж синіх по-
лонин та лісів, швидких потічків, правічних гір спонукала до буян-
ня фантазії� Якось П� Лінтур під час поїздки краєм побачив поламані 
смереки та буки й написав: «Такі стихійні лиха породжують казкові 
сюжети про битву титанів, казкові образи велетів, які ступають з гори 
на гору, ламаючи ногами могутні ялиці, наче сухі стеблини» [Лінтур 
1984, с� 254]� 

Людина наділяла природу людськими рисами, божествила її, на-
селяла духами і божками, пояснювала незрозумілі явища, виходячи з 
власного, на той час досить обмеженого досвіду� У регіоні побутує чи-
мало оронімічних легенд, де йдеться про гори� Так, походження Кар-
патських гір у творі «Як виникли Карпати» пояснюється борсанням 
під землею велетня Силуна, який прагне визволитися й не може, а 
сама назва — від чоловіка на ім’я Карп� Відомо, що в фольклорній тра-
диції велети співвідносні з горами, скелями і камінням, вони наді-
лені надзвичайною силою, часто потворною зовнішністю, переносять 
чи перекидають величезні кам’яні брили, змінюючи ландшафт� Поді-
бні істоти є духами-захисниками соляних шахт (твори «Демон соле-
рудника», «Страхопуд» тощо)� Поширені тут оповіді про походження 
стихій, тварин, рослин� Так, у зоогонічній легенді «Про бузька» Бог 
перетворив чоловіка на бузька у покарання за те, що той повипускав 
із мішка різних гадів — змій, ящірок та ін� Рослина з фітонімічного 
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наративу «Отровниця — песся вишня» іменується так за причетність 
до смерті хлопчика, дроворуб за непослух перетворився в дятла� Ве-
лику групу легенд та переказів становлять апокрифічні твори, що 
виникли після прийняття християнства і складають його народну 
інтерпретацію� Це оповіді про Бога, святого Петра, Люципера та ін� 
Падінням з неба Люципера (Люцифера) пояснюється виникнення 
гір — «Як виникли гори Марамароша»� Назва міста Хуст нібито утво-
рилася від того, що чорт, який переносив велику брилу, впустив її на 
хвіст іншого, й той від болю заволав: хвуст, хвуст, мій хвуст!

В основі багатьох переказів та легенд лежить пояснення походжен-
ня різних географічних назв, це топонімічні легенди та перекази, 
яких на Закарпатті дуже багато, ще їх звуть топографічними� Існують 
оповідання про виникнення селищ, гір, річок, озер, боліт (мочарів), 
урочищ, полонин тощо� До прикладу, існує кілька гетерохронних різ-
нозмістових легенд про відоме Синевирське озеро, за одною з яких, 
вода в ньому є чарівною: хто вип’є її, розумітиме мову тварин, а хто 
викупається — мову птахів� 

Поширеними є міфологічні легенди та перекази, де діють відьми-
босоркані, велетні, мавки, змії, персоніфіковані хвороби: у вигляді 
пса, кішки («Болячка»), це чума, холера («Умітка), які в ті часи вимо-
рювали цілі села� Чарівниці, що мають подобу молодих дівчат і часто 
іменуються красні, можуть довести людину до смерті, так само як і 
повітрулі — літаючі русалки, що нагадують південнослов’янських 
віл� Зустріч з ними може накласти відбиток на все життя («Полони-
на Камінь»)� Надзвичайними здібностями наділені чарівники — це 
по-місцевому чугай, а також чорнокнижник, який уміє керувати хма-
рами, стихіями («Про чорнокнижника»)� У закарпатських казках, ле-
гендах та переказах зустрічається чарівний літаючий кінь — татош� 
Він може ходити на трьох ногах, а підкови в нього прибиті навпаки, 
тож важко зрозуміти, куди їде вершник� Кінь має чортячу силу, може 
переплигувати з одної гори на іншу [Замки Закарпаття 1995, с� 64]� 

Попід самими хмарами можуть літати й змії чи шаркані, шарку-
ни — багатоголові дракони� У творі «Про шаркуна» розповідається, що 
з ящірки, яка не почує дев’ять років голосу дзвона чи людини, утво-



230         Фольклор українсько-угорського порубіжжя

рюється гадюка, з гадюки за тих самих умов — крокодил, далі шар-
кун: «Шаркун то вже страшно великий, має три або й більше голів� 
Величезними крилами під час бурі літає над полями� Його слугами 
суть чорнокнижники� Суть то чорні, як вугіль, люди� По боках носять 
сокири� Вони допомагають шаркунові наганяти на поля страшні бурі 
й нищити урожай� Коли шаркун літаючи зачепиться дерева або хати, 
то виверне дерево горі коренем, а з хати зриває стріху» [Легенди Кар-
пат 1968, с� 247—248]� 

Варіантом твору «Микита Кожум’яка» на Закарпатті є легенда про 
семиголового змія Веремія та князя Корятовича («Князь Корятович»), 
який приїхав з Поділля і порятував людей Мукачева від змія� Глибо-
ко поетичним, метафоричним є тут образ дітей-квітів, які оживають 
з крові убитого дракона, квіти спершу перетворюються на червоні 
краплини, а далі на дітей� Образної виразності надає твору картина 
жовтої річки з жовчі дракона, що тече Дунаєм у Чорне море� Про кня-
зя Корятовича, що був історичною особистістю і прибув у ці місця з 
Поділля, теж створено немало оповідей, зокрема про його господарю-
вання в Мукачівському замку, закладення Мукачівського монастиря 
та ін�

Уявлення про походження від тотемних тварин збереглися в об-
разі людини-вовка чи блудника, напівлюдини, напівзвіря («Вовкуни», 
«Дводушник»)� Давні космогонічні вірування втілилися в дивовиж-
них істотах — ворколабах, що хочуть з’їсти сонце:«Я кілька разів ви-
діла, як сонце мінилося� То добре видно в криниці, де вода спокійна� 
Дивишся, як у дзеркало, і видиш, як сонце міниться� Видно і ворко-
лабів, як його кусають� Вони і місяць їдять� Айбо ні сонце, ні місяць 
вони не можуть з’їсти� Бо і сонце, і місяць сильніші від ворколабів� 
А сонце умиється кров’ю — переміниться� І світить потому ясніше» 
[Легенди та перекази Міжгірщини 2010, с� 18]� Свого часу подібну уні-
кальну легенду записав на Закарпатті П� Богатирьов, при цьому по-
даючи і її пізнішу, сучаснішу інтерпретацію� Ці древні мотиви ввій-
шли й до народної казки («Як Контюфіть дістав сонце і місяць»)� Риси 
язичницьких та християнських персонажів поєднав у собі диявол, 
ачи щезник�
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Чимало легенд та переказів розповідають про саме населення, 
його заняття — вівчарство, виноградарство, плотогонство, існують 
оповіді про різні національності («Як роздавав бог гаразд»)� Про місце-
вих мешканців побутує легенда під назвою «Лемко, Бойко і Гуцул»� У 
ній йдеться про горянина Чорногора з-під Говерли, який шукав свого 
коня і забрів у Маковицькі гори, де зустрів красуню Маковицю� Одру-
жився з нею, народилося троє дітей — Лемко, Бойко і Гуцул� Невдовзі 
Чорногор повернувся на свою батьківщину� Коли синам виповнилося 
по двадцять років, за наказом батька вони по черзі приміряли черес і 
натягнули стрілу� Бойку й Гуцулу черес був замалий, а лук затугий, а 
наймолодшому Лемку — впору, тож він лишився при матері, а решта 
пішла господарювати в інші землі� «Отак і стали жити окремо три 
рідні брати� Лемко — на Лемківщині, Гуцул на Гуцілії, а Бойко — на 
Бойківщині� Окремо маєтками, але разом серцем і душею, бо як-не-
як — рідні брати, кровні родаки собі…» [Чорі 2004б, с� 64]�

На формування оповідної традиції краю вплинуло спільне про-
живання багатьох народів, зокрема взаємовпливам у мові та фоль-
клорі українців та угорців сприяли конкретні історичні, соціально-
економічні фактори, такі як:

— торгівля, участь закарпатських селян у регулярних торгах-
ярмарках у різних місцевостях Закарпаття, Угорщини та ін� країн;

— участь у селянських повстаннях, зокрема антигабсбургських, 
разом з угорськими та ін� селянами;

— спільна служба в австро-угорській армії, участь у війнах; 
— сезонна робота на соляних рудниках і шахтах, на мануфактур-

них підприємствах і на заводах, поміщицьких землях поза Закарпат-
тям;

— офіційні контакти та освіта�
Отже, у фольклорі регіону відбилися історичні події, як місцевого, 

так і загальнонаціонального значення� Назва місцевості теж часто по-
єднується з історичними подіями, які тут були бурхливими і часто 
трагічними й по-своєму інтерпретувалися в усній літературі� 

Питання про історизм фольклору є складним і неоднозначним, 
до нього зверталося багато дослідників, як у минулому, так і в наш 
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час� Зокрема в ХІХ ст� питання про історичну інформацію, яку не да-
ють письмові джерела, а донесла до нас усна писемність, з’ясовувала 
культурно-історична школа — П� Куліш, М� Костомаров, М� Драгоманов 
та ін� І� Франко виробив концепцію перевірки історичних документів 
щодо їх «історичності» та взаємодії з фольклорними текстами, він же 
займався розбудовою механізму «витискання історичної олії» з фоль-
клорних творів� Цими питаннями згодом цікавився М� Грушевський, 
який називав історизм «зондажем у хронологічні верстви»� Цікаві 
думки про українські пісні висловив М� Гоголь: «Історик не повинен 
шукати в них вказання дня і числа битви або точного пояснення міс-
ця, вірної реляції; в цьому відношенні небагато пісень допоможуть 
йому� Але коли він захоче пізнати справжній побут, стихії характе-
ру, всі найтонші відтінки почуттів, хвилювань, страждань, радощів 
описуваного народу, коли захоче випитати дух минулого віку, загаль-
ний характер всього цілого і окремо кожного часткового, тоді він буде 
задоволений цілком; історія народу розкриється перед ним в ясній 
величі»� [Гоголь 1952/3, с� 394]� Свого часу ці питання дискутувалися в 
радянській, в українській фольклористиці (праці В� Проппа, М� Крав-
цова, В� Жирмунського, М� Плісецького, В� Соколової, М� Рильського, 
О� Дея, Н� Шумади, В� Юзвенко, М� Гайдая)� Засвідчено, що проблема 
фольклор та історія постає в межах ширшої тематики — фольклор і 
дійсність� Ставлення до дійсності і способи її передачі змінюються 
впродовж історичного розвою кожного народу� Тому при вивченні 
питань: фольклор і дійсність, фольклор та історія треба розглядати 
її віддзеркалення в кожному окремому жанрі, враховуючи час його 
створення, специфіку художнього зображення в ньому тощо� В остан-
нє десятиліття спостерігається нова хвиля інтересу до даної пробле-
матики, як у світі, так і в Україні, це праці В� Сокола, С� Мишанича, 
Н� Малинської, М� Дмитренка, І� Сенька, І� Туряниці, Н� Ярмоленко та 
ін� З угорських дослідників слід назвати імена І� Крізи, І� Ландграф, 
З� Мадяра, Г� Барни� В Угорщині вийшли окремі збірки досліджень, 
присвячені річницям повстання 1848 р� та революції 1956 р�

Актуальним лишається питання розгляду усних джерел як істо-
рично достовірних, їх перетин з письмовими� Дослідник цієї тема-
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тики на закарпатському матеріалі В� Мельник, порівнюючи письмо-
ві та усні джерела, писав: «За своє багатовікове існування фольклор 
Закарпаття виробив стійку систему способу зображення реального 
життя, окремих фактів, ситуацій і подій� Проте своєрідно і неповтор-
но відображаючи те, що було близьким для народу і безперервно вра-
жало його уяву, народні перекази та історичні пісні, крім фактичних 
подробиць, містять найбільш поширені серед народних мас погляди� 
В той час як літописні й архівні матеріали в основному лише фіксу-
ють конкретні події, явища і факти, у фольклорних творах вони пе-
реосмислюються народом й подаються відповідно до його почуттів, 
надій, сподівань, відповідно до його філософії та морально-етичних 
норм�

У кожному з розглянутих нами жанрів закарпатського українсько-
го фольклору завжди можна знайти відображення як конкретних 
фактів, так і загальних суспільних процесів» [Мельник 1970, с� 201]�

Отже, процес збереження і відтворення в народній пам’яті іс-
торичних подій і героїв не є простим і однозначним� Збирач та до-
слідник історичного фольклору Закарпаття І� Сенько писав: «Зустріч 
із Василем Короловичем (Страбичево на Мукачівщині), Дмитром 
Чепою (Ільниця на Іршавщині), Олексою Рундаком (Хуст), Миколою 
Обладанчуком (Ясіня на Рахівщині), Іваном Воловаром (Горяни на 
Ужгородщині), Юрієм Гутичем (Ворочово на Перечинщині) і багать-
ма іншими оповідачами, якими збережено в пам’яті і душі найріз-
номанітнішу інформацію про минуле, дають підставу говорити про 
глибокі традиції у відборі й оцінці народом політичних (сфера бу-
вальщини) та історичних (сфера переказу) явищ і подій� У цьому про-
цесі простежуються певні закономірності» [Cенько 2003, с� 5]� Сенько 
називає їх чотири, посилюючи свої висновки прикладами: 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 історич-
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не світобачення, вони здебільшого багатофункціональні [Там само, 
с� 5—11]�

У закарпатському прозовому фольклорі відбилися історичні події, 
починаючи з найдавніших� П� Лінтур виокремлює наступні цикли 
цих творів: 

« — легенди та перекази про виникнення сіл, селищ, міст, замків, 
урочищ;

— легенди й перекази про татаро-монгольську навалу;
— легенди й перекази про турецькі напади;
— легенди й перекази про антигабсбургські повстання;
— легенди й перекази нового часу» [Лінтур 1968, с� 287]�
Багато народів пройшло через цей край, багато завойовників ба-

чили місцеві жителі, що мусили завжди бути на сторожі і чинити 
опір здебільшого партизанськими методами та з допомогою хитро-
щів, користуючись з добре вивчених місцевих умов� Великих збитків 
нанесли Закарпаттю татари, яких тут називали песиголовцями, бо 
«такий вид був у них як у пса», згідно з оповідями, татари мали очі 
спереду і ззаду, нюх як у звіра і т� п� Збереглося чимало переказів про 
татар, боротьбу з ними закарпатців («Татари в Зарічу», «Як попадя вті-
кала од песиголовців», «Як люди вигнали татарів»)�

З місцевими топонімічними назвами поєдналися оповіді про 
легендарного короля гунів — Аттілу, який правив у Паннонії, угор-
ського вождя Алмоша у літописах названо його нащадком, хоча це 
не відповідає історичній правді� Іменем дружини Аттіли, який ні-
бито прийшов у карпатські ліси, — Ріки, названо місцеву річку� Ріка, 
яка перевернулася разом і з возом і впала в воду — в іншому варіанті 
вона застудилася й померла — похована на пагорбі поміж Тячевом 
і Буштином� Як і в європейських легендах про поховання дружини 
Аттіли, зазначено, що труна була потрійною — золотою, срібною та 
залізною� За переказом, там само поховано й самого Аттілу� А вартові, 
залишені на пагорбі, з часом переженилися з місцевими дівчатами і 
назавжди лишилися в тих місцях: «Їх уже зараз й не розпізнати се-
ред челяді Хустщини і Тячівщини» [Чорі 2004б, с� 128]� Тьмяні контури 
давноминулих історичних подій тут наповнюються живою дійсніс-
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тю, чудова природа пробуджує творчу фантазію, надає загадковості і 
романтичності подіям людського життя� 

Про давні контакти угорців з Київською та Галицькою Руссю свід-
чать сучасні географічні найменування� На території України є багато 
топонімічних назв з угорськими коренями — річка Угорський Тікач, 
Угр, поселення Угруйськ, Угорце, Угринів, Угорники, Угор, урочище 
Угорська гора між Києвом і Житомиром, Угорське біля Києва та ін� 
Давньоруський літописець Нестор з ХІІ ст� назвав Карпати угорськи-
ми горами, тому що через них переходили ці кочові племена, що мали 
політичний вплив у регіоні� У «Повісті минулих літ» він так пише 
про проходження угорців повз Київ у пошуках батьківщини: «У рік 
6406 [898] ішли угри мимо Києва горою, що зветься нині Угорське� І, 
прийшовши до Дніпра, стали вежами (кочові житла на колесах, прим� 
перекл�), бо ходили вони [так], як і половці� І, прийшовши зі сходу, ри-
нулися вони через гори великі, що прозвалися горами Угорськими, і 
стали воювати проти слов’ян і волохів, які тут жили� Бо сиділи тут ра-
ніше слов’яни, і волохи забрали землю Слов’янську� А потім угри про-
гнали волохів і унаслідували землю ту� І сиділи вони зі слов’янами, 
підкоривши їх собі, і відтоді прозвалася земля [ця] Угорською» [Літо-
пис руський 1989, с� 14]� У Києві на Аскольдовій могилі 1997 р� встанов-
лено пам’ятний знак на честь 1100-річчя події  — мирного проходу 
угорців повз Київ� 

Далекі часи, перехід угорців через Карпати в пошуках батьківщини 
(гонфоглалаш з угор� — знаходження батьківщини) згадано в переказі 
«Князь Лаборець», оповідач свідчить, «що се було дуже давно»� У нара-
тиві йдеться про славного князя Лаборця, який дуже любив свій край 
і людей, і люди його теж любили� Раз він зібрав людей на раду та гос-
тинно частував їх, вони їли та пили, весело гостилися� Та по радості 
прийшов сум, у край прийшли мадяри і напали на його військо, пе-
ребили всіх людей� Дали знати по селах, аби збирали підмогу, місцеві 
леґіні пішли на Ужгород і по дорозі зустрілися з мадярами та перебили 
їх� Однак прибувши до міста, вони зрозуміли, що спізнилися, мадяри 
вбили князя� В Ужгороді вже били дзвони, навіть пташка, що весело 
співала, засмутилася� Урочисто відбулося поховання князя Лаборця 
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«двадцять попов му служило, тридцять дякув му співало», тобто йдеть-
ся про християнську літургію, що є пізнішим напластуванням у творі� 
Гіперболізоване число церковнослужителів свідчить про урочистість 
відправи, високе становище померлого, любов до нього народу та його 
сум за ним, навіть птах замовкає від печальної звістки�

За іншою версією під назвою «Ріка Лаборець (Свіржава)» Лаборець 
правив у Паннонії, де жилося вільно: «— Пан он і я — усі ми панове!», 
так своєрідно тлумачиться ця назва [Чорі 2003, с� 89]� Коли напали 
угорці, він разом зі своїм військом хоробро оборонявся в Ужгород-
ському замку� Угорці вже відступали, та один боярин зрадив князя і 
таємним ходом провів їх у замок� Князь переодягся в жіночу сукну та 
вибрався із фортеці� Та його спіймали і закатували на березі р� Свір-
жави, яка відтоді зветься Лаборець на честь князя� У переказі «Ріка 
Лаборець», записаному В� Соколом [Писана керниця 1994, с� 89] зі схо-
жою тематикою згадується факт переходу мадярів через Київ, й ніби-
то київський князь дав їм допомогу — посланців� Слуга, який рятує 
князя, промовляє до нього віршами: «Сідай, княже, на коня і втікай 
по чистому полю, щобы не попасти ворогам у ниволю» [Там само]�

У збірці «З глибини віків» М� Мушинка наводить народний пере-
каз про Лаборця, записаний в с� Калинові на Межилабірщині в Сло-
ваччині� За словами Юрка Лепея, його батьки розповідали про дубо-
вий хрест, установлений на пам’ять про боротьбу слов’ян зі східними 
кочівниками: «Біля цього хреста річ-річно сходилися люди з цілої 
піддунайської долини та згадували свого хороброго вождя Лаборця, 
що на цьому місці поклав своє життя, щоб своєю смертю вибороти 
свободу своїм ближнім…» [Мушинка 1967, с� 341]�

На основі легенд та переказів про смерть Лаборця створено баладу 
«Ой в городі в Ужгороді», що є рідкісним зразком карпатської ліро-
епіки і належить до групи фольклоризованих авторських пісень� Ба-
лада вміщена С� Мишаничем у збірці «З гір Карпатських» (1981, с� 28):

Великий смуток настав у народі,
Смуток великий, журба велика, (2 р�)
Бо в край напала ватага дика� (2 р�) (скрізь останні по 2 р�)
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Як ясне сонце заступляє хмару,
Так в край наш руський впали мадяри,
Ішли, палили города, села,
Замовкла пісня руська весела�

Вже од города, од Мукачова
Надходить орда та Арпадова,
Вже зажурились старі і діти:
— Що нам робити, де нам ся діти?

А одні кажуть: «Станьмо, мирімся!»
А другі кажуть: «З врагом борімся!
І за свободу ми поддержімся!»�

А князь Лаборець, наш славний борець
Кличе боярів на княжий дворець,
Кличе боярів радити раду,
Як сохранити народ і владу�

А слуга вірний Лаборцю каже:
— Сідай на коня, наш милий княже,
Утікай, княже, на чистім полі,
Щоб не попасти до рук неволі�

Іде Лаборець на бистрім коню,
За ним мадяри біжать в погоню,
Аж над рікою князя імили,
Голову сиву з плечей здоймили�

Аж над рікою князя імили,
Голову сиву з плечей здоймили�
Од того часу та Лаборичка
На вічну пам’ять князеві зветься�
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В іншому переказі «Про Лаборця і білого коня» розповідається, що 
в князя був слуга на ім’я Мадяр, який спершу попросив землю, потім 
поселити на ній своїх родичів, далі він придбав білого коня, зібрав 
військо й кінчилося все оголошенням війни Лаборцю� Лаборець ки-
нувся тікати, та не встиг, загинув� Відтоді річка на цьому місці на-
зивається Лабориця, а зараз Латориця� Ім’я легендарного князь згаду-
ється також у сув’язі з іншою річкою, в оповіді йдеться про боротьбу 
двох богатирів за владу� Один із них, Бодрог переміг свого проти-
вника Лаборця і повісив його в тому місці, де річка Топля впадає в 
Ондаву� Тому й річка Бодрог названа на честь переможця [Adalékok 
Zemplén vármegye történetéhez, 1898, p� 103]� 

Туга руського князя за батьківщиною, яку він втратив через свою 
довірливість, увиразнюється в ємній формулі: «чорний кантар, білий 
кінь, продав я країну, боже мій!», де білий кінь символізує зраду� По-
стійні епітети «чорна вуздечка, білий/сивий кінь» є загалом фоль-
клорними стереотипами, приміром, у весільній пісні:

Чорный кантар, сивый кунь, 
Женив бем ся, Боже муй�
Куплю собі віялку:
Ружу челлену мадярську�
Челлена ружа горіла�
Пуд нив мила сиділа�
 Искры на ню падали, 
Хлопцы за нив плакалы�
Решетом воды носила
Челлену ружу гасила� (кантар з угор� — вуздечка)�
    [Годинка 1993, с� 52]� 

У кінці ХІХ ст� подібну пісню записав Б� Барток: 

Челлени кантар, сиви кунь,
Бо я бим ня женіл, Боже муй�
Возьму собі фіялку
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Челлену ружу мадярку�
Челлена ружа горіла
Под ній біла дівка сиділа�
Решетом воду носила
Челлену ружу гасила�
  (З рукописних записів Б� Бартока)�

У переказі про гори Карпати замість Лаборця виступає цар білих 
хорватів, які мирно господарювали на Придунайській низовині� Та 
зі степів Середньої Азії прийшло дике плем’я під проводом візира-
вождя� У табуні візира був прекрасний білосніжний диво-кінь з чер-
воним кантаром� Цар хорватів запрагнув його мати, за що візир по-
просив поселитися в його володіннях� Після цього в краї запанувала 
розруха, голод і нещастя, чужинці відбирали все в місцевого населен-
ня� Дійшло до того, що цар був змушений помандрувати зі своїм на-
родом з рідних долин в ліси та гори� Згадані слова про коня співав 
цар, втікаючи у високі, малозаселені гори, які потім назвали Карпата-
ми (переказ «Карпати»)�

У ще одному творі цієї тематики «Легенда про білого коня» Арпад 
довго блукав зі своїми людьми світом, поки не почув про нові гарні й 
родючі землі Паннонії� Він послав туди свого посла Кушида, котрий 
провів переговори з місцевим царем Святоплуком, подарував йому 
білого коня із золотими кантарями і золотим сідлом, таким чином 
угорці отримали землю — за коня, траву — за золоті кантарі, а воду — 
за золоте сідло� Кушид набрав у свою «корчагу-баклагу води з Дунаю, 
бесаги-торби набив травою, ще й грудку чорної землі взяв із собою» 
[Чорі 2004б, с� 141] і повернувся до Арпада� Угорці перейшли через Кар-
пати, поблизу Мукачева розбили воєводу Лаборця, почали виганяти 
Святоплука, той вступив у бій з ними, та мадяри перемогли і він уто-
пився в Дунаї: «Отак здобув Арпад своєму народові нову Вітчизну, де 
й живе уже з того часу упродовж тисячу літ» [Там само, с� 142]� Цікаво, 
що даний переказ співзвучний відповідному угорському твору про 
білого коня, записаному в «Ілюстрованому літописі» («Képes krónika») 
з XIV ст� У переказі відбилося давнє вірування, в основі якого лежить 
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нібито древній правовий закон про те, що принесена з якоїсь країни, 
поселення, будинку земля, пил чи будь-яка річ надають право заво-
йовникам володіти цією країною, краєм, місцевістю� Подібні віруван-
ня є в персів та арабів, а також інших народів угорської групи  — чу-
вашів, мордви, вотяків� У даному переказі князь цього нібито не знав, 
і це привело два народи до ворожнечі� Щодо історичної правди, то в 
час прибуття Арпада в Паннонію Святоплук уже помер, і в той період 
правив інший моравський князь, з яким відносини в угорців були 
загалом мирними� 

З часом переказ про Лаборця долучився до оповідей про угорського 
діяча пізнішого часу князя Ракоці Ференца ІІ, тобто замість Лаборця 
в оповіді згадується сам князь� Це твір «Про Раковція» із збірки К� За-
клинського (1925, с� 93—94), де йдеться про пана Раковція, який жив у 
Дебрецині і взяв слугу Мадяра з Азії� Мадяр після року служби купив 
у нього землю, потім привів ще мадярів і купив ще землі, а потому 
пішов до Азії і привів із собою «білого коня із красним черленим кан-
таром і із сріберними гомбицями на чолі»� Пан побачив коня і попро-
сив продати його, Мадяр згодився за умови, що той дасть мадярам 
письмовий дозвіл на проживання в його землі� Пан підписав угоду, 
тоді Мадяр пішов знову в Азію і привів із собою багато людей, які по-
відбирали в русинів коси, сокири, мотики і вигнали їх у гори, в Мара-
марош, а самого Ракоці  — під Хустський замок� Тоді він заспівав: «Так 
черлений кантар, білий конь, продав я краину, боже мой!»

Щодо історичних джерел, то відомо, що край багатовіковому ко-
чуванню угорців настав у 892—896 роках, по їх прибутті в Карпат-
ський басейн� Офіційним роком святкування гонфоглалашу вважа-
ється 896 рік, 1996 року в Угорщині широко відмічалося 1100-річчя 
цієї події� З історичних джерел відомо, що угорці, які йшли через 
Закарпаття, або вели бої із слов’янами, які тут мешкали, або ж всту-
пали з ними у переговори, зав’язували стосунки� Так згадується про 
це в угорському літописі кінця ХІІ — поч� ХІІІ ст� Аноніма «Gesta 
Hungarorum» (Діяння угорців): «Коли Алмош і його наближені усві-
домили почуте, то всілися на коней і рушили до замку Ґунґ, щоб 
захопити його� Поки встановлювали табір навколо мурів, жупан, 
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якого на місцевій мові називають дукою по імені Лоборц, почав ті-
кати у напрямку Земплинського замку� Воїни вождя розпочали пе-
реслідування, біля однієї річки впіймали і повісили його� Від того 
часу річку назвали його іменем — Лоборц� Воїни на чолі з Алмошем 
захопили замок Ґунґ і влаштували чотириденну гулянку» [Gesta 
Hungarorum 2005, с� 27]� Далі в літописі розповідається, як Алмош 
скликав своїх людей, прийняв від них присягу на вірність та про-
голосив своїм наступником і вождем сина Арпада� І став Арпад на 
мові іновірців називатися князем Гунгварії, а його воїни гунгвара-
ми� Після захоплення Ужгорода одна частина мадяр пішла на фор-
тецю Земплин, а друга на фортецю Боржава, яку й захопила на тре-
тій день облоги, зломивши опір війська слов’янського князя Салана� 
Потому угорське військо повертається до основної орди, після чого 
переходить у район Дунайської низовини� 

Літопис «Діяння угорців» зберігся в єдиному списку ХІІІ ст� й був 
опублікований у середині XVIII ст� За припущеннями, безіменний 
автор — Анонім був літописцем короля Бели ІІІ (є інші версії щодо 
цього)� Твір значною мірою не історичний, а літературний, у ньому 
немало вигадки� Сам Анонім скептично ставився до народних опо-
відей, хоча активно використовував їх� Як згадувалося вище, літопис 
свого часу українською переповів І� Франко, останній переклад здій-
снив К� Найпавер (2005 р�)� 

Щодо князя Лаборця, то не доведено, що він був реальною істо-
ричною постаттю, про нього свідчить єдине письмове джерело — 
«Геста Гунгарорум»� У цьому творі та в інших джерелах згадується 
слов’янський (можливо, болгарський) князь Салан (очевидно, цар Сі-
меон), який мав своїх підвладних князів, одним із них був ужгород-
ський дука (в літописі dux — князь) Лаборець� 

На основі легенд про Лаборця закарпатські письменники створи-
ли немало художніх творів, зокрема це «Князь Лаборець» (1863) А� Кра-
лицького, «Покорение Ужгорода» (1879) Є� Фенцика, «Князь Лаборець» 
(видр� 1995) А� Волошина, балада «Князь Лаборець» (1996) Ю� Чорі та 
ін� І� Сенько, який описав ці твори, зазначив, що Лаборець «живе у 
пам’яті людей як міф про руське князівство на південних схилах 
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Карпат, як символ волелюбності, героїчний образ минулого» [Сенько 
2000, с� 24]� 

Про перетин карпатського хребта вождем Алмошем розповідаєть-
ся в топонімічному переказі «Алмаш (Яблунів)»� Розбиття ним табору 
в Мукачеві пояснено наближенням зими і сприятливими місцевими 
умовами� Загони Алмоша спустошували, грабували і спалювали села� 
В одному селі Алмош не знайшов жодної душі, окрім старих діда з ба-
бою� В люті він спалив усе село, крім хутора, де мешкали старі� Згодом 
навколо хутора повиростали хати й утворилося село, яке й назвали 
Алмош, а згодом — Алмаш� За іншою версією: «…коли мадярські за-
гони візира Алмоша наскочили і село, увиділи рясні яблуневі сади� 
“Алма, алма! (Яблука, яблука!)”, — закричали вони і кинулися рвати 
й їсти� Затим село спалили» [Чорі 2007, с� 7]� Від цього угорського слова 
пішла назва нового села, що утворилося згодом� 

Згадувані події ввійшли до переказу «Про Мукачівський замок», 
у якому відчувається авторське начало� Власне, цей розлогий твір 
містить кілька переказів, які мають свої окремі варіанти� Щодо само-
го замку, т� зв� Паланку, то він належить до найбільш оригінальних 
споруд середньовіччя в центральній Європі� Забудова твердині про-
водилася протягом десятиліть і навіть століть, він пережив багато 
володарів і непогано зберігся до нашого часу� У переказі є немало до-
стовірних історичних фактів� На початку розповідається про леген-
дарного Аттілу, верховного вождя мадярів князя Алмоша та сім його 
племен, які справді згадуються в літописах� У романтичних тонах 
йдеться при вимріяну угорцями батьківщину, яку вони мали відво-
ювати у слов’ян, і за яку пожертвували білого жеребця — відомо про 
культ білого коня у древніх угрів� Тож вони вирішили створити опо-
рний пункт на Закарпатті, звідки просувалися б далі� Алмош почав 
завоювання з перемоги над князем Латорцем, який був уже старий, і 
завоював Ужгородський замок� По цьому Алмош передав свої повно-
важення старшому сину Арпаду: «На честь свого свята, оголосив Ар-
пад чотириденний відпочинок із великими торжествами� І здобутий 
Ужгород, перейменований на Унгвар, став із того часу осідком мадя-
рів, яких, за назвою міста, західні народи почали називати унгвари, 
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гунгари, унгари, угри� Ці назви у мовах декотрих народів збереглися 
і досі» [Легенди нашого краю 1972, с� 77]�

Далі почалося спорудження Мукачівського замку, у переказі по-
дано опис архітектурних та фортифікаційних особливостей споруди� 
Назва замку виводиться від слова мýка, яке було на устах робітників-
слов’ян, які носили на спинах величезні брили, знемагали від не-
посильної роботи� Є й угорська версія походження назви міста Му-
качева — нібито угорці під час свого переходу із азійських степів до 
Угорщини зустріли найбільший опір біля Мукачева, а тому це місце 
назвали Мункачом (від угор� слова мунка — робота, праця), тобто з 
трудом завойованим містом� Далі йдеться про подальші загарбання 
угорців та долю замку, який переходив від одного угорського прави-
теля до іншого, поки не потрапив до рук князя Федора Корятовича, 
який у свою чергу перебудував замок, що теж детально описано в пе-
реказі� Згадуються тут і відомі легенди про замковий колодязь і про 
чорта, якого обхитрував князь Корятович, а також засудженого, який 
потрапив через замковий колодязь до самого пекла� Переказ позна-
чений багатим фактичним матеріалом, тут згадано чимало імен та 

Мал. 16. Мукачівський замок «Паланок».
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історичних назв, детально описано вигляд замку в різні історичні 
епохи, контамінуються різні оповіді, все це свідчить про його напів-
фольклорне походження�

Про угорську версію походження назви відомої фортеці існують і окре-
мі наративи («Мукачево»)� Через Верецький (нині Нижньоворітський) 
перевал до краю, на шляху до Паннонії увійшли мадяри під проводом 
Алмоша� Зупинилися з правого боку Латориці, на іншому розташувався 
вірослужитель мадярського бога Годура, який розпалив вогнище і при-
ніс у жертву білого коня Годуру за вдалий перехід� Алмошу сподобалося 
місце, він довго вмовляв вірослужителя обмінятися місцями, подарував 
йому ще кращого коня, врешті той згодився� Потому почали будувати 
замок� Візиром обрали Арпада, кричали «Илйен! Илйен!» (Хай живе)� Далі 
захопили Ужгород, інші села й міста� Спитали, як іде робота� Будівель-
ники сказали: «— Най Бог береже й врага уд такого міста, дуже много 
потребує людської роботи — мунки» [Чорі 2007, с� 137]�

Подібні факти за стародруками наводить В� Микитась: «Розповіда-
ють, що коли кочівне угро-фінське плем’я під керівництвом вождя 
Алмоша захопило в 895 році мукачівську долину, то Алмош зупинив-
ся на відпочинок на горі, що зветься Чернецькою, а його головний 
жрець Гадур — на Замкові горі, відомій ще під назвою «Паланок»� 
Коли наступного дня Алмош у ранковому промінні сонця побачив 
Замкову гору, то дав якийсь подарунок жрецеві і, помінявшись міс-
цями, стояв там зі своїм шатром сорок днів (Историческое описане 
монастырей чина св� Василия в Угорщине, «Месяцеслов на год 1866», 
Ужгород, с� 33—34)» [Микитась 1964, с� 3]�

Серед закарпатських легенд та переказів побутують й інші версії 
походження назви Мукачеве� Так, згадано, що на Латориці на тому 
місці було багато млинів, мололи день і ніч, борошняний порох осідав 
на деревах і травах, здавалося, що все припорошене мукóю [Чорі 2007, 
с� 135]� Назву відтворюють і від жабок-мукачів, які мають жовте чере-
во і видають звуки, схожі на «му-му-му»� Жабок тут було багато, як і 
боліт, які згодом висушили, будуючи хати�

Про мадярського візира Чинаді, який разом з мадярами, які пря-
мували в Дунайську долину, перейшов Карпатські гори, згадано в пе-
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реказі про Чинадієво, що знаходиться поблизу Мукачева� Пораненого 
Чинаді виходила дівчина-сирота Єва, яку він потім хотів забрати з 
собою, та дівчина не бажала покинути вітчизну� Тоді він збудував для 
неї каштіль (замок), записавши її як Чинаді Єва� Так утворилася ця 
назва� Її тлумачать і таким чином, що пани тут нібито чинили про-
тизаконні дії, самочинно судили кріпаків� 

З періоду Київської Русі лишилися й інші згадки про зв’язки з угор-
цями� Зберігся переказ про племінника угорського короля Іштвана I 
Андраша, який змушений був утікати з королівського двору, аби не 
стати жертвою німецької придворної знаті� Він вирушив у руський 
край, де одружився з княгинею Анастасією (це є історичним фактом), 
і поки не був запрошений на престол, жив у Потоці [Adalékok Zemplén 
vármegye történetéhez 1900, 326]� Раніше поселення називалося По-
ток, зараз Шарошпоток в Угорщині� Це свідчить, що в період приходу 
угорців у Тисо-Дунайську низовину тут жило корінне слов’янське на-
селення, що мало своїх князьків�

Інформація про шлюб Андраша з руською княгинею долучилася 
до топонімічного переказу «Давидково», яке нібито назвали за іме-
нем одного із синів Анастасії — Давидка� Інше — Шоломоново, за 
ім’ям другого сина� Давидко нібито помер малим, його, подібно до 
київських князів, поховали на пагорбі, що отримав назву Могилки�

 Історичні контакти з угорцями служать тлом для трагічної істо-
рії про кохання в переказі «Загибель Боржавського замку»� Тут уже 
Алмош, якого названо ханом, просить допомоги в галицького князя 
проти печенігів� У дочку князя, красуню Мілоту, закохується внук Ал-
моша, син Арпада, князь Коломан� Та князь проти згоди видає її за 
боржавського правителя Чорногора�

Мадяри були розбиті печенігами й, тікаючи, попросили галицько-
го князя пропустити їх далі, на захід через Карпати� Той погодився за 
умови не чіпати його зятя — Чорногора� Через Верецький перевал ма-
дярська орда спустилася по долині Латориці до Мукачева й там сорок 
днів відпочивала після важкого переходу� Після перепочинку Арпад 
повів свої війська на Ужгород, де князював Лаборець� Мадяри взяли 
місто, Лаборець загинув� Три дні вони святкували перемогу, сумував 
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лише Коломан, думаючи про Мілоту� А потому зі своїм слугою Станіс-
лавом подався на її пошуки, вони довго блукали лісами й болотами, 
поки вийшли на берег Латориці й там заснули� Їх знайшли люди Чор-
ногора, Станіслав утік по дорозі, а Коломана привели до Чорногора, 
який замкнув його в підземеллі замку�

Арпад, не знайшовши сина, повів своє військо під Земплинський 
замок� Тут його зустрів Станіслав і розповів, що трапилося� Арпад ви-
слав загін для визволення сина і пішов війною на Чорногора� Почалася 
облога замку, та сили були нерівні, мадяри ввірвалися в двір фортеці� 
Мілота одягла на голову шолом і теж кинулася на захист твердині� У 
загальному сум’ятті Коломан вибіг із темниці, й узявши зброю убитого 
воїна, кинувся на допомогу своїм� По дорозі він рубонув мечем одного з 
захисників замку, у того з голови скотився шолом, це виявилася Міло-
та� Побачивши це, Коломан проколов свої груди мечем і впав поряд з ко-
ханою� Так їх знайшли воїни Арпада після бою, коли всі оборонці замку 
були перебиті� Арпад у розпачі наказав зрівняти з землею Боржавський 
замок� Лише купа руїн в околиці села Вари нагадує про нього�

Варіант переказу подано в книзі Бескида «Карпаторусские древ-
ности» (с� 103—104)� Син князя Теребоша Жонгора, володар Боржави, 
полюбив Мілоту, заручився з нею� Його суперником є син Арпада — 
Білий� Перебіг подій подібний до згаданого переказу� Про цю роман-
тичну історію нагадує й назва села в сучасній Угорщині — с� Мілота 
в Сатмарській області, тут зараз проживає лише угорське населення� 
Згідно з переказом, Мілота була невісткою князя Теребоша, ім’ям яко-
го названа частина цього ж села�

Як бачимо, легенди та перекази бувають досить розлогими, в 
них можуть діяти персонажі різних епох, як дійсні, так і вигадані, 
побутові події змішуватися з міжнародними мандрівними сюжета-
ми, місцеві назви з запозиченими� Часто в центрі сюжету — любовна 
подія, а самі оповіді мають дидактичне, повчальне спрямування� У 
поетичну історію про кохання в переказі «Зміївка» теж вплітають-
ся давні історичні події, деталі яких вже давно витерлися з народної 
пам’яті, а лишилися лише їх обриси, які надають сюжету таємничос-
ті і служать канвою оповіді� Тут йдеться про те, що поблизу болота 



Розділ другий. Етнофольклорні контакти на порубіжжі          247

Сірчаний мочар (з угор� — болото) жив старий пустельник, який пі-
дібрав дівчинку й виростив її� У ті часи з війною на Галицьку Русь 
прийшов угорський правитель Коломан, прозваний Книжним� Один 
з його витязів закохався в дівчину-красуню Розу, дочку пустельника 
та обручився з нею� Лицар вирушив у похід, а дівчину в лісі вкусила 
гадюка, й вона померла� Лицар повернувся з походу, узнав новину та 
й залишився жити поряд з пустельником, який виявився королем 
Соломоном, правнуком Ярослава Мудрого� На місці смерті дівчини 
люди поставили церкву, яка потім стала реформатською� Переказ по-
значений піднесеним стилем, поетичністю�

З історії відома постать угорського князя Калмана з роду Арпадів, 
правителя Угорщини, який жив у кінці ХІІ — на поч� ХІІІ ст�, і яко-
го справді прозвали Книжним� Калман мав зв’язки з руськими кня-
зями, а дочка Володимира Мономаха Ейфемія нетривалий час була 
його дружиною, від неї він мав сина — Бориса�

Перекази про замки часто поєднані з мотивами про зберігання 
скарбів� У переказі «Жорнинський злодій — лицар» йдеться про істо-
рію гори Жорнина, в якій нібито лежать скарби� Персонажами твору 
є угорський король Ладислав Святий з Арпадовичів (ХІ ст�) та його 
васал у Мукачівському замку — грек Мануїл — жорстокий і страш-
ний тиран, розлого описано його вчинки і накопичені багатства� 
Король, почувши про зловживання Мануїла, висилає військовий за-
гін для його захоплення, та той тікає і будує замок на горі Жорни-
на, який важко захопити� Звідти його виманили силою і схопили, а 
відтоді люди бачать, як по ночах тут блукає душа Мануїла, шукаючи 
свої скарби� Образ короля Ладислава представлено у річищі народної 
традиції про справедливого короля� Угорський король Ласло І Святий 
справді багато зробив для економічного та культурного, релігійного 
розвитку країни, про нього складено немало фольклорних творів� 
Правдивим є й те, що при народженні його названо по-слов’янськи — 
Владиславом, угорський відповідник — Ласло, адже мати короля була 
полькою�

На Закарпатті збереглося чимало фольклорних творів, зокрема на-
ративів про часи татарської навали, коли ті винищували цілі села, 
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вбивали людей, забирали в полон� На боротьбу з ними ставали не 
лише чоловіки, а й жінки, старі люди� Про це йдеться в топонімічно-
му, топографічному переказі «Урочище Бовдогованя», де страбичівці, 
втікаючи від песиголовців, знайшли нове гарне місцеперебування і 
заклали село, в якому довго жили мирно і щасливо, а в один святко-
вий день зійшлися, щоб дати йому назву� А що в селі жили й мадяри, 
то один із них сказав: «— Айно, айно, се місце дуже болдог (тобто дуже 
щасливе)� — Болдог?�� Най буде й Болдог — Болдоговано, — підтримала 
того мадяра челядь, тільки щоб легше вимовляти ту назву, замінили 
її на Болдогованя» [Чорі 2003, с� 163]�

З інших важливих подій угорської історії в українських перека-
зах згадано тривалі війни з турками і знамениту битву під Егером 
(1552 р�), коли турків розгромили і вигнали геть� Ця подія є знаковою 
для угорців, на цю тематику написаний роман, що став класикою — 
«Зірки Егера» (1901 р�) Гези Гардоні� Отже, в переказі за виграну за міс-
то битву король щедро нагородив героїв, даруючи їм титули, звання, 
землі� Братам графам Добо король подарував Середнянський замок з 
угіддями� Задля захисту тут викопали великі пивниці, а згодом, коли 
замок було зруйновано, тут почали зберігати вино, а середнянські 
вина прославилися на всю Європу, їх пили царі й королі Австрії, Угор-
щини, Чехії, Росії� 

У наративах лишилися згадки про спільне проживання в одній 
державі — Австро-Угорщині, які передано в народній інтерпретації� 
Чимало оповідей збереглося про гноблення народу панами, як свої-
ми, так і чужими, нужденне становище бідноти, у переказі «За пан-
дуров і як люде панов по хижах держали» (збірка К� Заклинського, 
1925) розповідається про різні податки, які як грошима, так і збіжжям 
чи продуктами — за землю, коня чи вола тощо селяни мали платити 
панові, попові і пандурам/бандурам (pandúr — з угор� жандарм)� Пан 
міг збиткуватися з дівчат, яких тримав у служінні� Така безправність 
породила навіть вигадку про те, що пан щодня перебував у хаті іншо-
го селянина, який його утримував, за що й поплатився, один чоловік 
навів на нього опришків� Пандури згадуються як поплічники пана, 
вони також збирають податки� Пандури згідно з переказом, не знали 
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«по-нашому», розумілися лише з паном і носили за шапками пір’я� 
Тому їх називали пір’яниками (відомо, що такі капелюхи носили 
угорські жандарми)� Далі прийшли угорські бандури, а далі польські, 
й знову угорські, що є свідченням зміни різних влад в краї� Угорці 
«поклали под церков на таблу мадярські фану із шашем» (с� 77); (та-
бла — табличка, вивіска, фана — тут прапор, шаш — орел)� Піп у церкві 
проголосив угорську владу�

У переказі «За панщину і Марію Тересу» описано знущання над 
людьми, яких забивали до смерті гайдуки, женучи на панщину� Й 
нібито, коли вони вже все пороблять, їх змушували орати лід або ко-
пати мерзлу землю� Як панщина минула, то люди цілий тиждень 
одні пили, другі співали, гуляли, треті молилися [Народні оповідання 
1925, с� 73]�

В іншому творі «Як бив народ під панщиною розділений» йдеть-
ся про різних панів — при царському дворі, великих землевласни-
ків, яким належали русини, та «менших» панів і простих мадярів, 
що звалися немеші чи нямеші (nemes — дворянин)1� Дворяни корис-
тувалися особливими привілеями, їм цілковито підкорялися, про 
що дізнаємося з переказу: «Про нямешів»: «Нямеші мали дуже велике 
право і силу� Вони могли убити чоловіка, коли той вступав на їх ого-
род� Великі права мали� Панщину не робили, а самі мали кріпаків, 
які робили у них задар від рана до ночі� Щоб не помер кріпак з голоду, 
немеші давали йому частину землі — телек� Та дав йому тільки землі, 
аби мав на два дні ораня, коли читаво орав� Засіяв собі селянин землю 
та собі і хосновав поки робив панщину� А коли переставав, або не міг, 
то землю забирали і давали другому» [Мельник 1970, с� 45]� Господар-
ства великих феодалів, фільварки на Закарпатті носили назву тайня, 
очевидно, від угорського «tanya» — хутір, садиби, біля Перечина є поле 
під назвою Тайня�

1 Немеші (нямеші) — дрібна шляхта в Угорському королівстві� Цей прошарок ти-
повий для комітату Марамарош і його виникнення пов’язане із волоською коло-
нізацією і т� зв� волоським правом поселенців, які за заслуги перед угорським ко-
ролем (охорона кордонів, королівських лісів та ін�) отримували звання немеша�
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Значна частина немешів за способом життя мало чим відрізня-
лася від селян, вони працювали в полі, жили в злиднях, однак були 
пихатими й зарозумілими, нещадно експлуатували селян� Біль-
шість їх швидко мадяризувалася� В уснопоетичних творах указано, 
що для того, аби стати нямешем треба себе в чомусь проявити перед 
баронами, князями і графами, чи мати заслуги перед державою� І 
якщо хтось із кріпаків відзначився на війні, той нібито отримував 
шляхетство� Так, у переказі «Звідки взялися нямеші» йдеться про 
присвоєння простому воякові звання немеша� Нямество, як сказано, 
надається за заслуги перед цісарем і державою� Далі йде анекдотич-
на історія про те, які ж то були заслуги� Цісар вирішив познайоми-
тися з народами своєї держави і для цього обійти країну з військом 
«різної народності»: німців, мадярів, русинів, румунів� За Хустом у 
нього у возі зламався гвіздок, тож один з вояків-русинів забив туди 
свого пальця і так біг аж до Тячева� Коли спитали, хто це біжить, то 
хтось із румун відповів: драку, драку (тобто чорт)� По прибутті цісар 
закликав вояка-русина і спитав, звідкіля він, на що той відповів, що 
він Рішко з Драгова� За це Рішко став нямешем Драк-Рішком і отри-
мав полонину під Драговом� Далі в жартівливому діалозі про жура-
та — окружного начальника Адальберта Рішка — висміюється пиха 
новоспеченого пана� Схожий варіант переказу «Нямеш у Горінчеві», 
де головними персонажами є пан і нямеш, закінчується тим, що 
того дразнять люди: «Чи не той то нямеш, який панові забив палець 
у віз? Так і до нинішнього дня»�

Є й інші варіанти переказу, його персонажами можуть ставати ці-
сар Йосиф, мадярська графиня та ін�, приміром Герженьове поле назва-
не від імені хлопця Гержені, що став першим немешем у селі Баркасові�

Про національну характерологію йдеться в переказі «Як розда-
вав Бог гаразд», що є відомим мандрівним мотивом «поділ світових 
явищ чи Святої землі»� Бог тут роздає заняття залежно від вимовле-
ного представником певної національності слова, тобто від випадку� 
Тож і заняття їх є відповідними: «Відтоді мадяри живуть в гаразді, 
русини — в роботі, жиди  — із фіглі, цигани — із танцю� Чи правда, чи 
ніт — але так говорять у Ворочові» [Чорі 2004б, с� 63]�
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Селянський спротив виливався у некеровані повстання, які жор-
стоко придушувалися, у визвольний опришківський рух, централь-
ними постатями якого стали О� Довбуш, М� Шугай, Г� Пинтя та ін�, 
яких народ наділяє найкращими, часто надприродними здібностя-
ми («Довбушева сила», «Микола Шугай)� Разом з українськими в пе-
реказах діють і угорські благородні розбійники — бетяри: «Старші 
люди розповідають, що в кінці села в лісі, який називається Нілош, 
знаходився хутір Ровжо Шандора — розбійника� 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 погра-
бувавши» [Чорі 2007, с� 204]� Цікаво, що відомий словацький збойнік 
Яношік зустрічається в українських та угорських народних оповіда-
ннях як місцевий опришок чи бетяр («Про Яношика»)�

Окрему групу закарпатських переказів становлять твори про 
антигабсбургські повстання, адже угорці прагнули звільнитися від 
австріяків, отримати незалежність� До них часто приєднувалися на-
родні маси інших національностей� Чимало повстань носило анти-
феодальний характер, спрямований проти гніту й панщини� Таким 
було селянське повстання під проводом Дьордя Дожі 1614 р�, приду-
шене з нечуваною жорстокістю� Про ці події розповідається у напів-
авторському переказі «Про селянські війни», записаному від А� Бори-
севич� Переказ є довгим, детальним, вражає натуралізмом оповіді� 
Особливо надовго в пам’яті народу залишився Юрій Довжа (так на 
свій лад перероблено ім’я ватажка)� У переказі детально описано пе-
ребіг повстання, об’єднання в його лавах різних народів — угорців, 
русинів, румун, словаків, а також вирішальний бій: «Кажуть, що зем-
ля на місці бою розкисла від крові, а вода в Тисі, хоча й швидка, але 
почервоніла від крові� У бій вступили навіть жінки — доньки, сестри, 
жінки, матері воїнів-селян» (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — 
Ф 14-3, од� зб� 453, с� 48)� Далі говориться про поразку повсталих, жах-
ливі картини тортур� Дожа, який справді був спалений живцем, у пе-
реказі мужньо тримається перед смертю на вогнищі, не скоряється, 
терплячи страшні муки� Твір вдало відтворює народну пам’ять про 
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повстання, взаємну ненависть селян та панів, прагнення свободи за 
будь-яку ціну, гротескно зображує події� Повстанців називаються ку-
руцами, від латинського слова crux, тобто хрест, зображення якого 
вони носили� Збереглися також усні оповіді про постання пізнішого 
часу (див� розділи про фольклор про Ференца Ракоці ІІ та Лайоша Ко-
шута)�

Про більш близькі події, а саме визволення Закарпаття від угор-
ських військ часів другої світової війни, йдеться у переказі «Печера 
під Прислопом»� (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — Ф� 14-3, од� зб� 
966, арк� 7—8)� Традиційний переказ пов’язує з нею скарби розбійника 
Довбуша� У творі пізнішого часу йдеться про те, що тут переховували-
ся партизани, які вночі виходили з печери й вивчали, які укріплення 
будуються на «лінії Арпада», що мала захищати війська союзників від 
Червоної Армії� Дані про це партизани по радіо повідомляли в Москву� 
Коли ж наблизився фронт, то катюші вже знали, куди стріляти� «Лінія 
Арпада» не зупинила наступ, партизани повиходили з печери й не 
дали мадярам спалити село� Про те, як русинів забирали в мункаса-
зод (робочі батальйони) і змушували будувати лінію Арпада йдеться в 
однойменному переказі, записаному Ю�Чорі від М� Пацкана� Є й інші 
твори про дії місцевих партизан, що боролися з мадярами�

На Закарпатті збереглося надзвичайно багато місцевих топоніміч-
них переказів, які пояснюють походження певної місцевості, селища, 
ріки, озера, урочища, гори, полонини та ін� Пояснення назви можуть 
бути найрізноманітнішими, їх перераховує в своєму дослідженні 
«Жива історія» Ю� Чорі [Чорі 2000, с� 36—46]� «Місцеві перекази, — на 
думку І� Франка та В� Гнатюка, — такі, що в’яжуться з певними міс-
цями, селами та особами, творять визначну часть народознавства� 
В них, можна, сказати, лежить поезії кожної околиці, кожного села і 
кожного кутка в селі чи місті� В них знайдуться і сліди історичних пе-
реказів, і продукти народнього вірування або народної етимології та 
мітольогії� В нашім краю нема такого села і такого кутка, ліса, болота, 
озера чи потока, щоб з ним не в’язалася якась назва і якесь толкованє 
тої назви� Зібранє і списанє тих локальних місцевих назв і їх народніх 
толкувань може кинути багато нового світла і на розвій нашої народ-
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ної душі та психольоґії, і на минувшину поодиноких сіл та місцевос-
тей» [Франко 1907, с� 16]�

Серед різноманітних топонімів чимало є дотичними до угорських 
реалій� Найчастіше трапляється пояснення походження певного по-
селення від угорського слова (чи слів)� Так, у переказі «Чому гора 
зветься Кобила» йдеться про вільне село, яке захотів захопити угор-
ський дворянин Жигмонд� Та гуцули виступили проти нього із со-
кирами й кілками� За порадою владики Жигмонд збудував каплицю, 
аби навернути людей до віри� Він запалив там воскову свічку і сказав, 
що село відтоді зватиметься Дяртянлігет� «Відтоді так і називалося це 
село по угорськи� По-нашому сказати — Горюча Свічка» [Легенди на-
шого краю 1982, с� 135]�

У переказі «Севлюський замок» ведеться розповідь про м� Виногра-
дів і виноградівський замок, Севлюш (з угор� szellő — виноград), так 
воно називалося раніше� Святий Стефан (Іштван), король мадярів по-
дарував цю околицю своїй дружині Гізелі, із сасів, тобто німців, які 
почали засаджувати землю виноградом� Звідси і походить назва села 
Сасове� З часом король прогнав із землі знахабнілих сасів, а замок пе-
редав сім’ї Перені� 

Від пастуха Саса виводиться і назва міста Берегово, по-угорськи Бе-
регсас� Із Великих Берегів до теперішнього Берегова прийшов із чере-
дою Сас, та тут вже паслися інші стада, і бик-велетень Саса зчепився з 
їхнім вожаком� Бій тривав довго, поки не переміг Сасів бик, а на місці 
бою пастух знайшов золоті гроші� З того часу Сас дуже шанував бика і 
його вирізьблену на камені голову зробив підпорою склепіння храму 
в рідному селі� На знайдені гроші Сас збудував місто, яке назвали його 
ім’ям — Берегсас� Така легенда служить поясненням назві, а насправді 
назва «Берегсаз» утворилася додаванням до основної частини — «берег» 
угорського суфіксу «саз» на позначення географічної назви� 

Іштван І Святий, про якого згадано в переказі, і який правив в 
ХІ ст�, походив з родини Арпадів і був першим угорським королем, 
він багато зробив для розбудови держави� Король запровадив в Угор-
щині християнство за католицьким зразком, видав збірник законів� 
Він підтримував дружні зв’язки з Київською Руссю� Після смерті був 
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канонізований� Поряд з королем Матяшем та Ласлом І Святим він є 
одним із найулюбленіших владників угорського фольклору� 

За іншою версією, німців переселив до Берегова мадярський ко-
роль Геза ІІ, його перша назва була Лампертгаза� Далі перераховують-
ся наступні власники міста, серед них останніми були князь Ракоці 
ІІ та графи Шенборни, що відповідає дійсності�

До тематики про жорстоких володарів місцевих замків належить 
твір «Вишківське городище»: «замок здавна стояв на горі Варгедь� То 
по-мадярськи значить “Замкова гора”� А належав той замок якомусь 
Велету» [Замки Закарпаття 1995, с� 84]� Велет був жорстокий, знущався 
над людьми, за що Бог покарав його і запалив замок, де той і згорів� 
Схожа історія дотична до переказу про село Біловарці, в якому пану-
вав жорстокий угорський пан Бейла (Бела)� 

Назву села Веряця пояснюють спотвореним українським «воро-
та», яке нібито мадяри вимовляли по-своєму — «воровто», «воронця» 
й перекрутили на «вярявця», а потім і стало — Веряця� А ворота були 
нібито поставлені поміж місцевими русинами і мадярами, які спер-
шу ворогували, а потім помирилися�

Відгомін татарської навали та тогочасних морових хвороб вчува-
ється в назвах сіл Фенеш та Горонда� У переказі «Село Горонда» роз-
повідається про страшну хворобу — болячку, яку принесли песиго-
ловці — татари� Люди покидали село й ховалися у сусідньому лісі� На 
березі річки почали будувати нові хижі, а через річку клали великі 
горонди (колоди), слово є дериватом від угорського геренда� Так і піш-
ла звідти назва села� Селище Фенеш теж дістало назву від угорського 
слова на позначення нещастя, лиха — фене! (чорт, проклятий)� За пе-
реказом тут від холери на місці померло вісім чоловік косарів� Тут 
вони були й поховані� У переказі слово фене перекладається як холера, 
від нього утворився іменник — Фенеш�

Угорським словом серенче (щастя) пояснюють назву села Серен-
чівці (Серенчувці), існує ще одна версія про його походження від 
імені Яноша Серенчі, якого королева Марія нагородила землею, тут 
згодом утворилося село� Про політичні спекуляції на цьому ґрунті 
в кінці переказу згадує оповідач: «Хто би тоді думав, що через де-
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сять років в Ужгородському університеті я почую, нині як для мене 
вже й смішну, гіпотезу відомого російського вченого, що слово “се-
ренча” — мабуть від давньоруського “стреча”, тобто “встреча”» [Чорі 
2007, с� 169]�

Село Ашвань, згодом Тисаашвань означає Мінеральне� Село Кня-
гиня, де падав метеоритний дощ, назвали Чіллогфолу (Зіркове село), 
потім знову Княгиня� Королево, раніше Кірайгаза (király — король), 
бо там жив король� Назва села Тийглаш (Цеглівка) походить від слова 
тигло, тут виробляли цеглу, був завод� Найменування села Циганівці 
тлумачать так: колись тут було 8 циганських хиж, й по-мадярськи 
записали: циган ньовц (ньолц — вісім), тобто вісім циган� Назва «Готар» 
виводиться від угорського гатар — межа, кордон, у даному випадку це 
земля, наділ, за який сперечаються два села, йдеться про сасівський і 
гудянський готар� Село Комлуш теж має в основі угорське слово ком-
ло — хміль� Шошвар — від слова шаш, тут пояснення двояке: 1) замок 
орлів; 2) тросник, очерет� Про село Неветлен (безіменне) кажуть: На 
танцях у незнайомому селі хлопець запросив найфайнішу дівчину, 
спитав, звідки вона� Назва села була негарна, тож вона по угорському 
мовила: неветлен�

Село Гедьфорк нібито названа на честь графа Гедьфорка («русини 
казали Гедьфорок»)� Згодом його перейменували в Підгорб� У перекла-
ді Гедьфарок означає «хвіст гори» і є органічною угорською назвою, 
адже в місцевих назвах угорців прийнято елементам рельєфу, фор-
мам поверхні надавати назви частин тіла людини, інколи тварини 
[Коша 2002, с� 85]� 

Подеколи назва утворюється додаванням двох слів — угорського 
та українського, як у переказі про високу гору Говерла на Закарпатті� 
Барон Янош Надь довідався, що ніхто з угорців не побував на найви-
щій, та безіменній горі у Карпатах� Він вирішив піднятися на неї і на-
звати своїм ім’ям� Щоправда, ніхто не здогадувався, що на горі вже не 
раз побували прості селяни� Все відбувалося літом, та підйом був дуже 
тяжким� Згодом посипав сніг, почався буран, люди почали розбігатися� 
Вранці повернулася лише третина людей, не вернувся й барон: «— Говер-
ло! Говерло! — розповідали ті, хто повернулися� Це по-мадярськи озна-
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чало, що вершина вся у снігу� Такого дива люди, які прийшли сюди з 
далекої мадярської рівнини, ще не бачили: щоб серед літа — і сніг� Від-
тоді вона й названа Говерлою — сніжною горою� А вона й справді є сніж-
ною� Великі купи снігу можна щоліта знайти в западинах, урвищах� Та 
й погода тут часто міняється: сніг на Говерлі серед літа — не дивина» 
[Легенди нашого краю 1972, с� 26]� Угорське слово «hó» (го — сніг) сполу-
чено тут з діалектним вергло, завергло — занесло�

Урочище Гробмедьє у верхньому кінці села Тихий утворилося від 
українського та угорського слів гріб і медьє — околиця, тобто район 
гробів, де поховані померлі від холери� Від угорського фо та місцевого 
грош, горош пішла назва села Фогараш, де нібито пан-зайда почав про-
давати місцевий ліс� «Треба фо, платіть гроші� Дерево — гроші»�

Романтична історія пояснює назву міста Тячів (Тячево)� Король 
Бела з дружиною відвідали Тячівщину, на них напали татари, один 
послав стрілу в королеву, та її заслонила собою служниця� Смертельно 
поранена жінка вранці сказала королеві: «— Їх світлосте! Тецців некам 
ез о гель! (Любиться мені цей краєвид!)» [Чорі 2010, с� 140]� Королева по-
ховала її серед цієї прекрасної долини�

Окремі угорські мовні запозичення, лексеми ввійшли до україн-
ських малих фольклорних жанрів, зокрема анекдотів та паремій� Так, 
в анекдоті «Як Русинки говорили по-мадьярськи» одна кума, яка ні-
бито знає мадярську мову, перекладає іншій слова продавця череви-
ків, що створює гумористичні ситуації завдяки вживанню неповних 
омонімів: «саладь» (біжи) — це сало та ін�

Чимало лексичних мадяризмів подибуємо в прислів’ях та при-
казках, загадках� Так, найбільше зафіксовано іменників: Дурний як 
бота волоська; Такий би з нього хосен, як псови з кросен!; Дорогий як 
дараб хліба; З панами гаті не мірять; Неси — винесли би тя на гатар; 
Убраний як урфи; Так ся в тім розуміє, як мачка в звіздах; Таку має 
серенчу, як би народився в чепаку; Море переплисти, як дараб хліба 
з’їсти; І стільки не має розуму, як у самара; Який сам, такий у нього і 
серсам; Худий як босорканя; В погарі більше людей топиться як у морі; 
Так витягся, як коцур, коли йде на печ спати; Сидить пані на грядках 
в дев’яти кабатках�
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Переймання можуть бути іншими частинами мови, сполучен-
ням іменника з прикметником: Сегінь леґінь думав, що почухаєть-
ся, а він ся зідрав; прислівником: Панський міндяр, а жидівський 
дораз; числівником: Так робить, як гаром натроє; дієсловом: Фізеш 
та лізеш; Кереш, та найдеш; цілим виразом: Йовнопод ківанок, загу-
бивим топанок�

Угорські слова можуть змінюватися, модифікуватися, так від 
іменника «állam» утворюється прикметник аломський (державний): 
Аломський дяк не ходить хоть як� Угорське «vadászat» cкорочується, 
сюди додається іменникове закінчення й виходить вадаска (полюван-
ня): Не тоді вівчарку годують, коли треба йти на вадаску� Власне ім’я 
Шандорне, дружина Шандора передається як Шандорка: Дождь паде, 
гриби будуть, у Шандорки діти будуть�

Усна народна проза Закарпаття є цінним джерелом історії та 
культури регіону, доповнюючи письмові джерела, вона відбила 
ставлення широких народних мас до тої чи іншої події, дала їй свою 
оцінку та інтерпретацію, часто відмінну від офіційної� Українська 
традиційна проза зберегла чимало угорських мотивів, починаючи 
від часу приходу угорців до Карпат, їх стосунків з князями Київської 
та Галицької Русі, це також згадки про проживання у спільній дер-
жаві, своїх та чужих панів, закони й порядки тощо� Чимало творів 
присвячено антифеодальним та антигабсбургським повстанням, їх 
колізіям, народним поглядам на самих угорських вождів� Є зразки 
наративів про події пізнішого часу, контакти з угорцями в ХХ ст� По-
бутує чимало топонімічних переказів з угорською тематикою, назви 
місцевостей часто походять від угорських слів� З бігом часу події та 
персонажі в усних оповідях затираються в людській пам’яті, тому 
можуть змішуватися, модифікуватися, актуалізуватися, пристосо-
вуючись до нових реалій� Лексичні мадяризми ввійшли до складу 
українських паремій, що свідчить про їх активне засвоєння у мові-
приймачі�
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Мадяризми в мовностилістичній 
структурі народної казки

Казкова проза Закарпаття входить до загального масиву європейських 
казок� Ці казки мають багато спільних рис, у зв’язку з чим можемо 
свідчити про базовий тип європейської казки, яка характеризується 
певним складом дійових осіб, набором атрибутів і визначеними ді-
ями, а також своїм певним способом зображення� Водночас дослідни-
ки казок дедалі частіше наголошують на тому, що з точки зору співпа-
дінь і відмінностей більшого значення набуває географічне сусідство, 
аніж раса й національність�

Казки Закарпаття загалом відбивають загальноукраїнську, зокре-
ма західноукраїнську казкову традицію, однак мають і свої особли-
вості у сюжетиці, поетиці, стилістиці та мові� Е� Померанцева писала: 
«Казки кожного народу наповнені національною своєрідністю, і в них 
записане життя того середовища, в якому вони побутують, місцеві 
умови того народу, який створив їх і проніс крізь віки� По-іншому й 
бути не могло, бо казки кожного народу перш за все конкретно по-
казують дійсність, на основі якої вони виникли і побутували» [Поме-
ранцева 1985, с� 15]� Закарпатська казка порівняно з іншими казками 
Українських Карпат є спокійнішою, предметнішою, позначена стри-
маністю, суворістю, в ній зображено велику скруту, бідність, що зму-
шують героя кидати дім і йти на пошуки долі� У казках збереглося 
чимало давніх вірувань та забобонів� 

Казки регіону мають свій особливий колорит� У багатому і різно-
манітному оповідальному масиві відбилися природно-географічні 
особливості, традиційні заняття та промисли, такі як тваринни-
цтво — випас овець на полонинах та догляд за ними, лісопромисел — 
тут діють лісоруби і лісники, плотарі-бокораші� Персонажами казки 
крім традиційних бідного чоловіка, хлопця, парубка тощо є гуцул та 
хлопець-верховинець, типові образи мешканців гірського краю� Часті-
ше ніж деінде, трапляється циган� Діють тут євреї, є хрестоматійний 
образ російського солдата-москаля�
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Щодо сюжетного складу казкового фонду, то він загалом віддзер-
калює східнослов’янську казкову традицію, хоча деякі мотиви й сю-
жети є улюбленими� Зокрема, у фольклорі Закарпаття популярним є 
сюжет про дідову й бабину дочку (АТU 480 *В, *С), а сюжет про царівну 
жабу (АТU 402) чи дванадцять місяців (CУС 751 В*) трапляється рідше� 

Своєрідною є фантастика казки — тут діють такі специфічні 
персонажі, як повітруля — літаюча русалка, лев-велетень, дикий 
Павло, дідо-всевідо, соляний гном та ін�, законсервувалися давні 
міфологічні уявлення� Так, у казці «Як Контюфіть дістав сонце і 
місяць» зберігся мотив світотворення, пов’язані з ним вірування 
свого часу записав П� Богатирьов: «Один селянин так пояснив нам 
затемнення сонця: “Коли сонце щезає, треба набрати в бочку води 
і дивитися в неї� Тоді ми допомагаємо сонцю: дракон (шаркань) не 
може його з’їсти� Коли почалася війна, шаркань з’їв сонце і його не 
було видно� Через дві години воно вийшло на свій звичний шлях 
і стало знову зігрівати землю: шаркань його не переміг“� (В іншій 
хаті нам сказали, що в воді чи через закопчене скло треба диви-
тися тому, що не витримують очі, селянин при цьому зауважив: 
“Лише дурні вірять в казку про те, що шаркань їсть сонце, жоден 
шаркань не міг би так жити, він би згорів� Затемнення сонця ро-
бить місяць“)» [Богатырев 1971, с� 294]� 

Рештки уявлень про давніх духів зафіксовано в такому прикладі: 
«…і назвали його Козячою Лапкою, аби не було в нього ім’я людського, 
аби не вбивали» [Казки Закарпаття 2007/ 20, с� 13]�

Своєрідною є мова казок, у якій чимало іноетнічних запозичень 
та діалектизмів, як регіональних, так і локальних� Бідняк тут назива-
ється сирохманом, худобним чоловіком� Від ощипка — пласкої хлібини 
утворився чарівний ощипочок-дрімливочок, з’ївши який, персонаж за-
синає� Чарівною є й пищалка — сопілка, загравши в яку, герой збирає 
своїх помічників� Персонажі можуть питати, дізнаватись щось чи 
звідувати, йти, держати путь чи дорожити, доглядати — дозирати, со-
котити, кричати — гойкати� Селами в закарпатській казці мандрує 
чіпкар — мандрівний крамар, дівчина дарує хлопцеві ширіночку — хус-
точку, батько часто іменується няньом, квітка — чічкою, пташка — по-
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тєю тощо: «Іван вхопив із молодшої дівки жуковину й ширіночку� Айбо 
ніхто не голосив нич» [Зачаровані казкою 1984, с� 43]�

У виявленні особливостей певної національної традиції вели-
ку вагу мають порівняльні студії казок різних етнічних спільнот, 
В� Жирмунський писав: «Порівняльне вивчення різних національ-
них версій того чи іншого міжнародного сюжету дає змогу найбільш 
наочним способом встановити своєрідність кожної з них і той спе-
цифічно національний зміст побуту, соціальних відносин і народної 
ідеології, що наповнює і видозмінює традиційну міжнародну сюжет-
ну схему і робить казку культурним надбанням саме цього народу» 
[Жирмунский 1979, с� 339]� До того ж, як твердив Клоустон, «…порівню-
ючий досвід над народними казками збагачує наш розум, розширює 
наші симпатії, дає нам пізнати (може красше ніж що инше) загальне 
братерство цілого людського роду» [Клоустон 1896, c� 5]�

 Дослідники свідчать, що саме в усній прозі переймання є най-
пліднішими� С� Неклюдов, розглядаючи проблему дифузії текстів, їх 
змістових елементів і формальних структур, здатних циркулювати 
між неспорідненими (і спорідненими) народами у досить широких 
географічних межах, писав: «Ще Ж� Бедьє зазначав, що найлегше за-
своюються чужі вимисли, важче — вірування, ще важче — почуття� 
Звідси випливає, що найбільш “запозичуваними” виявляються ча-
рівні казки (вимисли), не пов’язані з віруваннями (або ж засновані 
на загальнолюдських моральних чи соціальних спостереженнях), а 
також загадки і прислів’я; далі йдуть оповідання з історичними, релі-
гійними та іншими елементами; потім — народна медицина, астро-
номія, забобони (“вірування”), нарешті, ліричні пісні (“почуття”) та 
історичні перекази, що цікавлять лише даний народ» [Неклюдов 2004, 
с� 9]� Подібні думки висловила Е� Померанцева: «У процесі взаємодії 
усної прози різних народів, мовний бар’єр грає меншу роль, ніж в 
освоєнні іншомовних творів інших фольклорних творів, особливо ві-
ршованих� Двомовність веде за собою обмін в області фольклору� Ви-
конавці казок, переказів, биличок, в залежності від конкретних умов, 
обставин і складу aудиторії легко переходять з однієї мови на іншу, 
охоче і часто непомітно для себе включають до свого репертуару ін-
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шомовний матеріал — сюжети, образи, мотиви, навіть прийоми — з 
фольклору інших народів» [Померанцева 1979, с� 101]�

У перейманні іншомовних традицій велику роль відігравали каз-
карі, які часто знали інші мови, мандруючи в пошуках заробітку, угор-
ський академік Ласло Коша писав про це: «Предметний світ аграрної 
бідноти — порівняно з селянами-землевласниками — був простим, 
та найбільш багатим виявився їхній фольклор� З їх числа вийшло 
багато видатних співаків та казкарів� Серед народних пісень ми зна-
ходимо характерні пісні шуммашів та слуг, у яких звучать скарги на 
тяжке життя� Більша частина казкарів мала долю перекотиполя, ці 
люди перепробували безліч різних професій та робіт, були челяддю, 
робітниками-поденниками тощо» [Коша 2002, с� 155]� Про шляхи та 
спосіб запозичень писав В� Гошовський: «Та знаємо особливі випадки 
виконання: великі ярмарки, мандрівки, челядництво, у час робіт в 
інших кінцях країни, за кордоном ще на зламі століть угорські каз-
карі потрапляли до все нових, чужих оповідальних спільнот, знайо-
милися з усе новими казкарями, темами� Такі зв’язки й пов’язані з 
ними етнічні, мовні кордони створювали можливість стрибкоподіб-
ного “мандрування” казок» [Гошовський 1960, с� 64]� Так, І� Сенько за-
писав багато казок від келечинського оповідача М� Шопляка-Козака, 
який побував у Словаччині, Угорщині, Польщі, Чехії, де вивчив угор-
ську та румунську мови, а окрім того вмів говорити румунською та 
циганською й казав: «За одного ученого десять неучених дають, та й 
ще їх ніхто не хоче брати� Коли знаєш десять мов — ти за десятьох� Я 
знаю говорити по-мадярськи, по-словацькому, по-румунському� Що 
я почув від мадярів, чехів і румунів, все перебрав� Дурень мучиться, 
а розумний учиться� Те, що я знаю, із перста не виссеш� Хто казав — 
посіяв, хто слухав — пожав� Коли обмолотив, береш на зуб, чи добре 
зерно� Мій урожай я перевірив на практиці� Що кажу — то правда»� 
[Чарівна торба 1988, с� 12]� У його репертуарі є твори про короля Матя-
ша, словацького розбійника Яношика, притчі про короля Соломона 
та ін� Чимало сюжетів про угорського короля Матяша записав від каз-
каря Короловича П� Лінтур, ось що він пише про іншого талановитого 
оповідача, Івана Лазара: «Казок Іван Іванович Лазар-син знає багато� 
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В одну з неділь він розповів нам понад десять сюжетів, заявивши, що 
знає їх більше сотні��� Він творчо підходить до традиційного, почутого 
від інших: “Я ніколи дослівно не повторюю почуте, завжди щось своє 
додам”, — заявив він у розмові� Про притчу “Хліб і золото” сказав: “Я 
її вчув на будапештському радіо, вона мені сподобалася, і я її почав 
розповідати по-своєму тим, хто не знає угорської мови”» [Зачаровані 
казкою 1984, с� 509]�

У зв’язку з цим постає питання двомовності казкарів, що має ви-
вчатися не відірвано, а в комплексі з іншими питаннями: біографія 
казкаря, вплив на його твори певних життєвих чинників, середови-
ще проживання, з’ясування осіб, у яких він навчався особливостей 
творчої манери викладу, знання традицій інших народів тощо� Як 
українські, так і зарубіжні вчені цікавилися питаннями двомовності 
у репертуарі казкарів [Бараг 1975; Мушкетик 2010; Померанцева 1963; 
Ortutay 1985]� До прикладу, угорська дослідниця Г� Вьо виокремлює 
три типи двомовних казкарів: 1) казкарі, які слухають і оповідають 
твори будь-якою мовою; 2) казкарі, які слухають казку різними мо-
вами та оповідають лише одною; 3) казкарі, які знають обидві мови, 
та можуть розповідати твори лише тою мовою, на якій почули твір» 
[Vöő 1981, р� 247]� 

Процес засвоєння тих чи інших запозичень не був простим і одно-
значним, на нього впливали різні фактори� Дослідники зауважили, 
що переймання мають органічно привитися на іноетнічному ґрунті 
і для цього пройти певний відбір, отримати перевагу перед іншими, 
знайти певний відгук, зацікавлення у сприймаючій традиції, свого 
часу ще О� Веселовський розробив теорію «зустрічних течій»� 

Порівняльний аналіз угорських та західноукраїнських казок ро-
бить у своєму дослідженні-передмові до збірника карпатоукраїн-
ських казок М� Фінцицького Дюла Ортутаї [Ortutay 1970]� Розкриваючи 
своєрідність цих казок, що виявляється у змалюванні героїв, побудові 
композицій, у художніх засобах, Ортутаї знаходить у них спільні мо-
тиви з іншими казками європейських народів� Але основну увагу він 
зосереджує на тих карпатоукраїнських творах, що позначені впли-
вом угорських традицій, в яких відбилися давні культурно-історичні 
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контакти двох народів� Ортутаї наводить приклади таких казок, роз-
глядаючи спільні мотиви та сюжети� 

Слід зауважити, 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 — шаман 
лізе на дерево, аби передати богу душу жертовної тварини� У казці ж 
йдеться про героя, який, вилізаючи на високе дерево, знаходить зем-
не 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 контамінації з іншими типами та мотивами� Він за ви-
нятком однієї сербської та хорватської, безперечно, запозиченої, вер-
сії 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� Дьомьо-
тьор на основі аналізу трьох, записаних П� Лінтуром казок, робить 
спробу дослідити, з якого регіону Угорщини, від якої етнографічної 
групи були запозичені ці казки [Dömötör 1979, р� 259—283]� Вони, ви-
являється, походять з трьох регіонів, від трьох казкарів� Це «Високе 
дерево», записане від Короловича із с� Страбичеве, «Високе дерево», 
записане від Калина із села Горінчеве, «Високий дуб» — від Васько із 
Заріччя� Дьомьотьор, порівнюючи казку із збірки Короловича з відпо-
відною угорською, доводить, що вона запозичена від угорської етно-
графічної групи чанго� Він вважає, що відомий на Закарпатті казкар 
Королович перейняв цей сюжет від угорців чанго, які в пошуках ро-
боти могли примандрувати на Закарпаття� І справді, в передмові до 
збірки казок, записаних від Короловича («Три золоті слова», Ужгород, 
1968), Лінтур згадує, що той працював на залізниці й там часто спіл-
кувався із словаками та угорцями, розумів угорську мову�

Побутують у казках Закарпаття та сусідніх територій інші угор-
ські мотиви, до прикладу про короля, «одне око якого плаче-сміється» 
(MNK 453 **)� Одне око короля плаче, а друге сміється� Його сини один 
за одним намагаються довідатися про причину цього, та це вдається 
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лише наймолодшому� У закарпатських казках можна знайти багато 
контамінацій цього мотиву, наприклад у казці про Івана Фармудзя 
(453** + ATU 304 + 300 + 556F**)� М� Зінчук писав: «���Адже не казки мі-
грують по світу, а лише казкові мотиви й сюжети� І кожен народ 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» [Казки Гуцульщини 2003/1, с� 9]�

Багато мадяризмів вжито в таких складових казкової поетики та 
стилю, як традиційні ініціальні, фінальні та медіальні формули� В 
угорському фольклорі (а також у фольклорі турків, албанців, частково 
іспанців та португальців) поширені часткові формули на кшталт «раз 
був, де не був», «був раз, де не був», «був, де не був», «і як було, як не було», 
про які угорський дослідник Ш� Шоймошши писав: «…ми маємо спра-
ву з традицією, яка існувала ще до здобуття угорцями батьківщини в 
регіоні Карпат» [MNL 1979/2, р� 570]� Формула може набирати різних мо-
дифікацій: «Egyszer, amikor se tenger, se ember nem tudta, hogy vót, vót 
egyszer egy szegény kondáslegény az üveghegy alatt» [Felsőtiszai népmesék 
1956, р� 5] — (Раз, коли ні море, ні людина не знали, що вони були, був 
раз бідний свинопас під скляною горою)� 

В українських казках Закарпаття це теж одна з найуживаніших 
формул, причому як і в угорському фольклорі вона ритмізована і теж 
передає невизначеність, хисткість казковий подій� Є різні варіації цієї 
формули: «Тут не було, і там не було, та все-таки було���»; «Було, де не 
було, неси біла кобило, а біла не може, то чорна допоможе»; «Був — не 
був, та кажуть люди, що був»; «Бив де не бив, десь за горами, за лісами, 
недалеко од конця світу жив собі цар»�

Інколи цей вислів є частиною розширеної формули просторової і 
часової невизначеності дії, наприклад «раз був де не був, за 77 орсагів, 
а за тим на 10 блошачих скоків»; «В сімдесят семом краю, за склян-
чатою горою, за дідовою бородою ходить заєць коло хлівця, їсть плас-
ток сінця� Чи казати вам казку з кінця?»� До речі, символічне число 
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7 та його варіанти (77, 777) є одним із найулюбленіших в угорському 
фольклорі: «Túl hetvenhét hegyen, hetvenhét völgyön, de még hetvenhét 
rengeteg is túl, volt egyszer egy kidőlt-bedőlt falu viskó» [Három arany 
nyílvessző 1973, р� 15] — (За 77 горою, 77 долиною, та за 77 дрімучим лісом 
була раз хижа з похиленою стіною)�

Ця цифра теж вживається в українських казках Карпат, примі-
ром, на позначення віддаленості місця дії, краю тощо: «Биў раз де не 
биў ў седемдесьатей се́дмей крайі́ньі за Черве́ним мо́рйом, за шкльа́ном 
го́ром, за злати́мі цомпльа́мі, за жоўти́мі повересла́мі, за кріви́мі 
носа́мі там де мо́ре с пі́ском обіва́лі, жеби шйа до не́го до́шчкі не 
сіпа́лі — биў йę́ден худо́бний чло́век, а ду́жо дзьę́ті маў, уж не́ маў а́ні 
цо жйі́сті, барс шйа заста́раў і заумйę́ніў со́бі, же пи́йде до льі́са і та́м 
шйа заўйę́сіт» [Гнатюк 1897/3, с� 15]�

Оповідач може вибирати зі свого казкового багажу будь-які варі-
анти формул, дещо змінювати їх, доповнювати тощо� Він може на-
громаджувати різні формули, поєднувати запозичені й традиційні 
українські: «Було де не було, у 77 державі, за скляною горою, за пан-
ською бородою� Так би пани/вороги держалися на силах, як пісок на 
вилах� Був один Минька/Монька — носився злегенька, мав штани по-
лотняні, дерся на стіни дерев’яні» [Зачаровані казкою 1984, с� 108]� Ва-
ріювання формули здійснюється не лише на рівні лексики, але й на 
логіко-семантичному та синтаксичному рівнях, що й визначає різно-
манітність і оригінальність ініціального блоку�

В українських казках є й інші — медіальні та фінальні формули, 
запозичені в угорців, які надають казкам колориту, сприяють дина-
міці розвитку дії, яскравості характеристик персонажів, картин при-
роди тощо� Це такі вирази та їх варіанти, як «з дурної дірки дурний 
вітер віє»; «ще й досі живуть, якщо не повмирали», «герцоги, барони, 
графи, навіть вибрані (кращі) циганські хлопці»� Паралеллю до остан-
нього прикладу на Східній Україні можна назвати ампліфікаційний 
зворот: «А людей півцарства зійшлося: і старі, і малі, і пани, і багаті, і 
старці убогі� Як на ярмарку» [Семиліточка 1990, с� 139]� З угорської то-
піки в українську казку перейшов вираз «переді мною світло, а позад 
мене темно», що є певним магічним заклинанням, з допомогою яко-
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го персонаж переміщується в просторі: «Вийшла вона, сказала: — Спе-
ред мене видно, а позад мене темно! Та так і стало: сперед неї видко 
було, а позад неї темно» [Дерев’яне чудо 1981, с�13]� В угорських казках 
ця формула буває розширена, може згадуватися, до прикладу, якась 
місцевість: «Переді мною світло, а позад мене темрява, за пару годин 
будемо в теплій Індії» [Ritkaszép magyar népmesék 2003, p�142]�

У своєрідні казкові формули на позначення перебігу часу, що може 
вимірюватися певними діями, пересуванням у просторі залучають 
угорські слова: «Чи маю час іще два гордови вина випити і дві піпи 
довгану (тютюну) викурити» [Дерев’яне чудо 1981, с� 84]� Іншим при-
кладом передачі часу через простір є блукання світом дівчини, яка 
вирушає за своїм коханим в далекі мандри і має перебувати в дорозі, 
поки не зносить три пари залізних бочкорів (з угор� bocskor  — посто-
ли), і не зітре в пил залізну палицю� Ці топоси казкового хронотопа 
служать для передачі великої сили кохання, відданості й вірності ге-
роїні, її наполегливості та мужності в досягненні мети� 

У казках Закарпаття популярним є угорський фінальний мотив, 
коли йдеться про те, що в мішок уміщають великі ріки країни, й він 
стоїть, підпертий стіною� Річки звільняються тоді, коли хтось нена-
роком під час танцю шпорами розриває мішок� Інколи такі фінальні 
формули перетворюються в розгорнуті описи фантастичних пригод 
казкаря з перерахуванням їжі на напоїв, перебігу весілля та його влас-
них вчинків, над якими він сам підсміюється: «Там велика свадьба 
була� На тій свадьбі і я був за іноша (челядь)� Спершу їсти панам носив, 
потім пішов і я трохи заграти� Справив собі з вівсяної соломи та й 
із листя шаркантьови (шпори), ходив туди, викручуючись� Поливка у 
чотирьох міхах була вся спакована� Раз, як я іграв, запнувсь шаркан-
тьовом за міх, міх розпоровся, поливка вилялася, стала велика вода� 
Я тоді напудився та на піч, із печі на під, а вода всюди за мною� Ось 
дивлюся, а он той (показує на когось із присутніх) хотів утопитися у 
тій воді, найшов на поді залізні вила, лиш такі, що діти ними бави-
лися, я хотів подати йому, але не потрапив, лише кинув у нього� Хай 
подивиться хоть хто, чи не має там знак — дві дірки (вказує на нас) де 
його пробив� Вода пішла на під, я найшов із горіха шкарлупину, сів у 
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неї, не мав чим гнати, узяв стебло, та тим� Вода мене несла — із чоти-
рьох міхів весь світ залляла� Там було помело, за мною путь замело» 
[Дерев’яне чудо 1981, с� 63]�

У діалозі героя з відьмою часто в кількох варіантах трапляється за-
гальне місце, казкова стереотипна формула, в якій відьма пояснює ге-
роєві, що за свою ґречність він уникнув страшного покарання, смерті: 
«Твоє щастя, що ти назвав мене мамкою / що ти так гарно привітав-
ся, бо інакше я б тебе проковтнула /ти став би на голову коротшим», 
яку угорські дослідники вважають відгомоном древніх угорських 
вірувань, до неї існує багато східних паралелей [MNL 1982/5, р� 19]� У 
деяких формулах українська лексема щастя замінюється угорським 
аналогом серенча (з угор� szerencse — везіння, удача): «Серенчу маєш, 
синку, що так красно поклонився, бо якби був не поклонився, то була 
би іззіла тебе� Та й кажи, що шукаєш?» [Дерев’яне чудо 1981, с� 47]� Ця 
лексема в українських казках має також семантику — щастя, щасли-
вий (серенчливий), нисиренча — нещастя, в той час як в угорській мові 
є окреме слово на позначення щастя, це «boldog» (щасливий)� Саме 
угорське слово «szerencse» є, очевидно, давнім слов’янським запози-
ченням, яких немало в угорській мові�

Поширеним атрибутом угорського фольклору є замок, що оберта-
ється на качиній/гусячій ніжці (у східних слов’ян це хатка на куря-
чій ніжці), на який теж натрапляємо у закарпатських казках (до при-
кладу «семиповерховий палац на качиній ніжці»)�

З угорської запозичені й деякі художні засоби� Поряд з іншими 
порівняннями, наприклад «бідний як церковна миша» тут повторю-
ються такі: «жив один бідний чоловік, й у нього було діточок, як у ре-
шеті дірочок… а діти більше голодували, ніж були ситими» [Зачарова-
ні казкою 1984, с� 336]� Про красу дівчини (рідше хлопця) говориться: 
«така (сліпуче) красива, що на сонце можна дивитися, а на неї ні»�

Серед численних чарівних помічників — у даному випадку пред-
метів, давніх фетишів, зустрічаємо вираз, власне, магічне закли-
нання — міх-корбач, що складається з українського слова  — міх та 
угорської прикладки корбач (korbács) — батіг, нагайка, тобто предмет 
служить для покарання ворогів героя, які його ошукали: «Як він ска-
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же «Міх-корбач», міх розв’яжеться, а корбач заганяє всіх у міх� А ле-
ґінь зав’яже міх та й б’є по ньому корбачем» [Казки Закарпаття 2007/20, 
с� 249]� Так само чарівною є бота (палиця) у казці «Дві тайстри»: «Як 
вихватиться велика бота із тайстри і як не зачне прати куди попа-
ло кожного гостя, як не стане крик, ларма, почнуть утікати котрий 
куди — через двері, через оболоки…» [Дерев’яне чудо 1981, с� 140] (лар-
ма — шум, галас, оболок  — вікно)�

У номенклатурі героїв та персонажів серед інших трапляються угор-
ські власні назви: це дівчата та жінки Маріка, Ілона, Ібойя, хлопці та 
чоловіки Лайош, Лаці, Ферко, Келемен, Керестеш, Варґа леґінь, угорський 
розбійник Шандор Ружа: «Роужо Шандор каже няньові: — Няню, туй — 
каже, — сякоє й сякоє діло� Нам, — каже, — треба глядати жон� Та, — 
каже, — бери сисі бесаги, та й сю боту, та й сі бокончи, та йди вже в пра-
вий бік� Та, — каже, — як ізносиш половину бокончів і схоснуєш половину 
грошей і зоб’єш половину боти, а нич не найдеш для нас, вертайся додо-
му» [Казки Закарпаття 2007/20, с� 46] — (бота з угор� — палиця, бокончи — 
черевики, нич — нічого, схоснувати — використати, потратити)�

Відомими героями як угорських, так і українських казок є Боб 
Янчі, Бобок Янчі, Незнайко чи Немтуд («nem tud» — не знає), ім’я кра-
суні Тіндейр-Сейп-Ілона походить від угорського «Tündérszép Ilona» — 
Чудо-краса Ілона� Негативними персонажами є Чарні Шаш, Шаші, (з 
угор� «sas» — орел), Шаркань та ін�

Із запозичених назв інших персонажів це: ґазда, ґаздик (господар), 
леґінь, урфі/урфій (панич, хлопець), кішасонка / кішасоня / кісасонка (ді-
вчина, панночка), катона (солдат), змія-шаркань, кінь-татош (чарів-
ний кінь), овріяш (велетень), борбіль (перукар), цімбора (друг), мачка 
(кішка), бовташ (крамар), мейсарош (м’ясник) та ін�: «Ось скочила 
хлопцева золота лабда в овріяшову хату� Хлопчик почав дуже просити 
од овріяша свою лабду� Каже: — Дайте мені лабду, бачіку, та ж вам із неї 
хісна не буде!» [Дерев’яне чудо 1981, с� 32]� (лабда — мяч, бачі  — дядько); 
«До того борбіля — таки із того вароша — прийшов один дуже багатий 
бовташ, молодий леґінь, стригтися» [Дерев’яне чудо 1981, с� 172]� «Був 
у однім вароші мейсарош корчмар, і у тім вароші було і одне депо (полк) 
катун» [Дерев’яне чудо 1981, с� 150]�



Розділ другий. Етнофольклорні контакти на порубіжжі          269

Шаркань (дракон) є також одним із персонажів угорської міфоло-
гії, його дії подібні до дій українського Змія, тож в одній казці це Змій, 
а в іншій Шаркань� За аналогією з українською Змією зустрічається й 
шаркань жіночого роду: «Привела його додому шаркань, нагодувала 
горіхами і винесла на лавицю під хижу» [Дерев’яне чудо 1981, с� 70]� В 
окремих народних оповіданнях шаркань чи шаркун набуває рис мі-
фологічного змія, тут коло його дій інакше� 

У західноукраїнських казках натрапляємо на варіації наймену-
вань негативного жіночого персонажа — східнослов’янської баби-яги� 
Це відьма, баба-змія, баба-відьма, залізноноса баба, залізноноса інджи-
баба, гінджи-баба, босорканя, босорка, босор, босоркун тощо� Якщо назви 
баба-змія, відьма — є постійними у казках Східної України, то інджи-
баба утворилося від словацького «ježy», назва ж босорканя походить 
від угорського «boszorkány» (босоркань), що, як і слово залізноноса, є 
угорським запозиченням� Узагалі означення залізний часто вживаєть-
ся в уснопоетичній традиції та народних віруваннях східних слов’ян 
[Бараг 1956, с� 20], залізний є атрибутом відьми, вона сама залізна, у неї 
залізні ступа, віник, вила, кочерга, вії тощо� Тому угорські дослідни-
ки вважали назву залізноноса інджі-баба слов’янським запозиченням, 
однак у ході подальшого дослідження було виявлено, що означення 
залізний відоме іншим народам угорської групи і таким чином є схід-
ним спадком угорців [Béke 1957, р� 168, 169; MNL 1982/5, р� 512]� 

Як гіпотезу, походження залізної природи інджі-баби можна 
пов’язати з табу на залізо у первісних народів� Дж� Фрезер писав: «За-
бобонна заборона на використання заліза, можливо, походить з до-
сить давньої епохи історії суспільства, коли залізо ще було новинкою і 
тому багато хто ставився до нього з підозрою і несхваленням� Усе нове 
здатне викликати у дикуна переляк і жах� Таким чином примітивні 
народи могли наділяти цим атрибутом істот, які викликали в них 
подібні почуття» [Фрезер 1980, с� 256]�

Сам епітет підкреслює надзвичайну, надприродну сили відьми, 
вона перегризає дерево, проколює носом стіни, він є незвичайним: 
«Чоловікові не треба було більше� Поплював у руки, взяв сокиру, та коли 
гупнув обухом по бабиному залізному носі, той переломився, баба за-
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кричала, а далі простерлася, як пес на паздір’ї, раз-двічі тріпнулася й 
померла� Айбо коли чоловік гримнув по її носі, той так загудів, що почу-
ли в пеклі: — Го-го! — закричав чорт� — Моїй мамі хтось ніс переломив… 
За ним! Треба схопити!» [Три золоті слова 1968, с� 96]� Наведена казка 
є оригінальним закарпатським твором гумористичого, анекдотичного 
спрямування, де головний персонаж обдурює нечисту силу, сміється з 
неї, хоча загалом образ інджи-баби в закарпатських казках близький 
до типових персонажів східнослов’янської казкової традиції (відьма, 
баба-яга)� Однак у казках цього регіону немає такого розмежування 
між інджі-бабою й відьмою, як, до прикладу, між бабою-ягою та відь-
мою у російських казках� Тут вони виконують аналогічні функції і є, по 
суті, одним персонажем, діючи в одних і тих самих сюжетах�

Отже, найбільше запозичень ми фіксуємо в мові казок, що не є ви-
падковим, адже в основі твору лежить жива розмовна мова: «Лекси-
ка — найбільш рухома та прониклива мовна одиниця� Власне, в ній 
відбиваються всі різновеликі події історії та історії носіїв мови� На 
підставі вивчення лексичних запозичень можна відтворити не тіль-
ки історію взаємин одного народу з іншим, але й характер таких вза-
ємин» [Будняк 2003, с� 240]�

Угорські мовні вкраплення в українських казках існують у назвах 
певних побутових та казкових реалій, предметів тощо: бовт (магазин), 
керт (сад), варош (місто), вармедь , вармія (повіт, округ, область), вашар 
(базар, ярмарок), каштіль (замок), жеб (кишеня), кефа (щітка), кабат 
(куртка, верхній одяг), бунда (шуба), деца (сто грамів), погар (склянка), 
сівар (сигара), кочія (віз), горсаг/ орсаг (країна), оболок (вікно), гатіжак 
(заплічний мішок), палачинта (корж, пиріг), вендиглу — корчма, Ліба-
варош (Гусяче місто)� Так, приміром, пояснено назву Лібаварош, що 
походить від угорського «liba» — гуска: «А зять каже: — Ви нас дали 
жити до курника� А кури, качки, гуси — то все називається “лібо”� Я з 
Лібовароша, бо живу в курнику» [Казки Закарпаття 2009/23, с� 265]� Тут 
конкретна угорська назва стає збірною, до неї приєднується угорська 
прикладка варош — місто і вираз стає гумористичним позначенням 
курника� У наступному вислові, де вжито угорський аналог слова боч-
ка («один гордув вина, один паленки, одну меду»), угорське слово горду 



Розділ другий. Етнофольклорні контакти на порубіжжі          271

(з hordó) набирає закінчення -ов і вживається як іменник чоловічого 
роду однини в поєднання з числівником один, в останньому ж слово-
сполученні за асоціацією з власним найменуванням жіночого роду — 
бочка вислів звучить як одна (зрозуміло, бочка) меду� 

У казках немало угорських найменувань занять і професій: би-
рув (сільський староста, війт або суддя), біровка, біровство, ковач (ко-
валь), кертис (садівник), собоянка (служниця, покоївка), кочіш, котіш 
(візник), бокораш (плотогін), югас (пастух), біреш /бириг — наймит, 
парубок до волів, бирешити (служити), бурбіль/борбіль (перукар), варго 
(чинбар), бетяр, жівань (розбійник), годнодь (поручик, офіцер) та ін� 
На позначення родинних стосунків вводяться угорські назви шовгор 
(зять), бачі (дядько), бачико, апо (татко) та ін�

Угорські лексеми можуть мати різні варіанти фонетичного 
оформлення, так знаряддя, інструмент (з угор� szerszám) має варіан-
ти серсам, серсама, сарсон, сарсам, сирсам� Угорські лексеми присто-
совуються до української мовної системи, так з угор� «urfiú» (урфіу) 
утворюється урфій (хлопець, панич), з «kástély» (каштий) — каштіль 
(замок), тут, очевидно, передача відбувається також за трансліте-
рацією; з «hajó» (гайу) — гайів/ гайов (корабель), гайовик — човник; з 
«marha» (марга) — маржина (худоба): «Одного понеділка набрав собі 
грошей той катуна і пішов на вашар, яку маржину купить� Зайшов до 
корчми і купив собі паленки» [Дерев’яне чудо 1981, с� 133]� Складне для 
вимови угорське «görög» (гьорьог — грек, грецький) спрощується до 
гириг, «költség» (кьолтшиг) до кильчик, кильчиґ (видаток, кошт)� У слові 
«pulyka» (пуйка) переставляються літери і виходить пульáк — індик, 
тобто згідно з закінченням птах-самець� Угорське слово «tó» (тоо), що 
при відмінюванні набирає афікс -va, в українській мові зберігає його і 
в називному відмінку однини — това, тоўа (озеро)� Угорське «fegyfer» 
(федьвер) оформилося в фельвер, федьбир — револьвер, зброя, «röndör» 
(рьондьор) у риндир (жандарм, поліцай)�

Від часто вживаних слів утворюються різноманітні похідні� Так, з 
угорського «kocsi —кочі» (віз) твориться коч, кочіга, кочія, кочинга (жін� 
роду), кочіш, кочиг (чол�) тощо: «У той час та дівка на няньковій ко-
чії проїжджала і далеко за варошем коло одного ліса проходжувалася, 
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то й виділа, що недалеко дванадцять леґінів в нагле ішли, як кату-
ни» [Дерев’яне чудо 1981, с� 116]� Парадний кочиш у казках є візницею, 
що служить у самого короля, можновладця тощо� У різних варіаціях 
вживається угорське «cimbora» (цімбора — друг, приятель) — цімбора, 
цімборик, цімборашка, сцімборуватися (заприятелювати)� Додаванням 
українського префікса до кореня до цього угорського слова утворило-
ся дієслово в назві відомої казки про тварин: «Як лисиця з вовком роз-
цімборувалися»�

Лексема «kert» (керт — сад, город) існує в варіантах: керт, кирт, кер-
та, кирта� Похідні від неї іменники киртіз, киртьіс — городник, са-
дівник; киртіска — садівниця тощо; дієслово киртісити — займатися 
городом, садом: «Биў ў йę́дньім варо́шу дако́ли йę́ден ста́рий кę́ртіз у 
йę́дного па́на� Маў же́ну, а дьíти не мáли ни́кда� Ў недьі́льу ра́но пі́шоў 
до ке́рти кві́тки збира́ти па́ну до пога́ра до каште́льа, а́ле ме́жи ти́ма 
квітка́мі на́шоў тако́го мале́нького хло́пцьа» [Гнатюк 1990/9, с� 15]�

Від угорського іменника «lába» (лаба — нога) утворюється прикмет-
ник лабатий, від «beteg» (бетег — хворий) — бетега (хвороба), бетеги 
(хвороби) та бетежний, бетіжний, бетіжник (хворий): «А може, щось 
бетежна, чи може, роботу має і того не прийшла?» [Дерев’яне чудо 
1981, с�182]; «Смертними бетегами морити» [Там само, с� 126]� Угорське 
«fáradság» (фарадшаг), що означає «втома» спрощується до фарачак, від 
нього похідні прикметники — фарадний, фараллований — змучений� 
Додаванням афіксів середнього роду на позначення дитинчат до угор-
ського «csikó» (чіко — лоша) утворюється слово чікувча — лоша, жереб-
чик� У відомому сюжеті про дівчину-воїна та вбирається в годнадське 
плаття (від годнадь — офіцер), тобто чоловічий військовий одяг, мун-
дир� У кількох значеннях вживається угорське слово «határ», хотар — 
село, кордон, поле, прикметник від нього хотарьний — польовий�

Від поширеного слова катона теж активно творяться нові — кату-
на, катунський, катуник, катуничок та ін�, від «варош» (місто) — варось-
кий, варошани, варощани (міщани), варошкапітан (бургомістр), вароська 
баба (повитуха)� Від угорського «kovdos» (ковдош — жебрак) походять 
слова ковдош, ковди (жебрання), пуститися в ковди, заковдувати (наже-
брати), з «haszna» (гасна) — хосен (користь) , ізхосновати (використа-
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ти), з прикметника «bátor» (батор — сміливий) утворився прислівник 
баторно (сміливо) та ін� Аналогічно з угорським фольклором на по-
значення чорноволосого хлопця барна (коричневий, чорний колір) за 
допомогою українських афіксів сформовано лексему барнастий� На 
постій персонажі казок можуть ставати у фогадóво — готелі, слово є 
дериватом угорського «fogadó» (фогаду)�

Перейняті слова отримують зменшувальні форми, напр� сигинят-
ко (від сегинь  — бідолашний), труфалка (від труфа — жарт) та ін� Слова 
фалат чи дараб з угорського «falat, darab» (шматок) зменшувально зву-
чать як фалатчик хліба, дарабчик хліба�

Дівчина у казці «Чортів млин» хоче обдурити чорта, аби з ним не 
танцювати смертельний танок, і затягує час, по черзі вимагаючи від 
нього частини вбрання до танку, це як запозичення, так і діалектні 
слова, що урізноманітнюють текст, надають йому колориту: «— Я не 
можу іти з вами у танець, бо не маю до того чижем� Пішли чорти і 
приносять дівці чижми� Тепер знову каже чорт: — Ходь, дівко , ігра-
ти! — А, — каже дівка, — я не піду іграти, бо я не маю дорогої бунди� За-
раз чорт пішов, приніс дівці красну бунду… дорогі пацьорки� …Пішов 
чорт і приніс їй монисто»�

В угорській мові немає родів, запозичені іменники залежно від за-
кінчень тощо відносять до того чи іншого роду� Так угорське «szerszám» 
(інструмент) набирає жіночого роду в казці «Силувана віддача»: «Та 
скоро прийшло їй на розум взяти у руки яку серсаму і тим обороня-
тися [Дерев’яне чудо 1981, с� 118]� Угорські іменники з довгим «ó» на 
кінці в українській мові отримують закінчення «-ів» і , відповідно, 
чоловічий рід: «Та так вона і умерла, понесли її попід поріг; і у теме-
тів не несли її через межу, а й там викопали діру та так просунули 
копоршів у теметів� Так наказала, аби її в дуже глибоке драччя схова-
ли� Виросла лелія, зірвав царський син» [Там само 1981, с� 120]� (теме-
тів — кладовище; копоршів — труна)� Угорське слово «rongy» (ганчір’я, 
дрантя) передається як іменник середнього роду ряндя, а той, хто його 
носить — ряндяш  — жебрак тощо�

До угорських дієслів «bánni» (сумувати), «pucolni» (чистити), 
«szánni» (шкодувати), «engedni» (дозволяти), «halaszік» (ловити 
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рибу), «bízni» (довіряти), «mulatni» (веселитися), іменника «bécs» 
(пошана), приєднуються українські суфікси та закінчення й утво-
рюються банувати, пуцувати — пуцувати гачі, санувати, енгедувати/
інгедувати, галасити, бізувати, мулятувати, мулотлувати, бичалува-
ти, бічалувати, бичилунок: «Інаші мулятують в корчмі» [Панькевич 
1938/2, c� 523]� «Потім дивиться, а туди приходить страх панів і кня-
гинь, та й за ними прийшла і банда� Як не стали там густи, іграти, 
мулотлувати» [Дерев’яне чудо 1981, с� 136]� «Ачей кума смерть кумо-
ві хоч раз поенгендує» [Там само, с� 124]� «Я піду, ніби галасити, рибу 
ловити, та я їх спужаю» [Там само, с� 86]� «Я б на тебе вівці бизував, 
та ж ти б і одну не пригнав» [Там само, с�34]� Слід зауважити, що 
українські слова утворюються від основної частини угорського сло-
ва, хоча в угорській мові дуже розвинена префіксація� У наступному 
випадку бачимо, як до угорської основи «csalni» (дурити) додається 
український префікс «-із»: «І як винесла вгору, там був і цар, котрий 
дуже зрадувався доньці, а шаркань аж тоді увиділа, що ізчаловали її!» 
[Там само, с� 112]� 

Давнім запозиченням вважається слово хосен — користь («hаszоn»), 
від нього утворилося дієслово хоснувати, у популярній у регіоні казці 
«Смерть як кума» Смерть радить бідному чоловіку користатися з її до-
помоги: «То й кажу вам, куме: ви дайтеся на лікаря і вас дуже будуть 
всюди кликати� Не дивіться на ліки, хоснуйте, бо де прийде до бетіж-
ника, я там буду» [Там само, с� 124]� «Ніякого хісна не виділи»� Угорське 
дієслово «nincs» (нинч — немає) передається як нич, не є, до прикладу: 
у мене не є грошей� 

Менше запозичень інших частин мови, до прикладу, це частка 
вадь — чи / або, прислівники гіяба («hiába» — дарма), мусай («muszáj» — 
треба), безувно, набизувно  — певно, напевно: «Тепер він подумав, що 
бизувно там є і донька царська; зайшов він до тої палати, коли дивить-
ся, а царська донька там, і так ізрадів, а вона ж йому іще більше, як 
увиділа Перчика» [Там само, с� 111]� «Бизувно і здох би чорт, коли б не 
йшов тудою дуже смілий катуна»� Зрідка зустрічаємо й досить грубі 
угорські лайки, прокльони, частково з українськими словами: басама 
куйон теремтете, басама кутьа, басом ти душу�
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Угорські й українські назви можуть вживатися паралельно, як си-
ноніми: це сарака, сарачі — бідолаха та сегінь — бідолашний, угорське 
оболок та діалектне визор, синонімічним композитом є вираз нігда-
шуга (ніколи-ніколи), друге слово якого — угорське� Ці слова можуть 
поєднуватися в одному тексті, очевидно, для посилення експресії: 
«Не те що добрий, а такий гунцвот (угор� гунцут), гультіпака, ланець, 
що більшого не може бути» [Гнатюк 1913, с� 104]� «Але що він видумав� 
Став кричати, що горить: Огонь, фаєр, тізван! Говорив на трьох мовах» 
[Там само, с� 111]� Угорське запозичення дараб, що переважно вжива-
ється у значенні колода, дерево для лісосплаву, має діалектний відпо-
відник кимак: «Як перейшли, каже тоді той коник хлопцю: — Тепер 
візьми фейсу та рубай мене на три дараби» [Дерев’яне чудо 1981, с� 72]� 
(фейса — сокира)� 

В українській мові Закарпаття паралельно вживають три сло-
ва, що означають драбину: угорське лутра (létra), діалектне лазиво 
та українське драбина� Суп називають по-угорськи левешем, по-
словацьки поливкою чи діалектним дзяма� З двох основ — угорського 
мачка (кішка) та слов’янського їсти складається слово мачкоєд (той, 
що любить їсти підливу)� У виразі «маленький, міціцький хлопчик» 
друге слово походить від угорського зменшувального піці, іці-піці 
(малюсінький), очевидно за аналогією до українського відповідни-
ка утворилося міціцький� В угорському фольклорі є й персонаж — 
маленький паничик (іці-піці урфі), ім’я якого — Держак Мітли має 
відгадати героїня�

Кількість угризмів неоднакова в різних місцевостях, це можуть 
бути як поодинокі слова в тексті, так і велика їх кількість: «І сказав 
кінь так: Не підемо нігди, бо сих шарканів є така мати на сімдесят 
вармеди (області) босорканя, вона нас ізгубить» [Дерев’яне чудо 1981, 
с� 48]; «Надвечір прийшов той граф, їхній ґазда, із вадаски, але його 
посестра щось намішала у їжу так, що він дуже заснув од того� Як 
заснув, його посестра узяла кефу і довго йому зі споду ноги кефувала, 
от, чи не пробудиться� Та він нічого не чув, бо дуже твердо спав» [Там 
само, с� 105]; «Пішоу він, випив гордув вина, піпу довгану викурив, сів 
на татоша і почав доганяти» [Там само, с� 87]; «Айбо Іван зшив собі з 
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міха гаті, взяв паляницю хліба, сів на сомара (осла) і — гайда» [Зача-
ровані казкою 1984, с� 203]; «Подякував мишці за її фарадшаг і пішов� 
Прийшов до нього, видить, що того нема дома, лиш шовгориня� Зараз 
же він зайшов до одної хижки і видить, що його годинник на столи-
ку лежить� Взяв у руки, отворив, вискочив звідти той міціцький чо-
ловік і каже…» [Дерев’яне чудо 1981, с� 69]; «Вóньі наклáдльі, кельо ше 
бізовáльі, же мóжу одньęсц� Одньęсльі, то бýло на штвáрті вáлал; кęд 
одньęсльі там, óцец і мац бáрш ше му зрадовáльі, дóрас сéбе купéльі 
крáсну хíжу, йеден крáсні сáлаш і вéльо жéмі прі ньім, кондáшьчік 
ше ожéўньęл, ўжал сéбе богáту жéну, та бýльі ґаздóве пéрші у йęдней 
вармéдьі� Ґаздовáльі вéльо рóкі, кęд же ньę помáрльі, мóжу буц, же і 
тéраз ґаздýйу, кед жíйу» [Гнатюк 1986, с� 65]�

Іншомовне вкраплення може, зокрема, служити певній худож-
ній меті, так про це писала А� Ковач: «Чи герой говорить з надпри-
родною істотою іноземною мовою, ачи надприродна істота з героєм, 
у цей час казкар вживає іноземні звороти й пісні з метою зробити 
текст достовірнішим, емоційно повнішим, іншим разом стереотипи 
служать для характеристики дійових осіб чи ситуацій� Вдало вибрані 
віршовані вставки іноземною мовою під час кульмінації роблять сце-
ну виразнішою, сильнішою, тоді як прокляття чи тривіальний вираз 
пом’якшується завдяки тому, що звучить не по-угорськи� Значний 
гумористичний ефект криється в тому, що особа високого рангу, яка 
погано володіє рідною мовою, вживає ці стереотипи у невідповідно-
му становищі чи в невідповідній формі» [Kovács 1973, р� 168]�

До прикладу, у казці «Чорт Рокопал» (СУС 811* (Віддай те, чого не ли-
шив дома)) чорт співає пісеньку по-чортівськи, тобто по-іноземному, 
спотвореною угорською мовою, що означає для героя щось чуже, за-
грозливе, а з нерозбірливих фраз годі зрозуміти ім’я чорта� Врешті 
чорт виконує те ж саме в перекладі: «Міткопал, міткосал? Озень невем 
Рікі-Роко-Рокопал!.. Хто копає, хто косить? Ніхто не знає, що моє ім’я 
Рокопал!» [Казки Закарпаття 2007/20, с� 181—182]� Герой довідується 
його ім’я і виграє суперечку� 

Місцеві реалії, іноетнічні вислови, діалектні елементи, поєдную-
чись, створюють неповторний колорит казок: «Я варю три філі: Один 
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линчі, другу пасулю� Третю печеницю� Бо я тую приведу ввечір моло-
дицю� Бо я Галушко-Танцош» [Казки Закарпаття 2007/20, с� 215]�

На український фольклор Закарпаття серед інших вагомо вплину-
ла угорська казкова традиція� Серед різних форм і рівнів переймань 
можна виокремити окремі запозичені сюжети й мотиви, стереотипні 
формули казкової обрядовості, імена персонажів, героїв, різні найме-
нування тощо� Багато мадяризмів вжито в таких складових казкової 
поетики та стилю, як традиційні ініціальні, фінальні та медіальні 
формули, художні засоби, загальні місця, атрибути дійових осіб та 
ін� Найбільше зафіксовано лексичних запозичень, які в більшості ви-
падків модифікуються, пристосовуються до системи іншої мови та 
культури� У різних місцевостях кількість переймань є різною� 





Р о з д і л  т р е т і й

Відомі діячі 
угорської історії 
в українському 

фольклорі





Король Матяш Корвін 
у західноукраїнських наративах

Угорський король Матяш Корвін (лат� Mathias Corvinus) (1443—1490) з 
родини Гуняді, був одним із найвизначніших правителів пізнього се-
редньовіччя в Центральній Європі� Він багато зробив задля зміцнен-
ня імперії, її економічного, культурного піднесення, законотворчості� 
Прославився як король, переможець турків�

Невдовзі після смерті його особистість стала легендарною� У зв’язку 
з тим, що «легенда завжди вивищується над історією», варто зауважи-
ти, що фольклорний образ Матяша має мало спільного з історичним, 
адже за життя сам король не був таким популярним, це був досить 
жорсткий і владний правитель, який почав ідеалізуватися лише по 
смерті, коли країна занепала внаслідок слабкої влади та турецьких 
нападів� У цей час виникло відоме прислів’я  — помер Матяш, а з ним 
і справедливість� 

Вчинки славетного короля ще за його життя почали описувати 
в історичних піснях, анекдотах� У письмовій формі латинською та 
угорською мовами збереглася невелика частина джерел про нього з 
XV ст�, кілька переказів увійшло в літописи, існує збірка анекдотів, 
укладена Галеотто Марціо, та більшість уснопоетичних творів було 
складено і побутувало в наступні віки� Значний вплив на традицію 
мали популярні міжнародні оповіді про перевдягненого короля, царя 
Соломона тощо, цей образ увійшов також у літературу� Фольклорна 
традиція про Матяша існувала безперервно протягом п’яти століть 
і народи Центральної та Східної Європи добре зберегли пам’ять про 
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нього� Образ короля Матяша 
найліпше втримався передусім 
на тих територіях, де поширю-
валася його тодішня влада� 

Багатий фольклор про короля 
Матяша існує не лише в угорців, 
а й у народів, які проживали з 
ними в одній державі — словаків, 
румун, українців-русинів, хорва-
тів, словенців, румунів, німців� 
У південнослов’янських народів 
він виступає як герой юнацьких 
пісень, у словаків та українців 
зустрічається переважно у про-
зовій творчості� Західноукраїн-
ська усна словесність протягом 
кількох століть зберігає пам’ять 
про угорського короля, хоча зро-
зуміло, що з часом ці події ідеа-

лізуються чи переоцінюються, починають пов’язуватися з іншими 
іменами тощо� Сюди долучаються мандрівні казкові мотиви, які пе-
реходять від народу до народу� О� Веселовський писав: «���Проте не мож-
на позбавляти народ, що зазнає впливу казки, права бажання вибору: 
щось запам’ятовується краще, аніж інше, бо цікавіше; з’являються 
улюблені казкові герої, які обростають чужими та своїми оповідями� 
У цій організації казкового капіталу, безсумнівно, мають відбитися 
симпатії і смаки тої чи іншої народності, що визначаються вибором 
і способом засвоєння� Я вказую лише теоретично на можливість та-
кого виокремлення національного в загальнонародному, не прихо-
вуючи від себе труднощів у виконанні завдання� Важливішим є на-
ступне: засвоєння чужого казкового матеріалу неможливе без певної 
схильності до нього у приймаючому середовищі� Подібне притягуєть-
ся подібним, хоч би подібність і була абсолютною, як між зародком 
і розвинутим організмом, між казковими типами і найпростішими 

Король Матяш Корвін. Барельєф.
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сюжетами, притаманними фантазії диких, і стрункими казками, 
що впорядкували ті самі типи сюжетів� Запозичена казка йшла на-
зустріч місцевим зразкам і уривкам фабул, вона їх організовувала та 
сприймалась завдяки їх існуванню, легенда про св� Георгія змієборця 
пустила корені в більш давню казку про героя, переможця змій, так 
само, як ця запозичена казка, зі свого боку, прищепилася до широко 
розповсюджених уявлень про героя, що поборов чудисько, дракона і 
т� д� З цього погляду в кожній казці має бути і своє, і чуже, теорія запо-
зичення подає руку теорії самозародження» [Веселовский 1938, с� 221]�

Усні перекази й казки про короля Матяша в українській тради-
ції здавна привертали увагу багатьох дослідників� Народні перека-
зи та казки про короля, зокрема про його поєдинок з Поган-дівчам, 
ще на початку століття повідомляє І� Семан в угорському журналі 
«Етнографія», 1893 року в журналі публікують матеріал про Матяша 
із зібрань М� Врабеля, народні перекази про короля ми знаходимо у 
В� Гнатюка [Гнатюк 1898, 1911], а трохи пізніше наукові працю на цю 
тему пише Е� Перфецький [Perfecki 1926, 1965]� Ґрунтовне дослідження 
слов’янської народної традиції про Матяша у народів вздовж Дунаю 
здійснює З� Кузеля [Кузеля 1906], так її оцінив Ф� Колесса: «Такі ман-
дрівні мотиви грають важну роль в посвояченню творів усної словес-
ності� Перехрещування східних і західних впливів, усної словесності 
й книжної літератури, перехід епічних лицарських пісень у дрібніші 
жіноцькі, характеристика баладових пісень, їх історично-побутовий 
підклад, рухливе життя варіантів, значіння рефренів, роля народних 
співців лицарської й пізнішої доби — отсе проблеми, на яких залюбки 
спиняється З� Кузеля в свойому досліді, що кидає світло на розвиток 
народної поезії слов’янських і сусідніх народів та на історію мандрів-
них тем� На основі такого порівняльного досвіду приходить З� Кузе-
ля до важних висновків, що “мотиви майже всіх знаних нам балад у 
слов’ян були тільки відблиском західних германських і романських 
первовзорів” (с� 58)» [Колесса 2005, с� 286]�

Таким чином, Кузеля зауважив, що з Матяшем пов’язувалися різ-
ні традиції, з одного боку, цей фольклор має багато спільного, а з ін-
шого — він позначений національною своєрідністю� Учений твердив: 
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«Його популярність справді надзвичайна: про нього знають не лише 
Угри та його тісніша вітчизна, але й інші народи, що замешкали або 
мешкають у пограничному краї� Сербо-Хорвати оспівують його у сво-
їх епічних і жіночих піснях, а Словінці окружили його таким німбом 
героїзму і таємничості, який припадає на долю лише національним 
героям� Слава його імені і подвигів пішла навіть на північ і удержала 
ся донині в оповіданнях українських гірняків Угорської і Галицької 
Русі� Згадки про Матвія полишили ся також у словаків і дали початок 
баладі, яка розійшла ся по Моравії, Чехах і Лужицькій Сербії» [Кузе-
ля 1905, c� 1]� Угорські вчені вважають, що слов’янські народні оповіді 
є цінним матеріалом для вивчення не лише слов’янської, а й угор-
ської фольклорної традиції� Вони свідчать про побутування багатого 
та яскравого фольклору про Яноша Гуняді і короля Матяша у народів, 
які живуть поруч, і які зберегли чимало фактів історії, забутих угор-
ським народом [Dömötör 1979, р� 270]�

Дослідженням закарпатської оповідальної традиції про відомого 
можновладця займався відомий збирач і дослідник закарпатського 
фольклору П� Лінтур [Лінтур 1940/41, с� 124—134], він зібрав 20 творів 
про короля в тогочасних марамарошській та Угочанській жупах (об-
ластях), у своїй статті Лінтур пише про хибність припущення Пер-
фецького та Гунди, 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 Угорської 
низовини� Оригінальні версії про Матяша та Поган-дівку з території 
сучасної Словаччини, всього 17 текстів, записала та проаналізувала 
Н� Вархол [Вархол 1988, с� 141—154 ; Вархоли 1986, с� 45—53]� У наш час 
вивченням угорської та слов’янської традиції про короля Матяша 
займається угорська дослідниця І� Кріза [Кріза 2005; Kriza 1996; 1998; 
2007], яка була упорядником збірника студій і матеріалів про короля 
Матяша в народній традиції [Kriza 1990], присвяченого 500-річчю з дня 
його смерті� Кріза аналізує образ Матяша в уснопоетичній творчості 
сербів та хорватів, словенців, карпатських українців, чехів, словаків, 
його значення в європейській культурі (розділ в останній моногра-
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фії «Король Матяш в уснопоетичній творчості сусідніх народів»)� Вона 
зазначає, що фольклор про Матяша є в кожного народу Карпатського 
регіону, з одного боку, він схожий, з другого — має свої відмінності, 
як у жанрах, так і в сюжетиці� У своїй монографії Кріза виокремлює 
такі основні тематичні цикли Матяшівської фольклорної традиції у 
різних народів: Сакральний герой� Тут йдеться про вибори короля, 
міфічні прикмети: королем стає невідомий герой; на його тілі осо-
бливі знаки; залізний стіл, золотий хліб пророкують королювання; 
власник зеленої галузки, що розквітла, стане вибраним; корона — по-
дарунок Бога (тричі підкидають); чарівний голуб приносить корону; 
з неба прибуває лист; надприродна істота (ангел) приносить корону; 
за рішенням Бога корона спускається на голову вибраного; пани при-
ймають Боже призначення, що йде супроти їхніх намірів� 

Матяш, непереможний� Сюди належить тематика про боротьбу 
з турками, німцями, рідше надприродними істотами� Героїчна бо-
ротьба відбивається в наступних мотивах: Матяш вступає в союз для 
перемоги ворога; невідомі надприродні сили допомагають Матяшу; 
Матяш перший серед воїнів; у боротьбі королю допомагає витязь над-
звичайної сили; він має надприродні (чарівні) знання; звільняється з 
ворожого полону хитрощами (з допомогою коханки); майно перемо-
женого ворога стає власністю короля�

Смерть короля� За епічним каноном, герой гине в бою, йому нале-
жить геройська смерть� Однак Матяшівська традиція подає наступні 
випадки смерті короля: він може вмирати від отруєння суперником, 
ачи підступно заколотий шпагою� Ще одне версія — про боротьбу з 
Богом закінчується тим, що Матяш з військом потрапляє до печери і 
чекає на визволення [Kriza 2007, p� 193—197]�

У свої дослідження карпатоукраїнської традиції про Матяша (одна 
з її статей перекладена українською мовою і опублікована в журналі 
«Народна творчість та етнографія» [Кріза 2005, с� 60—65] вона залучає 
не лише закарпатський та угорський матеріал, а й міжнародні дже-
рела та дослідження� Cпостереження Крізи з сучасних українських 
дослідників доповнили І� Сенько [Сенько 1992а, с� 84—88], В� Сокіл 
[Сокіл 2004, с� 91—96], Л� Мушкетик [Мusketyk 2009, с� 210—218; Мушке-
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тик 2010, с� 279—287]� 2001 року в Ніредьгазі в Угорщині вийшов у світ 
збірник матеріалів про короля Матяша, який упорядкував І� Керча 
[Керча 2001]� Сюди ввійшли русинські та деякі угорські (у перекладі) 
народні казки та перекази про Матяша, а також історичні досліджен-
ня про короля, пов’язані із Закарпаттям� У передмові автор розповідає 
про місце можновладця в історії та фольклорі Закарпаття, дає огляд 
збирання і дослідження русинського фольклору про короля Матяша, 
описує окремі сюжети� 

Розглядаючи західноукраїнський фольклор про славетного можно-
владця, слід зазначити, що він репрезентований переважно казками 
та народними переказами, в яких його зображено згідно з вимогами 
цих жанрів� Виникає запитання, чому ж король Матяш так органічно 
ввійшов в українську традицію і саме в певні жанри, певні сюжети?

Вже йшлося про проблеми передачі — запозичення на фольклор-
ному пограниччі� Не зважаючи на певний різнобій у термінології, 
всі дослідники одностайні стосовно того, що будь-яке переймання 
не може бути простим перенесенням, воно має знайти сприятли-
вий ґрунт для закорінення, переробитися, відшліфуватися для того, 
щоб органічно ввійти в чужу мову, культуру, свідомість� Наголо-
симо на тому, що перебуваючи протягом багатьох століть в одній 
державі, українці-русини брали участь і в угорських історичних по-
діях, тож у пісенному та прозовому фольклорі ми, природно, знахо-
димо чимало угорських героїв (Ракоці, Кошут), сюжетів та мотивів 
[Musketik 1993; Мушкетик 2004; 2006], тобто тут відбувалися актив-
ні етнофольклорні взаємовпливи� Іншим визначальним чинником 
було складне політичне та економічне становище Закарпаття, до 
того ж вищий клас тут часто репрезентували іноземці� Тому в усно-
поетичній творчості особливо відчутний потяг до справедливості, 
покращення життя, прагнення покарати кривдників-панів тощо� 
Недарма тут діють благородні розбійники, опришки, вихідці з се-
лян, які мстять за кривду — свою та односельчан� До оповідей про 
справедливого короля долучилися і пізніші мотиви про тяжку пан-
щинну повинність, страждання селян-кріпаків, мрії про звільненні 
від тяжкого ярма� 
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Торжество справедливості не могло відбутися в житті� Тож воно 
реалізується в художніх творах, і таким жанром, де всі мрії та бажан-
ня здійснюються, є казка, яка до того ж має дидактичний, повчаль-
ний характер� Відповідно до своєї моралізаторської установки казка 
чітко розмежовує добро і зло, бідних і багатих, добрих і злих тощо� 
У казках упродовж пригод героїв завжди встановлюється справедли-
вість (у народному розумінні), тому образ справедливого, чесного ко-
роля, захисника селян, знайшов на Закарпатті сприятливий ґрунт�

До того ж у казках регіону популярним є образ мудрого старого, 
це зокрема такий персонаж як сивобородий дідо-всевідо, саме Сонце, 
яке обходить усю землю, все знає і все бачить, допомагає людям, розу-
міє їхні біди і проблеми, дає мудрі поради тощо�

Таким чином, ідеалізований образ героя містить такі позитивні 
людські якості як мудрість, справедливість, чесність, доброта та ін� 
Бінарна опозиція бідний — багатий тут вирішується таким чином, що 
король Матяш має селянське походження, тобто він свій, з бідняків, а 
опозиція свій — чужий стосовно національності медіюється так, що 
Матяш виявляється русином за походженням і за вірою, він є оборон-
цем країни від зовнішніх ворогів� Він входить до кола власних націо-
нальних героїв і діє в знайомих казкареві й слухачам обставинах� 

Значну частину мандрівних та ін� сюжетів про Матяша закарпат-
ські українці запозичили в угорців, до деяких українських казок ім’я 
Матяша просто долучилося, як один із варіантів таких персонажів як 
король, пан, суддя, піп тощо, тобто вони виконують одну й ту саму 
функцію, та є в українському фольклорі й оригінальні сюжети про ві-
домого правителя�

Щодо угорської фольклорної традиції про короля Матяша, то її ви-
токи слід шукати в пізній середньовічній літературі й міжнародному 
фольклорі� Вона репрезентована переважно жартівливими казками 
та анекдотами, переказами, прислів’ями та приказками, класичні 
казки складають лише кілька типів� Кріза виокремлює такі основні 
тематичні цикли про короля в угорському фольклорі: 1� Вчинки спра-
ведливого короля� Сюди входять підтеми: наведення справедливос-
ті — правосуддя (казка про собачий ярмарок та ін�), особливий по-
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дарунок (анекдот про диню та ін�), покарання зажерливості (сюжет 
про поділені палиці), визнання правди (Матяш у чужому одязі), пе-
ревдягнений Матяш у ворога (Матяш у султана), бенкет інкогніто� 
2� Мудрий король, підтеми: король Матяш і мудра дівчина (мудрі за-
гадки), Матяш і Соломонова мудрість («подоєні цапи»), мудра відпо-
відь (пастор та його учень), Матяш — герой анекдотів («Лінтюхи коро-
ля Матяша»)� 3� Вибори короля�

Порівнюючи ці цикли з українськими зразками, можна зроби-
ти висновок, що загалом вони репрезентовані також в українському 
фольклорі, переважно в казках� Порівняно з угорською, в українській 
уснословесній творчості значно менше анекдотів про Матяша�

На Закарпатті зберігся угорський фольклор про відомого владника 
[Ungi népmesék 1989; Tűzoltó nagymadár 1993], він найдужче вплинув 
на українську фольклорну традицію� Найбільше угорських творів За-
карпаття про Матяша, усього 15, увійшло до збірки Я� Геці «Народні 
казки та перекази з Унга»(1989) з серії «Новий збірник угорської усно-
поетичної творчості»� Це новелістичні казки «Король Матяш і жадіб-
ний суддя», «Три загадки», «Король Матяш змушує працювати панів», 
«Собачий ярмарок у Буді», «Матяш і мудрий пічник», «Матяш висмі-
ює панів», «Вчися поваги», «Лихий чашник короля Матяша», «Матяш 
слугою» та ін� Є вони і в інших збірниках краю — М� Пунько «Вогне-
гасний птах» (1992), це твір «Король Матяш ріже дерева», М� Кочішне 
Сірмаї «Казки Верхньої Тиси» (1956) та ін�

З останньої назвемо казку «Про правдивого витязя Льорінца», де 
король Матяш діє в місцевих умовах, блукаючи Верховиною� Йдеться 
про те, що був раз у Буді справедливий король, який любив свій народ 
і любив мандрувати державою� Де помічав неправду, несправедли-
вість, чинив праведний суд, допомагав бідним� У нього був правдивий 
витязь Льоранд, який повідомляв королю про негідні вчинки підда-
них� У казці йдеться про кілька справедливих вчинків короля� Раз він 
побачив в одному селі лавку ганьби� Там мали сидіти стара, яка крала 
галузки у графському лісі, та дівчина, яка плюнула в очі судді� Король 
вирішив з’ясувати причини їх учинків, допитав їх� Виявилося, що 
жінка лише підбирала сухі галузки із землі, а дівчина так вчинила, 
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бо суддя посягав на неї� Король звільнив їх і посадив на лавку графа і 
суддю� Згодом витязь Льорінц розповів, що скарбник відібрав усю ху-
добу в бідного чоловіка, який втратив через холеру всіх дітей� Король 
особисто виїхав на перевірку й покарав скарбника, а на його місце 
призначив Льорінца� Дія казки може переноситися на Закарпаття, 
тут правителя оберігають вищі сили: «Ez a király feltette magába, hogy 
ű megnézi az országot, osztán megnézi, kinek mi a baja, szüksége, osztán 
ahun lehet, segít� Hát így járt erre mifelénk is a Verhovinán� Nem vót erre 
se vasút, se ótomobil, de még jó út se igen vót� Csak arra vigyázták az urak, 
akik késértek а királyt, hogy valami hegyszakadékba ne essék bele� Hát 
nem is esett, mert nemcsak az emberek vigyázták rá, hanem még az égbül 
is tartotta a Szűz Mária a kötőjét, hogy ha el tanál esni, abba essen bele a 
jó király» [Felsőtiszai népmesék 1956, p� 371] — (Цей король взяв на себе 
обов’язок оглянути країну, далі подивитися, у кого яка біда, потреба, 
й далі, чим зможе, допоможе� Так він ходив і тут поміж нами Верхо-
виною� Не було тоді ані залізниці, ані машин, та й шляхів добрих не 
було� Пани, які супроводжували короля, стежили лише за тим, аби 
він не впав у якесь провалля� Та він не падав, бо не лише люди бере-
гли його, а й Мати Божа тримала з неба фартух, щоб підхопити його, 
як падатиме)�

В іншій казці «Король Матяш вчить косити на ярмарку» розпові-
дається, як прийшли бідні люди на ярмарок шукати заробітку, та не 
знайшовши, посідали на порозі будинку� У цей час їхав на коні король 
Матяш і почав їх розпитувати про життя� Саме тривали жнива, тож 
Матяш запропонував їм за платню косити на ярмарку� Ті здивува-
лися, як це можливо� Тоді Матяш взяв в одного із заробітчан косу і 
показав, як це робиться� Вони косили цілий день, а вірніше, махали 
косами в повітрі� Увечері прийшов Матяш і заплатив їм за це�

Щодо закарпатської української традиції про відомого правителя, 
то Кріза виокремлює кілька тематичних циклів про нього: «1� Об-
рання Матяша королем; 2� Перемога надприродної істоти; 3� Встанов-
лення справедливості перевдягненим королем; 4� Мудрий король та 
людська мудрість; 5� Роль короля, готового прийти на допомогу, у фор-
муванні мікросередовища» [Кріза 2005, с� 61]�



290         Фольклор українсько-угорського порубіжжя

Кріза не виокремлює тем, що не є властивими українській традиції 
про угорського правителя і подибуються дуже рідко� Так, про смерть 
короля Матяша зберігся лише один угорськомовний варіант русин-
ської казки із збирань Врабеля, надрукований в ж� «Ethnographia» за 
1894 р� (с� 160)� Твір називається «Як помер король Матяш»� Тут ідеться 
про короля, що був дуже справедливим зі своїм народом, тому великі 
пани постійно інтригували проти нього� Один підступний вельможа 
проникнув в палати й устромив ножа в Матяшеве серце� Король ви-
гукнув: «Тисни на ножа, тисни, зараз ти витискаєш справедливість 
з держави»� Той натиснув, король помер і відтоді не було правди в 
державі, та й не буде ніколи� Подібні оповіді про смерть Матяша за-
фіксовані також в південнослов’янському та угорському фольклорі, в 
останньому це переказ «Короля Матяша закололи!», де в кінці він ви-
мовляє схожі слова про справедливість, а оповідь завершується таким 
чином: «Чи помер тоді король Матяш? Помер, одразу ж� Його похова-
ли» [Kriza 2004, p�170]� У фольклорі південних слов’ян король гине від 
руки свого суперника — чоловіка коханки, у цьому він на смертному 
ложі зізнається своїй сестрі� 

Інший маловідомий сюжет, записаний Врабелем, називається «Як 
країна потрапила до рук німців»� Вдова Матяша вела вільний спосіб 
життя і дуже полюбляла красивих, хвацьких чоловіків� А як хто при-
пав їй до душі чи зумів гарно затанцювати з нею, одразу ж отримував 
дворянство� Так їй сподобався один німець, що вона пішла за нього 
заміж і як власний посаг подарувала йому державу� Таким чином без 
будь-яких воєнних дій країна перейшла до рук німців� Так у творі по-
яснено історичний факт втрати незалежності Угорщиною, яка після 
розгрому країни турками під Могачем (1526 р�) була розділена на три 
частини, одну з них захопили Габсбурги, які згодом надовго осіли на 
угорському престолі�

Лише в українському фольклорі збереглася чарівна казка про Ма-
тяша і Поган-дівча / Поган-дівку, що живе в численних варіантах і 
містить кілька сюжетних ліній� Найповніші її версії знаходимо в за-
писах В� Гнатюка (1898), у збірці Ігнатія з Никлович (передрукована 
в збірці М� Драгоманова), у записах з Пряшівщини Н� Вархол, у пе-
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рекладі угорською її публікує І� Семан, зразки творів увійшли до збі-
рок пізнішого часу� Король тут іменується також Матіяшем, Матієм, 
Матвієм, Матвієм Корвіном, Мачко-кралем (див� казку «Поган-дівча» 
зі збірки Панькевича)�

Оповідь про Матяша долучено до творів про закарпатські замки, зо-
крема Невицький� Легенди про замки, до прикладу Ужгородський, Му-
качівський, Боржавський та ін� дуже поширені у краї, вони пов’язуються 
з різними війнами, їх володарі часто є жорстокими іноземцями [див� 
Закарпатські замки 1995]� Поган-дівка зображена і як володарка замків 
в Пудгороді (зараз Словаччина) та Надьгаласі (Угорщина)�

Дія казки «Замок у Невицькім та король Матяш» відбувається дав-
но, про це йдеться у її зачині: «Йак Мадьа́ри прийшли́ з Азийі, так ўже 
го найшли́ пусти́й� Типе́рь го ма́ло обнови́ли, ба́нда (група музиків) 
хо́дить там і пани́ го́сьтьать сьа із Унґва́ру» [Гнатюк 1898/4, с� 171]� 

А раніше в замку мешкала Поган-дівча (Поган-дівка), туркеня, 
яка, з одного боку, символізує жорстокого правителя-чужинця (по-
гана), а з іншого — язичницькі сили (pogány — погань, з угорської — 
язичник, язичницький), і вже цим ворожа місцевим мешканцям� Ціка-
во, що саме слово, що походить з лат� рaganus (мешканці околиць, сіл) 
є слов’янським запозиченням угорської мови і має в останній окрім 
указаного основного такі значення: нехрещений, гяур (давнє); неві-
руючий, безбожник; жорстокий, паскудний, суворий� 

Зовнішньо вона потворна, у неї пташині ноги (качині / гусячі / ку-
рячі/ одна качача, друга козяча)� У деяких казках вона «ходить дро-
том», натягує його між своїми замками, будинками тощо, тобто чі-
пляючись кігтями як курка� Аби приховати свою ваду, Поган-дівка 
вбиває по черзі всіх шевців, які не змогли пошити чоботи на її ноги 
[Вархол 1986, с� 181]� Та інколи швець виживає завдяки винахідливос-
ті, він посипає стежки борошном чи попелом і Поган-дівка лишає на 
них сліди� А далі, помірявши сліди, він таки шиє взуття� За іншою 
версією [Чорі 2004б, с� 120—121] вона мала дуже криві, негарні ноги, 
і не могла ходити, а лише їздила на коні: «Охороняло її замкове вій-
сько� Кожного вечора давала війську наказ вишикуватись і роздяг-
тися� Потім проходила перед вояками і вибирала собі одного з них, 
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проводила з ним ніч, а понад ранок того вояка вбивала, аби нікому 
не прозрадився, яка вона в ліжку і які в неї негарні ноги» [Там само, 
с� 120]� В іншому варіанті вона живими замурувала в замку більше 
тридцяти вояків і вони там померли від голоду� 

Від її голосу піддані стають глухими (цим нагадує билинного 
Солов’я — розбійника), вона ставить перед людьми нездійсненні ви-
моги й карає на смерть тих, хто не виконує їх� У пізніших записах 
її називають «боєздатною дівчиною» і прирівнюють до Жанни д’Арк 
[Казки Закарпаття 2009/23, с� 398]�

На думку В� Мельника, атрибут туркеня додався пізніше, у час ту-
рецьких нападів на землі Європи, адже Закарпаття ніколи не було 
під турками� Він припускає, що Поган-дівча могла бути жорстокою 
поміщицею, сестрою одного із Другетів, які мали величезні земле-
володіння в Ужанському комітаті� В одному з варіантів вона завдає 
великої шкоди брату (Юрію?) Другету, який і вбив її [Мельник 1970, 
с� 42]� У свою чергу, П� Лінтур вважає боротьбу Матяша з Поган-дівкою 
символом боротьби християнського населення Угорщини з турками, 
він порівнює твір з билиною про Іллю Муромця та Ідолище Погане� 
Між тим Перфецький твердить, що в творі відбилися набагато дав-
ніші події, ніж за часів Матяша, а саме боротьба в Галичині та Закар-
патті з татарами, печенігами, половцями та ін� варварськими племе-
нами� Вочевидь, по своєму має рацію кожен з дослідників� Сам образ 
Поган-дівки міг виникнути на основі давніх міфологічних уявлень 
про тотемних тварин, духів-покровителів жіночого роду� Поган-дівка 
має пташині лапи замість ніг, ця ознака є атрибутом демонологічних 
істот, приміром, у народних казках у відьми є хатка на курячих ніж-
ках, баба-яга має костяну ногу, а хлопець-залицяльник, що має копи-
та замість ніг, виявляється чортом� Є й згадки про її перетворення, 
метаморфози, володіючи кінськими копитами, вона летить як кінь, 
не можуть її наздогнати, а завдяки качиним лапам вона може пла-
вати, може й море переплисти� У народних казках люди часто обер-
таються різними звірами — чи їх самих перетворюють чаклуни — й 
набувають їхніх властивостей� У перетвореннях відбилися погляди 
людей на природу, як вічний кругообіг, в тому числі й людського жит-
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тя� Свого часу І� Нечуй-Левицький, писав: «Метаморфози української 
народної поезії мають корінь у давній пантеїстичній релігії� Коли сам 
бог світа розпався і став миром, то й чоловік, як мікрокосм, так само 
може змінюватись на всякі форми� Змінюючись на інші форми, чоло-
вік тільки вертається в різні для нього форми мирового життя, звід-
кіль його вивела на світ сила життя� В давні часи чоловік не відрізняв 
себе од звірів, од птиць, навіть од дерева і квіток і дивився на природу, 
як і на самого себе� І тепер народ вірить, що всі звірі й птиці колись 
говорили людською мовою» [Нечуй-Левицький 1991, с� 73]� 

У записах Н� Вархол є цікавий сюжет про дитячі роки Поган-
дівчати, виявляється, що вона народжена з «переміну», тобто її матір 
перемінили перелесниці за «нечисту дитину», звідси качині лапи, чи 
навіть кінські копита� Вона дуже швидко дорослішає, що теж є озна-
кою її надприродного, богатирського походження� У неї звіриний 
голос, який можна заглушити лише ревом великого стада, бряжчан-
ням тисячі дзвіночків та галасом� В одній з казок вона розуміє мову 
тварин і з усіх тварин злякалася лише качку, що проказувала: «так-
так-так» і кота («вур-ва, вур-ва, вур-ва»), мову яких не розуміла� Вона 
наділена чаклунськими здібностями, має чарівного-коня татоша, її 
відсічена голова довго лишається живою� 

До формування образу Поган-дівки долучилися й вірування 
українців-русинів про певні магічні дії� Так, вона вміє «крутити» й 
«прикрутити» людину, що знаходиться на значній відстані� В одній із 
версій зі Словаччини вона кип’ятить спідню білизну свого чоловіка, 
тобто варить і обертає одяг, і він прибуває до неї без голови, бо заги-
нув у боях з татарами [Вархол 1988, с� 148]� 

Образ богині лісу з часом міг трансформуватися в богиню смер-
ті, так, Поган-дівка залишає по собі мертвий ліс, вона нагадує також 
жінок-войовниць, давніх амазонок, адже вбиває своїх коханців�

Ці давні погляди з часом отримали художній розвиток в реаль-
ніших персонажах жорстоких володарів закарпатських твердинь — 
замків, які зводять їх великою кров’ю і осідають там� У період ту-
рецької навали на Угорщину, Закарпаття, хоча й не було під турками, 
однак перебувало в складі цієї країни, яка вела довгі війни з Османа-
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ми� Батько Матяша Корвіна — Янош Гуняді та він сам прославилися 
численними перемогами над іновірцями, за їх правління населення 
не потерпало від нападників, країна жила відносно мирним життям� 
Отже, з часом образ Поган-дівки став втіленням також чужої, супро-
тивної християнскій сили, її названо туркинею, дочкою султана/
паші� Як і в інших казках, протиставлення тут іде по лінії: хороший — 
поганий, свій — чужий, тобто вона є чужинкою як за походженням, 
так і за вірою� Натомість король Матяш «тримав руську віру, тримав з 
народом благочестивим, хранив Угорщину»�

Водночас Поган-дівка, як місцевий персонаж, наділена реальними 
рисами жорстокої поміщиці-самодурки, яка жорстоко визискує сво-
їх кріпаків, вона «мучила людей, мусили іти на роботу, на панской» 
[Вархол 1988, с� 145]� У записах Вархол зустрічаємо й деталі,відсутні 
в інших творах про господарку замку, так, вона змушувала робити 
людей маленькі вікна, або ж замащувати їх глиною, лишаючи лише 
одну шибку� Дослідниця вважає це віддзеркаленням дійсного того-
часного закону� Коли будували замок, Поган-дівка вигнала на роботу 
усіх людей, від старого до малого, била їх батогом, змушувала селян 
приносити на верхівку гори солодке молоко та яйця, і з них мурува-
ти стіни замість води й піску, в деяких варіантах — додавали мате-
ринське молоко, аби стіни були міцнішими� Цей мотив знаходимо в 
європейському фольклорі, приміром, у відомій угорській баладі «Дру-
жина каменяра Келлемена» зміцнення стін фортеці Дева, які після 
зведення на ранок щораз руйнуються, відбувається за рахунок люд-
ського жертвопринесення, а саме домішування до розчину людських 
кісток і крові� Жертвою стає дружина дванадцятого каменяра Келле-
мена, яка на своє лихо прибула до чоловіка першою�

В одному з варіантів казки про Матяша дається пояснення самої 
назви Невицького замку� Поган-дівка була потворна, негарна, але во-
лодар Ужгородського замку силою оженив свого сина з нею� Збудува-
ли замок� Тоді володар сказав: «То не мій, то моєї невістки замок� Не-
вістчин замок» [Сенько 2003, с� 124]� Звідси — Невицьке� В іншій версії 
турецький султан, який переміг володаря Ужгородського замку, при-
мусив його женити свого сина на Поган-Дівці, і щоб небажана неві-
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стка була подалі від свекра, він дав наказ будувати замок у Невицько-
му [Казки Закарпаття 2009/23, с� 401]� 

За переказом «Невицьке», у цьому місці жила зла княгиня, яка, 
коли хтось голосно говорив при ній, зацитькувала: «Не вискай! Чуєш? 
Не вискай!» Кричала всякий раз, говорячи з челяддю� У народі так і 
казали на її хутір — «Не вискай — не вицькай — Невицьке!» [Чорі 2007, 
с� 138]� Далі почала будувати фортецю� Назвали за іменем хутора� Од-
нак загальноприйнятим є наступне пояснення: фортеця Невицьке 
слугувала для переховування жінок та дітей у час нападів ворогів, 
тому й назва походить від слова невистка — жінка, дівчина� Можливо, 
саме цим можна пояснити, що в записах Вархол Поган-дівка співає 
співанки, знає багато пісень, на всі голоси, адже ліричні пісні склада-
ли й співали переважно дівчата, жінки�

В іншому варіанті казки «Як сирота Матвій став королем» (СУС 
991* (Вибори короля)) йдеться про Кам’яницький (Невицький) замок, 

Невицький замок.
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що був неприступним завдяки місцеположенню на високій скелі� 
Коли хтось проходив повз нього, мусив знімати калап (капелюх), бо як 
не робив цього, йому стинали голову� У версії Мельника, Поган-дівча 
своїм військом перегороджувало дорогу людям, які йшли торгувати 
до Ужгорода і брало з них велике мито, примушувало проходити повз 
замок на колінах тощо [Мельник 1970, с� 42]�

Далі в казці йдеться про те, що королем (царем) Матяш стає з Бо-
жої волі, за призначенням� Літописна угорська традиція різниться 
від угорських та українських переказів� Згідно з угорським літописом 
народ рушив до Будайської фортеці і, стоячи на дунайському льоду, 
висунув вимогу вибрати Матяша королем� Натомість в усній поезії 
вибори відбуваються з Божого благословення, після пророчих знаків� 
Цих знаків, чи знамень, є кілька: літаюча корона, розквітлий прутик, 
знаки на тілі, їжа на залізному столі� 

Світові мандрівні сюжети про вибори короля за допомогою літаючої 
корони та розквітлої галузки набувають місцевих особливостей� Щоб на-
дати оповіді достовірності, збудити симпатію до головного героя, казкар 
уводить до сюжету місцеві реалії� Так, простий хлопець-русин походить 
з с� Оріховиця на Закарпатті («Як простий хлопець з Оріховиці став ца-
рем»), він наймається служити в мадярське село до ґазди-русина / ґазди 
Галайди, оре поле тощо� Однак стати царем йому суджено ще при наро-
дженні, про що засвідчено вже на початку твору, а згодом його господар 
(ним може бути коваль) помічає у хлопця на плечах золотий хрест і пере-
дрікає майже по-біблійному: «Я слуга твій буду, не ти мій!» [Легенди на-
шого краю 1972, с� 27]� «Швець мав на плечах якыйсь криж, якыйсь такый 
знак мав, з тим знаком ся народив» [Вархол 1988, с� 146]� Маркування пев-
ними знаками дослідники відносять до давніх часів ініціації, з часом їх 
заміняє християнська символіка� До божественних знаків належить і 
суха гілка, що зазеленіла� Коли проголосили вибори короля, наймит за-
прагнув іти на коронацію, однак господар поставив умову: якщо ввіт-
кнутий в землю істик (прут) чи бичівно (ручка батога) зазеленіє, поки 
вони обійдуть усе обійстя, то вони вирушать на коронацію� Так і сталося, 
гілка зазеленіла, пустила листочки� В одній із версій піп дає слузі жменю 
вівса із мішка, овес закільчився, це теж є знаком� 
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Про витоки та світові версії цього мотиву свого часу написав стат-
тю «Легенда про Пршемислову квітучу ліщину» І� Франко [Франко 
1981/29, с� 545—550], однак не згадав казки про Матяша� Він розглянув 
біблійну легенду про квітучу палицю Арона, на основі якої утворили-
ся різні версії легенд, як церковних, так і світських, у християнських 
країнах� Увійшли вони й до оповідей про Лібушу й Пршемисла — за-
сновників чеської династії Пршемисловичів� 

Ще одним знаменням було споживання їжі на залізі, про це йдеть-
ся у казці «Про хлопця, якому сіла на голову царська корона», записа-
ній на Буковині: «Було оголошено заповіт: вибрати наступника із та-
ких, що їдять на залізі� Зібралося офіцерство, панство�  — Ти куди? — І 
я їм на залізі� Коли оремо, то полуднуємо коло плуга, хліб і солонину 
кладемо на обкований залізом насад» [Казки Буковини 2008, с� 283]� В 
одному з варіантів селянин Степан орав, а потім сів обідати на плу-
зі� Це був Божий знак, ангел приніс корону і надягнув йому на голо-
ву� E� Перфецький вважає, що це ім’я є дотичним до імені першого 
угорського короля Іштвана — Стефана, адже його зображувано в час 
коронації таким чином, що ангели кладуть корону йому на голову� 
Обидва мотиви відомі з античної традиції, древніх міфів, вони зу-
стрічаються і в Біблії� 

Та найбільше українських варіантів збереглося на згаданий мотив 
виборів короля з допомогою літаючої корони, яку пускають у повітря, 
і вона, політавши, три рази поспіль сідає на голову бідного хлопця, 
чим велике панство страшенно невдоволене: «За тото́ го ни хотьíли 
покоронува́ти, жи вун таки́й ниве́ликий, худо́бний, сирохма́н і 
Русна́к» [Гнатюк 1898/4, с� 171]� Хлопець, це може бути слуга, рідко 
швець може втікати від панів і ховатися в копу сіна, або ж у хаті, та 
корона влітає через вікно� Інколи корона прибуває від ангелів� Після 
третього разу пани змушені змиритися, адже це Божественна воля� 
Корона, що сідає на голову хлопця згідно з волею надприродних сил, 
є таким оповідальним елементом, паралелі до якого можна знайти у 
давній культурі, і який у середні віки став частиною епосу багатьох 
народів Центральної Європи� Те, що король походить з низів і стає 
ним всупереч волі вельмож, теж вважається Божим призначення� В 
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українському фольклорі, так само як і в сербському, хорватському, 
угорському тощо наголошено на Божій волі у виборі короля [Dávid 
1971, р� 314]� 

Про давні витоки цих уявлень писала Н� Кринична: «Таким чином, 
дерево, вогонь (світло), тварина і т�п� — все це архаїчні за походжен-
ням, тотожні за функціями атрибути, за допомогою яких визначаєть-
ся Божий обранець� І тут атрибутами замінено самі божества� Адже, 
згідно з найдавнішими поглядами, дерево, вогонь, тварина та ін� і є 
божествами� В наступній стадії це по суті тілесні еманації божеств� І 
тільки в процесі подальшого розвитку вони опускаються до ступеня 
атрибутів, що належать божествам, які набувають антропоморфного 
характеру, або трансформуються в певний знак, з допомогою якого 
маркується найдавніша підоснова зображуваного персонажа» [Кри-
ничная 1988, с� 90]�

У сучасніших записах до казок долучаються нові реалії: на бік хлоп-
ця стають прості люди, які про коронацію прочитали з газети і пішли 
в Царгород (Будапешт)� Коли корона вибрала Матяша (Матвія, Матія) й 
пани не захотіли його робити королем, «робітничий люд став за Мат-
вія: Хай живе наш цар Матвій!» [Зачаровані казкою 1984, с� 235]� Інша 
казка «Як сирота Матвій став королем» починається зачином дидак-
тичного спрямування, що, очевидно, додався пізніше: В селі біля Ужго-
рода жили чоловік і жінка, не мали дітей, уже в роках у них народив-
ся син, назвали Матвієм� Перед смертю батько сказав: «Люби правду і 
роботу — будуть тебе люди поважати!»� Мати теж сказала, вмираючи: 
«Роби людям добро, Матвійку!» [Чарівна торба 1989, с� 21]� 

Король Матяш стає на боротьбу із завойовницею, яка осіла в Не-
вицькому замку� При цьому він використовує не лише свою силу, а й 
хитрість� Для того, щоб заглушити звіриний голос дівки, він назби-
рав багато худоби, різних тварин  — коней, волів, корів, псів, гусей, 
качок та ін�, наказав обвішати їх дзвіночками, людям роздав палиці, 
свічки, і таким чином озброєний натовп вночі зі страшним гурко-
том рушив на замок� Цей сюжет взяття твердині обманним шляхом 
є стереотипним у місцевому фольклорі� Дівка злякалася, гадаючи, що 
війська дуже багато і вирішила тікати� Перед цим вона покидала до 
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замкового колодязя коштовні речі, золоту колиску тощо, очевидно, 
сподіваючись відшукати їх згодом, адже, за оповідями, колодязі були 
дуже глибокі і виходили поза межі замків (уже згадувалося про вря-
тування таким чином з ворожого полону)� У пізніших версіях моти-
ви можуть змішуватися, до них долучаються нові� Так, у підземний 
хід, яким тікала дівка, запускають кіз і баранів із дзвіночками, вона 
перековує задом наперед підкови коня — цей європейський мандрів-
ний мотив широко побутує у фольклорі краю�

Матяш женеться за дівкою на чарівному коні — татошу, він є 
братом коня-татоша самої Поган-дівки, тому коні чекають одне од-
ного� Мотив про коней є загальним місцем чарівної казки, діалог 
коней вважається одним із найпоширеніших� Угорські дослідники, 
виокремлюючи три найвідоміші форми діалогу чарівної казки, нази-
вають серед них діалог поміж драконом і його конем та діалог героя 
з чарівним конем перед відправленням у доленосну подорож� Зре-
штою, деякі його формули нагадують, а часто і дослівно повторюють 
українські [Banó 1988, р� 27]� 

Отже, Матяш завдяки коням, які домовляються поміж собою, вже 
наздоганяє суперницю� Вони скачуть лісом, де на землі лежить багато 
жолудів� В одному з варіантів (Гнатюк 1898) окреслено локус їх місце-
перебування — це Загоньський ліс (поблизу сучасного Чопа), тобто є 
місцева прив’язка, що, на думку дослідників, властиве закарпатсько-
му фольклору про короля� Під час втечі кінь дівки поковзнувся на жо-
луді і став, вона, лютуючи, прокляла ліс, і відтоді там не родять жолу-
ді� Поган-дівка просить Матяша не вбивати її, а взяти за дружину� Та 
Матяш не слухає її і шаблею стинає голову� Голова дівки зо три милі 
ще скаче по землі� У топонімічному переказі «Чорноголова» [Чорі 2007, 
с� 226—227] йдеться про те, що Штефан-краль гнався за Поган-дівкою 
і відітнув їй голову� Голова почала втікати, й куди котилася, там усе 
горіло� Вона котилася все далі й шипіла у воді, палахкотіла вогнем і 
не спинялася� Це побачила ґаздиня, яка доїла корову, вона вибігла з 
хліва й плеснула молока на голову� Та завмерла� Відтоді кажуть, що 
чорна корова загасила голову� Звідси — Чорноголова� До того ж — як 
згадано в переказі — голова відьми й без того була зачаділа, одним 
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словом — чорна� На Закарпатті існують й інші версії походження то-
поніма Чорноголова, та всі вони дотичні до спалення чого-небудь� У 
час смерті Поган-дівчати може розкриватися її таємниця, яку вона 
дуже оберігає — пташині ноги, перед сконом вона вигукує: «Татоше, 
татоше, не лізь у жіночі поли!» [Казки Закарпаття 2009/23, с� 398]� Го-
лова може сказати й таке: «Теж Штефан-краль звітязив, бо Погань-
дівчати голову зняв», що означає визнання поразки в поєдинку�

Сам по собі поєдинок між чоловіком та жінкою також пов’язаний 
з міфами, в слов’янському, східнослов’янському епосі, зокрема в би-
линах трапляються жінки-богатирки, наділені окрім великої сили 
також надприродними здібностями (богатирка Маринка, Настасія-
королівна та ін�)� 

Відомо, що дівка походила з Туреччини (дочка/родичка турецько-
го султана/баші), тож Матяш їде туди� У цій частині його чекають нові 
пригоди, в опис визволення короля вплітаються елементи з перека-
зів про Соломона� На Закарпатті та Галичині, по всій Україні відомо 
чимало апокрифічних легенд про Соломона (див� записи Гнатюка, 
1897 р�)� За оповідями, він потрапив у полон� Та йдучи на шибеницю, 
сміявся, бо знав, що не помре, адже невдовзі з’явилося його військо, 
що суголосно з оповідями про славетного угорського короля�

За казковою інтригою під час зустрічі турецький цар не впізнає 
Матяша, про що свідчить їх діалог-розвідування� Казковий прийом 
впізнавання певного персонажа по якомусь знаку, прикметі тощо 
притаманний казковим колізіям, його витоки сягають давніх мі-
фологічних, магічних уявлень, у художніх творах він слугує розвою 
сюжету, розгортанню казкової дії, а також її ретардації, надає їй та-
ємничості, загадковості� У казці під час розмови цар не впізнає Матя-
ша й здогадується, хто він, лише побачивши підпис короля на воро-
тях, його хапають і цар наказує повісити його на кордоні обличчям 
до Угорщини� Матяша поклали спереду на воза, а сам цар із царицею 
вмостилися ззаду та їдуть у бік кордону� Матяш засміявся, що здиву-
вало царя, той пояснив, мовляв, сміється тому, що передню частину 
возу коні тягнуть, а чого задня за нею йде? На кордоні Матяш попро-
сив виповнити його останнє прохання, що теж є загальним місцем 
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казок� Він подув у трубку / свисток, по чому прибуло його військо, яке 
схопило царя� А потому сам повісив царя обличчям до Туреччини� 
Ще й пояснив свої слова, мовляв, сміявся тому, що він мусив іти, а 
чого цар за ним ішов?

Потому Матяш повертається до Угорщини, засновує кілька замків 
на території сучасного Закарпаття і захищає місцевих жителів: «Тай 
та́к забра́ў сьа до Уго́ршчини Ма́тьаш-краль з во́ськом, тай кральува́ў, 
до́ки жиў� Розби́ў за́мок ў Ху́стьі, розби́ў за́мок ў Кіраге́лменцу, розби́ў 
за́мок ў Сере́дньум, розби́ў за́мок Камйане́цький і типе́рь пустьí 
стойа́ть� І хто́ би ни вíроваў, та очи́ма му́гби увíдьіти, бо йи так� 
Вун трима́ў ру́ську вíру, трима́ў із на́родом благочести́вим, храни́ў 
Уго́ршчину» [Гнатюк 1898/4, с� 173]� 

Цей загальнопоширений прикінцевий мотив про Матяша і ту-
рецького короля має дещо відмінну версію у збірці «Ігнатія з Никло-
вич» та записах Н� Вархол, де Матяш вибрався в Туреччину «шпиго-
нити»� Початок та середина казки є аналогічними, а далі таке: Турок 
посадив Матіяша на стовпі на трон, лишив там буханку хліба й воду� 
Прийшов Диявол і пообіцяв забрати Матіяша додому за умови, що 
він віддасть йому за це душу зі свого народу� Матіяш відповів, що ду-
шею володіє Бог, а не він� Диявол вдруге спитав, Матяш пообіцяв до-
помогти, чим зможе� Диявол відніс його в палац, куди король попро-
сив принести також Турка з Туркинею, чорт приніс ліжко з ними� Ті 
перелякалися, однак Матяш прийняв їх дуже гостинно� Потому ту-
рецький кріль дванадцять разів присягся перед Матяшем, що той не 
буде з ним точити війну і царівна теж� Вони вибили угоду на желізі, і 
Матяш відіслав їх до свого краю� Казка закінчується словами «Такий 
був кріль Матіяш!»� 

У східній Словаччині замість Матяша діє король Венцель (Вацлав), 
тут турки хочуть отруїти короля, та його попереджує чорт�

Про переймання цих версій з угорського фольклору творів свід-
чать зібрані Л� Калманєм перекази, про те, як перевдягнений Матяш 
шпигував за султаном, та його побачили і схопили� Він потрапив до 
Константинополя, де його хотіли стратити� Виконуючи останнє по-
бажання приреченого на страту, одну руку йому звільнили, тож він 
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зміг вийняти з плаща чорну книгу� Коли розкрив її, з’явилося троє 
чортів й понесли його до Буди разом з султаном та дружиною� У Буді 
король ув’язнив султана, та за дуже великий викуп випустив за умо-
ви, що той більше ніколи не нападатиме на країну� За іншою версією, 
Матяш, який потрапив до табору султана, просить, аби самому ви-
брати дерево, на якому його повісять� Прибувши на кордон, він подає 
знак свистком, і загін, що перебував неподалік, визволяє його�

Отже, казка про короля Матяша і Поган-дівча є оригінальним тво-
ром, де міжнародні мотиви поєдналися з місцевими топонімічними, 
історичними легендами та переказами, світ чудесного — з реальними 
подіями, становищем селян під владою землевласників, панщиною� 
Водночас твір є типовою чарівною казкою, з її дійовими особами, ди-
намічним сюжетом, дидактичною спрямованістю, тут задіяно чи-
мало характерних казкових стереотипів, діалогів, формул, є загадки, 
властиві чарівній казці, ці засоби урізноманітнюють оповідь, надають 
їй стрімкості, таємничості, сприяють розвитку сюжету, описам пер-
сонажів� Матяш є типовим казковим героєм, він має певні надпри-
родні здібності, володіє чарівними предметами, перемагає не лише з 
допомогою сили, а й хитрощів, адже суперник є набагато сильнішим� 
Водночас Матяш уособлює й риси народного героя-визволителя, він 
національний герой русинів, простого походження і їхньої віри, обо-
ронець країни, її розбудовник� Таким чином, його образ, за словами 
П� Лінтура «націоналізується», «демократизується», присвоюється ро-
бочим людом Закарпаття� Локальним колоритом і реаліями пройняті 
всі твори про Матяша, цей герой діє в місцевих умовах� 

Цілком конкретні географічні назви та кілька топонімічних пе-
реказів також пов’язані з Матяшем («Матяшівка» та ін�)� Перекази 
«Матяшівка» (невисока гора біля Хуста) про пивницю короля Матя-
ша в городилівських лісах створено на улюблений в народі мотив про 
приховані скарби� Інколи до якоїсь казки просто додається зачин «За 
часів Матяша», що означає «дуже давно»� Типова ініціальна казкова 
формула теж прикріплюється до його імені: «Се було в ті часи, коли 
у Будапешті королем був наш чоловік Матій, або Матяш» [Зачаровані 
казкою 1984, с� 29]� А у фінальній частині казки з записів Перфецько-
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го про Поган-дівча зазначено: «Матвій — руській наш слуга»� Про цю 
особливість українського фольклору свідчить І� Кріза: «Характерною 
особливістю українських переказів є те, що герой походить з певної 
місцевості� Слуга на ім’я Матяш працює у русинського попа, він сам 
русин і народився в місцевості, в якій і записано переказ� Ці та поді-
бні елементи належать до специфіки переказів��� Однак ми знаємо, 
що в традиції інших народів (словаків, сербів) перекази про Матяша 
не включають цих елементів, або ж лише спорадично (Komorovsky, 
1957, с� 112)� Тут король є будайським вельможею, і лише подія вказує 
на місцеве походження� У закарпатському фольклорі зв’язок короля й 
народу особливо підкреслюється, є підтвердженням вже сказаного» 
[Кріза 2005, с� 65]�

Оскільки в історії король Матяш прославився як переможець тур-
ків, існують й інші сюжети на цю тематику� Відомо, що в сербському 
та хорватському фольклорі зберігся цілий цикл героїчних пісень про 
Матяша та його батька — Яноша Гуняді, який іменується там як Янко 
Сибінянин, а сам Матяш діє спільно з відомими фольклорними геро-
ями балканослов’ян — Марком Кралевичем та ін�

Про переможні війни проти турків згадано в творах «Як пани зну-
щалися з солдатів-героїв», «Павло Киниж» та ін� Останній наратив до-
слідив Д� Поп у статті «Мадярський король і русинський силак» [Поп 
2001, с� 85—87]� Павло Киниж  — це перекручене з угорської ім’я одно-
го з полководців армії Матяша Пала Каніжаї� В угорському фольклорі 
Каніжаї є, швидше, героєм анекдотів� Так у творі «Посол Матяша» ко-
роль хоче послати Палка (Палко, зменшене від Пал) Каніжаї послом 
до турецького султана, та той зауважує, що султан зітне йому голо-
ву� На це Матяш відповідає, мовляв, в помсту за це він зітне голову 
тридцятьом тисячам турків� Палко довго думав і врешті мовив, що, 
либонь, жодна з цих тридцяти тисяч навряд чи пасуватиму йому 
краще, ніж нинішня� Матяш розсміявся і передумав посилати його 
послом [Кriza 2004, р�10]�

В українській новелістичній казці Киниж є простим хлопцем, 
якого відшукав Матяш і забрав до своєї Чорної Армії� Його зображено 
в дусі казкових героїв-богатирів, він має страшну силу, гне підкови, 
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піднімає коня Голіафа, який теж у нього надзвичайний [Три золоті 
слова 1968, с� 224—225]� В інших варіантах до твору долучається мотив 
про соляний колодязь� Соляні шахти мали велику цінність для краю, 
соляні води — ропу називали «Даром Божим», адже сіль була невідо-
ма марамарошському селу, її заміняла ропа� Ропою солили страви, їс-
тівні припаси, на ній базувалося верховинське скотарство і пов’язана 
з ним молочна промисловість, про соляні шахти створено чима-
ло легенд та казок (див� збірку угорських казок краю «Három arany 
nyílvessző», 1973)� У казці «Як Марамарош достав ропляный колодязь» 
зі збірки К� Заклинського (1925) Киниж, який був простим селянином 
і працював на полі, за свою надзвичайну силу був виставлений коро-
лем Матвієм Корвіном на ґерць з турком і переміг у штовханні човна-
чайки, бо так штурхонув човна, що той доплив до іншого берега� Коли 
Корвін запропонував йому вибрати нагороду, він мовив: «— Королю, 
нич мені не дай, ні золота, ні срібла, лиш тот колодязь, из котрого тече 
солена вода� Тай так його дай, абы Марамарош, мог брати ропу задар, 
а другі ніт� — Король написав на полотні контракт такій, що Марама-
рош може ропы брат и доста, а другі ніт� И подписався на нім золо-
тими буквами� Колодязь стоїть и письмо стоїть» [Народні оповідання 
1925, с� 71]� В іншому варіанті про Шандровський соляний колодязь 
замість Матвія виступає Марія-Терезія [Чарівна торба 1988, с� 17]� Тут 
йдеться про те, що нібито Марія-Терезія, мати Франца-Йосифа, засну-
вала Марамарош, який спершу називали Марговаришем, тобто вари-
шем (містом) Марії� Напали на нього турки, і від турків та від угорців 
виставили змагатися силачів� Такого силача знайшли в Хусті� Він так 
штовхнув човна, що той «перейшов через річку, та ще 30 метрів по бе-
резі»� Марія-Терезія спитала, що він хоче за перемогу� Силач попросив 
дозволу людям безплатно купувати ропу з Шандрова� З того часу вся 
Марамарощина бере ропу безплатно� А інші вармеді (області) — Уго-
чанська, Ужанська мусять купувати�

Давній твір отримав сучаснішу інтерпретацію в переказі «Соля-
ний колодязь», який загалом подібний до попереднього про Матяша 
і Кинижа, та тут розвинуто прикінцеву думка про те, кому має на-
лежати вода� Згадано сучасних ґазд унікальних вод — «нових україн-
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ців», які беруть гроші за воду� Тож оповідач вважає, що й зараз потріб-
на була б подібна грамота про право людей на власну воду, підписана 
президентом� Оповідач з іронією запитує: «Але чи знайдеться нині 
між русинами такий Павло Киниж-патріот? Та й чи буде здібний 
український Матвій Корвін до того, аби зробити добро закарпатським 
русинам?» [Чорі 2003, с� 144]�

У переказі «Як пани знущалися з солдатів-героїв», що є оригіналь-
ним українським твором, Матяш, що вийшов на прогулянку до лісу в 
простій селянській одежі і з рушницею, зустрічається з солдатом, який 
втратив ногу під Білоградом, став інвалідом� Той розповідає йому, що 
служив у військах його батька Гунядія (Гуняді), котрий був сміли-
вим полководцем, простим у поводженні, цінував власних солдатів і 
особисто потис руку героєві-ветерану� Після повернення додому його 
звільняє від панщини добра поміщиця, однак її виганяє інший пан, 
відбирає маєток, а колишніх солдат робить рабами� І тому солдат хоче 
особисто зустрітися з Матяшем і все йому розповісти� Справедливий 
король не лише винагороджує вояка, а й повертає маєток у с� Келе-
чин його власниці, звільнює від кріпацтва усіх солдат-ветеранів� По 
певному часі, коли солдат постарішав, через його село проходила Чор-
на Армія на чолі з Матяшем� Той упізнав його і потис йому руку так 
само, як його батько� Твір налаштований патріотично� Таким чином, 
Матяш відновлює порушену справедливість, на відміну від «злих» є 
«добрим» паном, на думку селян, вельможі приховують від нього біди 
людей, чинити правдивий суд йому заважає його оточення, ось що 
він думає після бесіди з солдатом: «Як то може бути, що до мене не го-
ден пробитися бідний чоловік, коли я дав наказ кожного пускати?!», 
що цілковито відповідає його ідеалізованому образу і наївній вірі се-
лянства в благородного короля�

Згадки про легендарну Чорну армію звучать в українській нове-
лістичній казці «Псячий / писій торг у Будапешті»� Даний сюжет має 
подібні версії в міжнародному фольклорі, анекдотах� Водночас між 
українською та угорською казкою спостерігається значна подібність� 
Так, угорські твори «Король Матяш і собаки», «Раз був у Буді собачий 
ярмарок!» та ін� створені на класичний сюжет про бідного і багато-



306         Фольклор українсько-угорського порубіжжя

го — зажерливого і заздрісного — сусіда� Йдеться про те, що перший з 
них має двоє, а другий — восьмеро волів, однак поділитися з бідним 
не бажає� Про це довідується король Матяш і радить бідному чоловіку 
продати волів, купити собак і привести їх королю� Бідний так і чи-
нить� Король разом з вельможами купує їх за гарні гроші� На ці гроші 
бідний чоловік закуповує кілька волів� Багатий заздрить йому, продає 
своїх тварин і скуповує всіх собак в окрузі� Приганяє до короля, та той 
відмовляється їх купувати — лише раз був у Буді собачий ярмарок! 
Ближчою за тематикою до української є угорська казка з Закарпаття 
«Собачий ярмарок в Буді», вона подібніша до української тим, що в ній 
також йдеться про турецькі напади та вівчарський побут, схожим є й 
перебіг подій, та на відміну від української, тут також з’являється ба-
гатий господар, який, прочувши про везіння свого пастуха й розпро-
давши всю худобу, вирушає з купою собак до палацу короля� Однак 
його не лише не нагороджують, а ще й карають за те, що насмілився 
вдертися до королівських покоїв разом із псами� 

Українська казка є схожою, однак основна її ідея — про везіння, що 
не повториться, висловлена не так чітко, та як в угорській, адже тут 
немає протиставлення доброї та поганої людини� Матяш постає тут 
як вершитель вищого правосуддя� Він чинить мудро й обережно, дбає 
про те, щоб не скривдити людину, є, можна сказати, гарним психоло-
гом� Турецькі грабіжники, які боялися Чорної армії й нападали лише 
на прикордонні села, та й то вночі, здійснили набіг на отару овець� 
Вівчар із шістьма псами хоробро оборонялися, й хоча псам вдалося 
загризти кількох турків і цим врятувати свого господаря, ті забрали 
усіх овець� Вівчар у розпачі пішов до короля Матяша з проханням 
вступити до його армії, а псів подарувати королю� Однак той, бачачи, 
що вівчар на згадку про овець аж плаче, що він любить вівчарити, 
відмовляє тому, мотивуючи це припиненням набору до війська� Ця 
мудра мотивація короля є лише в українській казці, це ще дужче під-
креслює його близькість до простого люду, врахування його уподобань 
та покликання� Розуміючи, що вівчар не візьме грошей задарма, він 
доручає продати його псів на ярмарку в Будапешті й дає йому золоті, 
яких вистачить на десять отар� Твір закінчується словами: «Від того 
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часу і пішла межи народом 
приповідка: «Раз був у Буді 
псячий торг» [Три золо-
ті слова 1968, с� 225]� Тобто 
удача, яка не повториться� 
Казка пройнята симпатією 
до вівчаря та його праці�

Так само дотепно діє 
Матяш у невеликій анек-
дотичній оповіді поді-
бного характеру «Історія з 
динею» (ATU 1689 А* (Два 
подарунки))� Сюжет також 
є міжнародним, в угорців 
існує подібна історія під 
назвою «Як обдаровували 
короля Матяша?», яка з 
незначними відмінностя-
ми узгоджується з укра-
їнською� Бідняк привіз 
велику диню в подарунок 
королеві, за це отримав 
жменю грошей від короля� 
Його сусід, багач почув про це і привіз Матяшу багато динь� Той за-
сміявся і дав багачеві велику диню бідняка, мовляв, бери, в тебе такі 
не родять� 

Про подарунки для короля йдеться і в казці з численними варіан-
тами на сюжет «Поділена нагорода» (АТU 1610), де головними персо-
нажами є цар, король чи пан, вартові та винахідливий чоловік� Так, 
у збірці Шухевича є казка «Спілка жида з Грицем» [Шухевич 1902/ІІІ, 
с� 148—149]� Тут йдеться про те, що Гриць побачив, як лис схопив щуку, а 
щука лиса й затягла його під воду, Гриць схопив обох і поклав у мішок� 
По дорозі додому його зустрів жид, дізнався, що той іде до пана за вина-
городою і змусив взяти його з собою, поділитися� Вони разом пішли до 

Ілюстрація до твору «Як робив подарунки 
король Матяш?» з угорської збірки «Казки 
та перекази про короля Матяша» (2004 р.).
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пана� Гриць попросив по 20 буків, тобто палиць, і свій пай віддав жиду, 
тож жид отримав усі 40� Пан потому нагородив Гриця, дав 20 пар волів� 
У казці «Як корчмар научив катуну прясти» (збірка «Дерев’яне чудо», 
1981) у схожій ситуації діють Дувид (цар) і катона (вояк)�

У подібних сюжетах персонажем може виступати король Матяш, 
це зокрема угорські казки «Лисиця, що схопила щуку», «Сто палиць у 
подарунок» та ін� В українській закарпатській казці йдеться про те, що 
Кожум’яка ніс королю в подарунок щуку, його зупив охоронець і по-
просив половину винагороди� Той згодився� Через якийсь час його ще 
раз зупинила охорона, він і їм пообіцяв половину� Прийшовши до мож-
новладця, він за свій подарунок попросив дати йому певну кількість 
палиць� Король дуже здивувався, і Кожум’яка розказав йому про свою 
домовленість із вартовими, тож зажерливі охоронці отримали порівну 
палиць, а чоловіка за винахідливість Матяш нагородив золотими мо-
нетами� У подібній казці «50 палиць» чоловік, що варджив кожі, зловив 
двох риб, що хотіли зїсти одна одну і вхопилися за жабри� Він їх відніс 
Матяшеві, стражі отримали 50 палиць порівну обом, а чоловікові Ма-
тяш мовив: «— Айбо тебе я ще маю нагородити� Бо ти правдивий, як і 
я� — І дав чоловікові жменю золота» [Чарівна торба 1988, с� 24]�

У варіанті зі збірки Гнатюка дія відбувається в Будапешті, персо-
нажами є цар, шустер (швець) та варташ (українське слово тут має 
угорський афікс на позначення професій та занять -аш)� Шустер зро-
бив гарні чизми (чоботи)� Далі він так само обіцяє нагороду трьом 
вартовим� Обіцянку виконують: «У́несли де́реш і по ро́сказу ца́рьйа 
пудьіли́ў варта́шуў� Ўчини́ў сьа вели́кий йойк» [Гнатюк 1898/4, с� 175]� 
Тут запозичені лексеми дереш, росказ (з польськ�), з угорського вигуку 
«йой» утворився український іменник йойк� Таким чином покарання 
допомогло зрозуміти вартовим, що не кожен насильницький вчинок 
приносить щастя� Подібними є казки зі збірки «Дерев’яне чудо» під 
назвами «Царські палиці», «Як Іван палиці ділив» та ін�

Починаючи з античних джерел, збереглася багата традиція про 
те, що перевдягнений правитель довідується про місцеві порушення 
закону і стає на бік скривджених� Власне, перевдягання в народній 
прозі є атрибутом, з допомогою якого можна зображувати різні по-
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дії, внаслідок чого в кінці встановлюється правосуддя� Маскуючись, 
король отримує таку інформацію, без якої несправедливість навряд 
чи була б ліквідована� Відомо, що у фольклорі багатьох народів збере-
глися твори про мудрих правителів, зокрема це біблійні оповіді про 
короля Соломона, в росіян це Іван Грозний, Петро Перший чи просто 
цар, цар-батюшка, який любить своїх підданих, як власних дітей, у 
європейців це кайзер Йосиф, Фрідріх Великий, принц Стефан, із схід-
них можна назвати Ґарун аль Рашид, шаха Аббаса тощо� Ці мандрівні 
сюжети ввійшли також у фольклор угорців та українців, таким му-
дрим правителем є король Матяш, який задля того, аби краще пізна-
ти життя своїх підданих, блукає країною, перебравшись у простий 
одяг — селянина, мисливця, вояка, студента та ін�: «Коли Матяш став 
мадярським королем, не забував про те, що він з простого роду: дуже 
добре знав життя простих людей і, де лиш не треба було, судив у бік 
бідних� Айбо пан — паном, не раз пани крадькома кривдили простих 
людей� Щоб дізнатися, як живуть бідні люди, як пани дотримують 
королівські закони, Матяш перевдягався в селянина і мандрував по 
своїй країні» [Три золоті слова 1968, с� 223]; «Раз король Матяш ходив 
по Верховині� Хотів бачити, як тут люди живуть� Був ще тоді моло-
дий та вбрався як якийсь студент, — щоб його не впізнали» [Чорі 
2000, с� 369]; «Valamikor, mіkor Mátyás kiráj uralkodott, hát ű rendszerint 
álruhába járt az országba, mert ki akarta ösmerni, hogy hol hogy bánnak 
a szegíny emberekkel, meg hogy mijen az ország, hogy van megelígedve a 
níp a kirájjal meg a fizetíssel� Álruhába öltözött, paraszti ruhába, oszt úgy 
járta a városokot, falvakot» [Ungi népmesék 1989, p� 375] — (Колись, коли 
володарював король Матяш, він часто перевдягнений ходив країною, 
бо хотів взнати, де і як кривдять бідних, і що діється в країні, чи задо-
волений народ королем і заробітком� Перевдягався у селянський одяг 
і так мандрував містами, селами)� Мандруючи країною, король по-
трапляє в різні пригоди, які закінчуються щасливо�

І хоча за часів Матяша ще не було панщини, оповіді про неї до-
далися згодом, тут втілилися віковічні мрії людей про захист від під-
невільного, рабського існування� Ці твори містять менше вигаданих 
елементів, є відносно реалістичними, обіймають згадки про тяжку, 
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виснажливу працю «від семи до семи», без відпочинку, без перерви 
на обід тощо, голодування, забиття людей панськими посіпаками чи 
самим паном, повну беззахистність перед вищими станами та ін� У 
різних варіантах в угорському та українському фольклорі зустріча-
ється сюжет «напис на колоді» («Матяш і клужський староста», «Ко-
роль Матяш і війт»)� Так, у казці «Як Матяша били в Коложварі» роз-
повідається про те, як Матяш «в одязі простака» подався до Клужу, 
аби перевірити, чи справді його бургомістр, аба ж коложварський бі-
рув «збиткує бідноту»� Як відомо, історичний король справді походив 
з Клужа чи по-угорськи Коложвара, що входив до складу Угорщини, 
у місті досі збереглася його відома бібліотека та памятки того часу� 
2008 р� у м� Клуж (Румунія), де народився відомий король, відбула-
ся міжнародна конференція «Угорський Ренесанс», присвячена 550-
річчю його вступу на трон� На конференції прозвучали й фольклорні 
доповіді — І� Крізи (Матяшівська традиція у період Просвіти), К� Югас 
(Матяшівська традиція в угорському та європейському фольклорі), 
І� Лукача (Образ Матяша в південнослов‘янському народному епосі), 
Л� Мушкетик ( Король Матяш у фольклорі Закарпаття) та ін�

Отже, у Клужі він наймається працювати на обробці деревини і за 
свою працю отримує не плату, а канчуки від гайдука та бургомістра, 
наважуючись перечити їм, і згадуючи справедливий «Матяшівський 
закон» і «Матяшівську плату»: «Як стемніло, староста наказав гайду-
кам: — Розпустіть голоту, бо є такий дурний Матяшівський закон, що 
лише до вечора можна їй роботи� І не забудьте, що робітникам за цим 
дурним законом треба заплатити� То дайте їм добре! Га-га-га!�� — за-
сміявся бургомістр» [Три золоті слова 1968, с� 225]� 

Як доказ знущань бургомістра, король лишає дотепний напис на 
колоді: «Тут робив король Матяш і били його канчуками»� Згодом він 
повертається вже в царському вбранні, зустрічається з бургомістром, 
показує йому напис і карає того шибеницею� Твір є досить розлогий, 
з розширеними діалогами та описами� У казці «Матяшева правда» 
Матяш складав дрова у пана і покалічив палець� Він вмочує кров у 
печать, ставить на дрова печаті і кладе, щоб не було видно� Як і в попе-
редньому творі, пан не заплативши, проганяє робітника� Матяш вер-
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тається як король і карає пана, його ґаздівство віддає біднякові, а пана 
виряджає в світ з бесагами (торбою) та ціпом, забраними в того� Каз-
ка закінчується словами: «Отакий справедливий був Матяш� Один 
справедливий чоловік був на світі� Та й такий має вмирати� Прислів’я 
говорить: “Умер Матвій — умерла й правда!”»� Тут само зазначено, що 
він був «носатий», що й справді видно з портретів [Чарівна торба 1988, 
с� 24]� Прислів’я є поширеним і в угорській традиції, де воно звучить 
аналогічно: «Megholt Mátyás oda az igazság!» (Помер Матяш, а з ним і 
правда!)� Подібною приповідкою є «Хыбаль за Матяш-краля так было, 
як тепер»�

Цей мандрівний сюжет долучено до місцевого топонімічного пе-
реказу «Ворота Севлюського барона»� На початку твору згадано, що 
люди страшенно бідували, і вішалися, і топилися, вбивали себе, що 
справді підтверджено історичними фактами� Дія тут має конкретний 
локус, відбувається в Севлюші (Виноградові), де мешкає жорстокий 
пан Зигизмунд, до якого і найнявся Матяш� Його так само за непоко-
ру висік сам пан� Матяш лишає напис «Тут був такого-то дня Матяш і 
рубав дрова», а далі король викликає пана до себе� Той, передчуваючи 
недобре, лишає відчиненими ворота в Севлюші� У палаці панові дві 
коси стинають голову� А ворота в Севлюші лишилися відчиненими, 
зачинили їх лише 1946 р� «А в народі звикли казати, що ворота Сев-
люського барона і до сьогодні відчинені» [Чорі 2004б, с� 296]�

Матяшеві приписують також ліквідацію мита на хустському мос-
ті («Матяш у Хусті»)� Як і в попередньому сюжеті, Матяш, перевдягне-
ний простим робітником, залишає напис ножем, із власним підпи-
сом, що мито не сміють брати� Й так відтоді повелося�

Панщинна тематика звучить і в казці «Король Матяш» зі збірки 
Ю� Чорі [Чорі 2004б, с� 117—118], тут контамінуються різні мотиви� У 
зав’язці зазначено, що Матяш був незвичним королем, він не просто 
правив, а хотів знати, як живе народ, чим йому можна допомагати� 
Бо, як говориться в казці, в ті часи до людей ставилися як до худоби, 
змушували працювати без передиху з ранку до пізнього вечора� Спер-
шу король в одязі простого селянина вирушив в с� Старе Давидкове, 
щоб подивитися, як з людьми поводяться на панщині� Тому він за-
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мість бідної вдови, в хаті якої ночував, вирушив на роботу, орав во-
лами землю, а в обід присів попоїсти� Однак йому замість цього на-
казали носити воду, а за непокору всипали 25 палиць� По поверненню 
король викликав управителя і віддячив йому тими ж палицями� Від-
тоді в селі та сусідніх селах стало легше жити�

Потому король іде в с� Жуково і бесідує з мудрим селянином, далі 
«доїть цапів» (див� далі), в Лучках заходить до корчми і п’є палінку з 
церківником (дзвонар і паламар в одній особі), отримує ляпас за те, 
що не налив напою вчасно і, за усталеним каноном, запрошує того до 
себе, однак вернути ляпас йому не вдається, хоча й дуже хотілося� Та 
недарма він є добрим і справедливим — Матяш обдаровує церківни-
ка і відпускає додому� Достовірності, жвавості, вигадливості додають 
казці місцеві реалії, назви, зауваги оповідача, такі як «Бачите, який 
був король� Думаєте, він був лише в Жукові і Старому Давидкові?», «Ба-
гато, багато різних оповідок чув я про цього короля� Не всі і затямиш» 
[Чорі 2004б, с� 118]� Королівське обійстя нагадує маєток заможного се-
лянина, король показує церківникові своїх волів, корів, свиней — усе 
господарство, що є звичним і близьким селянинові, наближує короля 
до простих людей, робить своїм� Казка позначена м’яким гумором, 
так, селянин хвалиться жінці: «— Добрий, добрий у нас король: при-
гнав мені цапів, і я їх добре подоїв» [Там само]� 

Король Матяш у новелістичних казках Закарпаття нічим не від-
різняється від простого селянина — він розуміється на худобі, вино-
градарстві («Як Матяш гостив простаків і панів»), займається фізич-
ною працею — рубає дрова тощо, є фізично витривалим� Матяш тут 
постає хитрим і винахідливим, він питає в панів та селян, як вони 
хочуть частуватися: по свинськи чи по-маржинськи? (марга з угор� — 
худоба)� Досвідчені селяни пригощаються по-свинськи, тобто їдять і 
запивають водою, а благородні пани по-маржинськи, тобто спершу 
отримують їжу, а запивати нічим, адже рогата худоба п’є воду піз-
ніше� Основна думка твору звучить у словах Матяша: простий чоло-
вік є розумнішим за пана� У казці згадано, що пани й прості люди в 
час частування розділилися за приказкою: «Кожух до кожуха, сірак 
до сірака!»� Сірак / сіряк (верхній одяг із грубого сукна) є символом 
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простої людини, бідняка, так, в угорських казках діє герой хлопець у 
сіряку, сирота-бідняк, який не має нічого окрім сіряка, вдягненого на 
голе тіло� В одній з однойменних карпатських українських казок ви-
раз «сірак до сірака» вживають на позначення опришків, людей, що 
боролися за соціальну справедливість, протистояли панам: «Ваша 
сила «кожух до кожуха», себто пани, але вона слабка проти другої 
сили — «сірак до сірака», чи то проти робітничого люду» [Правда і 
кривда 1982, с� 143]�

Вже з самої жартівливої назви казки «Як Матяш обробляв панами 
винницю» видно, що йдеться про покарання справедливим королем 
пихатих панів� Саме для того, аби вони зрозуміли свою негідну пове-
дінку, він ставить їх у такі умови, щоб вони на власній шкірі відчули, 
як живеться селянам� Отже, раз Матяш із панами бенкетували, пили 
й гостилися, а неподалік на горі як мурахи, копошилися люди, об-
робляли виноградник� Матяш запропонував панам дати відпочити 
людям і самим попрацювати, а робітників запросив до столу� Роздав 
усім мотики й першим рушив копати, вів перед� У записаній В� Гна-
тюком у Коцурі казці «Король Матяш зменшує роботизну» король Ма-
тяш копає, як селянин, вміло, бо він це робить не перший раз, «і хоча 
був королем, не ганьбився тяжко працювати» [Гнатюк 1911, с� 191]� Гу-
мористично зображено працю панів, із них вже «не піт, а лій тече»� 
У подібному протиставленні вчувається симпатія людей до короля: 
«А йому то йшло, вун быв якысь такый штіглый, шиковный, а тоті 
ґрофилем так фугали як міхы ковальскі» [Вархол 1988, с� 151]� Один 
з них не витримав і кинув мотику, мовляв, ця праця не для нього� 
Матяш пояснив, що він не для того привів панів, аби вони тут пра-
цювали, толку з них мало, він подав їм моральний урок: « — Я лиш 
хотів вам показати, скільки праці потребує те вино, котре ви, не шко-
дуючи, розливаєте… Та й колачі, котрі ви їсте, нелегко дістаються� За 
них бідні люди гарячим потом платять� А ви не цінуєте їх працю, за-
були за їх мозолі… Ви підіймали чарки за державу, за Чорну армію, 
за короля… Лише за тих забули, з чиєї праці живете� Думаю, що від 
днешнього дня будете поважати робітничий народ» [Три золоті слова 
1968, с� 219]� Подібний сюжет є в словаків та в угорців, це казка «Матяш 
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на печських виноградниках», де пани змушені копати найтяжчим 
способом — на гірському схилі згори вниз, а не знизу вгору чи в бік� 
Я� Комаровський вбачає походження сюжету з області Гьомьор в Угор-
щині, де змішано проживали угорці та словаки� В одному з варіантів, 
записаних Н� Вархол, король полював у Карпатах і найнявся за слугу, 
аби на собі відчути як живе його народ� Та тут він, навпаки, не вміє 
орати, і за це йому всипали 25 палиць� З того часу він скасував панщи-
ну, тобто тут йому приписано подію, що відбулася набагато пізніше� 

Перекази про перевдягненого короля є поширеними і різноманіт-
ними� До них належать і оповіді про втечу з чужої землі� В угорських 
казках цей сюжет долучено до шпигування перевдягненого Матяша 
у ворожому таборі� В українській казці це не деталізується� Розповіда-
ється, як Матяш у чужому одязі вечеряв серед панів, а далі написав на 
шматочку паперу: «тут був король Матяш, з’їв четверо яєць»� Відвід-
увачі шинку одразу кинулися вслід за ним, аби схопити й отримати 
обіцяну нагороду� Він, однак, вибрався з міста, що охоронялося, котя-
чи перед собою колеса з воза, аби всі його мали за колісника [Гнатюк, 
1911, с� 191]� І� Кріза зазначає, що цей переказ можна знайти в записах 
відомого угорського письменника Мора Йокаї, вперше він згадується 
у зв’язку з віденською війною� Є й інші свідчення� У час війни проти 
турків у XVI ст�, за спогадами угорського літописця, перевдягнений 
воєначальник вирушив до ворожого табору� У фольклорі пізнішого 
часу він виступає як символ винахідливості, і сюжет, поєднуючись 
з різними іменами, неодноразово згадується як дійсний факт [Кріза 
2005, с� 60—65]�

В угорців існує переказ під назвою «Вбрання робить людиною» про 
перебування Матяша в кав’ярні� Бідно вдягнений Матяш зайшов до 
кав’ярні, де з ним через зовнішній вигляд погано повелися офіціан-
ти� Він вийшов, перебрався в пишне, королівське вбрання і повернув-
ся до закладу, й тоді вони мало не побилася через те, хто з них йому 
слугуватиме� Потому Матяш зварив велику посудину кави й укинув 
туди своє вбрання, мовлячи: — «Пий, каву, одягу, бо тебе шанують, а 
не людину!» [Кriza 2004, с� 129]� Подібна сцена між панами та козаком 
Феськом Ганджою Андибером відбувається в шинку в українській 
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думі� Дуки-срібляники спершу насміхаються над бідним козаком-
нетягою, та він, розгнівавшись, знімає верхній одяг і лишається у 
гетьманському вбранні, що цілковито змінює ставлення до нього� 

У словацькій, угорській традиціях, українських казках Галичини 
та Закарпаття популярним є переказ про те, як перевдягнений ко-
роль (Матяш та ін�) заблукав і зустрівся з пастухом, який привів його 
до себе додому на вечерю� Запросити додому й почастувати стравами 
перевдягненого гостя чи незнайомого мандрівника є звичаєм, який 
знаходимо в Біблії, в античних міфах, у середньовічних оповідях, у 
фольклорі кожного народу� Так, в українській та інших традиціях іс-
нує чимало апокрифічних оповідей про подорожі Христа та святого 
Петра, які потрапляють на гостину до бідного чи багатого чоловіка�

Про це йдеться в угорській казці Закарпаття зі збірка «Вогнегас-
ний птах» (1989)� Бідний циган-свинопас та його жінка мешкали в 
маленькій хижі без вікон і дверей� Раз свинопас зустрів бідного, вдяг-
неного в лахміття чоловіка� Це й був перевдягнений король Матяш� 
Той запросив його до корчми, напоїв, нагодував, свинопас дуже вті-
шився, либонь, він шанована людина, якщо пригощають палінкою 
і напоями� У корчмі сиділо троє панів, які почали вихвалятися� Пер-
ший — що має землі більше, ніж король Матяш� Другий — що має 
більше худоби, коней, волів, що він великий господар� Третій — що 
має жінку, красивішу від дружини Матяша�

Свинопас з бідним чоловіком трохи підпили, він запросив його 
до себе додому� Його дружина почастувала їх кукурудзяними коржи-
ками із квасолею� Бідняк не захотів їсти� Тоді свинопас уліпив йому 
ляпас й знову наказав їсти� Той знову не послухався� Тоді свинопас 
дав ляпас удруге� Тоді той поїв� Вони полягали спати на соломі, жінку 
свинопас поклав скраю, бо він не довіряв подорожньому� Вранці пі-
шов пасти стадо�

Через якийсь час свинопасові й трьом панам було велено прийти 
до короля Матяша� Свинопас страшенно перелякався� Вранці вони 
прийшли до короля і той відібрав всю власність у двох перших па-
нів� Однак третього пана пробачив, бо той пояснив, мовляв, хвалився 
тому, що для кожного його власна жінка є найкрасивішою� Король по-
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говорив зі свинопасом, який, нарешті, довідався, хто його частував, 
і дав йому документ, за яким пастух отримує у власність сільську 
корчму� По дорозі назад в іншій корчмі його нагодували, напоїли, а 
документ украв корчмар і став власником закладу� Про це довідався 
Матяш, відібрав у корчмаря обидві корчми й подарував свинопасу� 

Схожою версією з території Угорщини є твір «Матяш у вівчаря», де 
вівчар учить короля і графа правильно їсти, б’ючи їх руків’ям ножа, 
вона закінчується словами: «Народ ліпше, ніж графи, знає, яким є 
шлях правди� Прислухаючись до народу, завжди чинитимеш добро!» 
[Кrizа 2004, p� 53]�

Подібний сюжет є в українському фольклорі, тут Матяш блукає 
Карпатами� Це зокрема казки «Як Матяша у колибі гостили», «Як 
Матяш-король з Юрою зійшовся» та ін� В останній йдеться про те, що 
король Матяш під виглядом студента блукав Верховиною, заблудився 
і зайшов до хати п’яниці Юри� Юра запросив короля до вечері, поїсти 
з ними чиру� Та ложка була одна на трьох разом з жінкою Юри Ма-
рікою, їли по черзі, тож Матяш гидував брати її до рота� Тоді п’яний 
Юра луснув його ложкою по голові, змусив їсти� Поївши, Юра заграв 
на сопілці й запросив студента потанцювати зі своєю жінкою� З гу-
мором описано подальші події: «Айбо Матяш не знав по-нашому тан-
цювати й не дуже поспішав� Боже, як утне йому Юра знову! Не чекав 
Матяш більше� Узяв Марію й скаче з нею, як ведмідь� Натанцювався 
Матяш доста, натанцювався, а далі полягали спати» [Легенди Карпат 
1968, с� 223]� Уранці король пішов, а через якийсь час Юру виклика-
ли до короля� Спершу він не впізнав того в королівських шатах, та 
коли Матяш вдягся знову студентом, втямив, з ким вечеряв� Матяш, 
аби віддячити Юрі за ляпаси, хотів поставити його в незручне стано-
вище� Понаносили різних небачених наїдків, та Юра не розгубився і 
став їх наминати, попросив навіть ще� Так само на прохання короля 
він не посоромився танцювати із самою царицею, як «ухопив цари-
цю та як закрутився з нею — аж завіяло»� Король тоді чесно визнав, 
що Юра хитріший за нього і запропонував йому все, що він захоче: 
«Та хоч Юра й розумний був, та лиш п’яниця-п’яницею� Не те, щоб 
просив якісь будинки, або багато грошей, чи якесь хазяйство — ні� Він 
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попросив, аби чарка була вдвічі більша («аби деца (100 г) була ще раз 
така велика» у варіанті Лінтура)� А от щоб ціна не подвоїлася — про це 
забув попросити» [Там само, с� 224]� Тут мандрівний мотив розцвіче-
ний українським гумором, місцевими виразами, колоритними пер-
сонажами: «Айбо ото забыв уповісти, обы ціна не пудвысилася� То так 
тогды бляшку зробили ище раз так великов, айбо и ціну ище раз так 
пудвысилы» [Линтур 1940/41, с� 155]� Можна припустити, що прохання 
Юри про збільшення міри випивки постало під впливом угорської 
казки «Матяш і служка з Конціта», коли служка своїм найбільшим ба-
жанням назвав збільшення «іцце» (давня угорська міра рідини, при-
близно 80 г), бо дуже любив палінку�

Сам Юра, хоча й бідний, та має почуття власної гідності, є вина-
хідливий, не губиться за складних обставин, що визнав навіть король� 
Здоровий глузд, природність поведінки простої людини тут проти-
стоїть обмеженим правовим нормам влади� І� Кріза писала: «Цей над-
звичайно поширений анекдот гарно відбиває селянський світогляд, у 
цьому криється таємниця популярності короля� Його люблять за те, що 
він мешкає разом з простим чоловіком, сприймає його мудрість, мо-
ральні устої, сповнену людської гідності поведінку» [Kriza 2004, p� 187]�

Недарма у казковій прозі Західної України популярний такий 
персонаж, як хитрий гуцул — бідний, та дотепний і вигадливий, він 
нічого не боїться, завжди дає собі раду — «Гуцул з бідою, як з рідною 
мамою� Вітер йому завжди в очі віє» [Правда і кривда 1982, с� 110]� Схо-
жим персонажем в угорців є Петер-дурисвіт� У подібних за сюжетом 
казках з Покуття «Як царя били по писку», «Як гуцул надавав цісарю 
по писку» замість Матяша діє цісар, який перевдягається в простого 
вояка Юзька і йде служити до казарми� Там він подружився з гуцу-
лом, від якого не раз діставав по писку� Після різних пригод гуцул по-
трапляє до цісаря, якого впізнає лише в вояцькій одежі як Юзьку і 
знову б’є його за зраду� Наприкінці цісар нагороджує гуцула і робить 
його міністром�

Слід зауважити, що деякі казки про Матяша є схожими з закар-
патськими казками про цісаря Йосифа, який так само представле-
ний як справедливий владник, та загалом останні є реалістичніши-
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ми, цісар Йосиф ІІ у них ліквідує панщину� Як відомо з історії, спершу 
його мати, Марія Терезія (урбаріальна реформа 1767 р�), а потім він сам 
багато зробили для полегшення життя селян, хоча сама панщина в 
Австро-Угорщині була ліквідована набагато пізніше�

В іншій казці Матяш приходить на полонину Драгівський Мен-
чул, аби поглянути, як живуть вівчарі� Вони саме засмажили вівці на 
салаші, та за вечерею собі вибирали кращі шматки, а Матяшеві лиша-
ли кістки, ще й били його по руках� А вночі його лишили мерзнути 
під відкритим небом� Через якийсь час їх запросили до палацу, де від-
бувся бенкет з усілякими наїдками та напоями� Однак перед вівчаря-
ми стояли тарілки з ріпою� А коли вони тяглися до сусідніх тарілок, 
їх били по руках� В іншому варіанті Матяш вирушив до Волового, а 
звідти з великим трудом вибрався на Синевирську полонину� Там 
його ледве не розірвали пси, а вівчарі ще й сміялися з цього� Сюжет 
загалом схожий, цар тут ховає кістки в тайстру (торбину), й вівчарі 
на згодом на банкеті в палаці бачать їх у своїх тарілках і впізнають� 
Цар виплатив їм «порядну порцію на хребти» і відпустив�

В інших варіантах все відбувається якраз навпаки («Матяш і вівча-
рі» та ін�)� Матяш у простому платті приходить на полонину Менчул 
(чи на Синевирську полонину), де вівчарі їдять токан із сиром, голо-
вний у них ватаг, вони пригощають Матяша, бесідують з ним� На ніч 
вівчар дає королю теплу гуню, а сам прикривається вуйошом� Матяш 
питає його, що кажуть люди про нинішнього короля� Той відповідає, 
що «цар правдивий і допомагає бідним»� Вранці король на прощання 
подарував вівчарю кільце та запросив його до Будапешта, де насипав 
йому стільки золота й срібла, скільки було токану з бринзою� У творі 
мальовничо відбився пастуший побут�

У казці «Пастухи і Матяш» король, який частувався з пастухами, 
заступається за них перед злим паном, той нацьковує на нього собаку� 
За це Матяш відбирає в нього землю і віддає пастухам�

Досить поширеними є й казки про замах на короля та його по-
передження� Так, закарпатська угорська казка «Mátyás király gonosz 
pohárnoka» (Лихий чашник короля Матяша) є досить довгою, деталі-
зованою, з багатьма епізодами: король довідується, що чашник хотів 
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його отруїти й карає його, у чому йому допомагають солдати, серед 
яких він перебуває перевдягнений (АTU 951A (Король і злодій))� Укра-
їнська казка «Робиш, що робиш, усе позирай на конець» складається 
з одного-двох епізодів, тут мудру пораду Матяшу (королю, царю) дає 
дід, і коли той сідає голитися і, слідуючи порадам діда, вміло веде з 
цирульником бесіду, той лякається і зізнається, що міністри підку-
пили його, аби зарізав короля� З інших версій слід назвати казки «Про 
доброго короля і злодія» (збірка «На вербі дзвінчик», 2002), «Як бабка 
царя врятовала» (СУС 910С) (збірка «Казки Закарпаття, кн� 20, 2007)� 
Тут діє бурбіль (borbély — перукар), якого підкупили міністри, аби він 
зарізав короля� Бабка в петечку (petek — свитка) сказала про це царю� 
Коли бурбіль голив царя, то побачив напис «Роби, що хоч, і думай, як 
буде» й викрив себе� Матяш наказав міністрів і нагородив бабку�

Делікатно і мудро король Матяш чинить у казці «Про царицю як 
писанку» [Як то давно було 2003, с� 307—308], яка, вочевидь, є пізнішим 
твором, бо зафіксована лише в одному українському варіанті� Одному 
гончареві сподобалася дружина Матяша, «яка йшла на прогулянку в 
шовках та золоті», вона здалася йому куди красивішою від його влас-
ної дружини� Про це він розповів воякові, в якого перебрався Матяш� 
Однак той побачив, що дружина гончара дуже файна і вирішив на 
наочному прикладі довести її чоловікові, що він помиляється� Від 
імені цариці Матяш передав гончару білі яйця й серед них писанку 
і попросив вибрати найкраще� Гончар вибрав писанку� Коли він від-
вернувся, Матяш очистив писанку, поклав до решти і велів знову ви-
бирати� Та гончар визнав, що вибирати ні з чого, всі яйця однакові� 
Тож король пояснив йому, що він дивився на царицю, як на писанку, 
тобто цариця просто пишно і яскраво вбрана, а так вона не краща за 
дружину гончара� Потому вояк зізнався гончарові, хто він насправді, 
і подарував його дружині «шовковий і позолочений» одяг� Казка під-
сумовує: «Розумний був король, знав, як з ким говорити» [Там само, 
с� 308]�

Ми вже згадували український переказ про цісаря та дворянина 
Драк-Рішка, нагородженого за те, що він тримав свого пальця замість 
гвіздка в колесі до воза і біг поряд з ним� У подібному угорському тво-
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рі під назвою «Люди з Патро та гвіздок з колеса» діє король Матяш� Тут 
він за цю послугу нагороджує чоловіка селом Немешпатро (немеш — 
дворянин)� В іншому сюжеті анекдотичного спрямування «Палець 
Матяша як гвіздок воза» пальця для багатих вельмож тримає вже сам 
Матяш, перевдягнений словаком� Пихатим вельможам, які сміяли-
ся з нього, він загадково мовив: «Скільки над колесом, стільки ж під 
ним»� А повернувшись до палацу, обох панів зробив бідняками, отже, 
вони повернулися до того ж становища, з якого починали�

Популярним мандрівним мотивом є зустріч бідного чоловіка, 
наймита чи селянина, солдата у відставці з царем, який сам чогось 
навчається від мудрого бідняка і любить ставити складні запитання 
чи, власне, загадки, які є поширеними в казках (АТU 921 А (Поділений 
хліб чи гроші))� Цей сюжет відомий українському фольклору, це закар-
патська казка «Дідо і цар», чи варіант з Покуття «Про чемного кушні-
ра» та ін� В угорських казках цього типу діє Матяш — «Король Матяш і 
бідний дроворуб», «Поділ восьми грошей»� Аналогічно до українських 
творів король (цар) тут інкогніто бесідує з бідним чоловіком, який 
відповідає на його запитання, з чого той живе, скільки заробляє, на 
що витрачає гроші� Чоловік відповідає загадково, мовляв, ділить гро-
ші на три частини, першою платить борги, другу позичає, а третю ви-
кидаю в багно� Цар вимагає пояснення� Виявляється, що першу час-
тину той віддає батькам, які його вигодували, другу витрачає на двох 
синів, які виростуть і допомагатимуть йому, а третю  — на дочку, яка 
з часом одружиться і піде до нової сім’ї, покинувши його� Угорська 
казка може мати оригінальне закінчення� Коли дроворуб виводить 
короля з лісу, селяни на полі знімають перед ним шапки� Лише двоє 
лишаються з непокритою голово� Селянин робить висновок, що хтось 
із них двох король� Матяш, вражений мудрістю простої людини, по-
плескавши селянина по спині, показує на нього, мовляв, оцей�

Одним із варіантів згаданої вище казки є сюжет ATU 921 F* (Гуси з 
Русі); MNK 921 F* (Король Матяш і старий чоловік)� Він є продовженням 
легенд про Соломона� Витоки багатозначних діалогів, які розуміють 
лише окремі люди, можна відшукати в найдавніших пластах уснопо-
етичної творчості, в міфах, у Біблії і казках� Цим сюжетом на початку 
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століття цікавився В� Андерсон� У своїй монографії, він цитує й окремі 
русинські версії (Anderson, 1923)� 1895 р� С� Руданський за народними 
мотивами написав співомовку під назвою «Козак та король», в якій 
на питання короля замість багатія відповідає винахідливий козак, 
який виявляється більшим мудрагелем, ніж сам король: 

…Задумався сам король
Від сего відвіту�
«Ану, — каже, — покажи
Середину світу!» 
А той палицю підняв,
Може, з піваршина,
Та в підлогу нею гуп:
«Отут середина!» 
Почухався наш король,
Ще раз поглядає�
«Що ж я думаю тепер?» —
Козака питає� 
«Думаєте, що я пан!»
«Або що за річі?»
«То ті річі, що не пан,
А козак із Січі!» 
Здивувався наш король,
Подарував тому,
А козака відіслав
В золоті додому!
 (Руданський С� Співомовки Вінка Руданського� — 
 К�, 2009, с� 246)�

На подібний сюжет складена угорська казка про Матяша — «Ма-
тяш і цінкотський служка» (MNK 922 (Цінкотський дяк)), де на за-
питання короля замість попа відповідає його служка� Тут дотепно 
потрактовано релігійні вислови, так, це напис на будинку місцево-
го попа: «Я живу без турботи і скорботи!»� Ачи ціна короля Матяша, 
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яку називає служка — 29 срібних форинтів, бо за Ісуса заплатили 30 
та ін�

Варіанти цього сюжету дослідив Л� Бараг, виявивши, що він побу-
тує в болгар, румунів, німців, угорців, євреїв, турків, арабів, татар, ро-
сіян, українців� У ролі царя можуть виступати різні місцеві правителі� 
В угорських (казка «Матяш і пани-радники») та деяких українських 
казках Закарпаття з селянином бесідує сам Матяш, в український 
твір «Як селянин доїв цапів» замість слов’янських формул «пощипа-
ти гусей» тощо введено типово угорські звороти, до прикладу «доїння 
цапів», що свідчить про його переймання з угорської традиції� Ма-
тяш перевіряє своїх міністрів на розум з допомогою селянина, який 
виявляється мудрішим і виманює від них багато грошей, тобто «до-
їть цапів»� Твір динамічний, пересипаний жартівливими зворотами 
(«Похнюпилися «подоєні цапи» і помацалися там, де їх не свербіло»)� 
Про вплив угорської традиції свідчить і те, що порівнюючи казку «Як 
селянин доїв цапів» з угорською «Матяш і пани-радники» (MNK 921), 
пересвідчуємося, що діалог Матяша із селянином майже дослівно 
збігається в обох казках: «— Messze van-e messze? — Mán csak a négy 
ökör hossza� — Hány meg a harminckettő? — Mán csak tizenkettő!» [MNK 
1984/4, p� 104�]; «— Чи далеко ще далеко? — Се буде далі, як моєму во-
лові за рогами� — А скільки тепер із тридцяти двох? — Гей, тут біда, 
пресвітлий царю, бо тридцять два вже лише дванадцять» [Три золоті 
слова 1968, с� 226]�

У Карпатах записано чимало варіантів наведеної казки, це твір 
«Як бідняк видоїв трьох цапів» («Чарівна торба», 1988), «Як дідо 
трьох цапів здоїв» (збірка К� Заклинського «Народні оповідання про 
давнину», 1925), «Як лупень цапів здоїв» («Казки Закарпаття», кн� 20, 
2007), «Як дідо трьох цапів здоїв» («Казки Закарпаття», кн� 22, 2010), 
кілька подібних версій вміщено в збірці «Казки Буковини� Казки 
Верховини» (1968)� У збірці І� Панькевича (1938, ч� 2) у творі про коро-
ля і робітника (без назви) ім’я Матяша хоча й не названо, та згадано 
казковий стереотип про його зображення на грошах, адже король 
дозволив дідові все розповісти лише за умови, коли той побачить 
його «фотографію кральовску», яка виявилася на дукатах� Отже, да-
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ний мотив  — ATU 922 B (Лице короля на грошах) може контамінува-
тися зі вказаними вище� Про це йдеться у творі про прихід Матяша 
в Чумальово («На чумальовських Дубниках» та ін�)� Він жив за селом 
у шатрі, а по селу ходив у подертому одязі і придивлявся, як пани 
мучать бідний народ� Раз прийшов до якогось пана в Золотарьово 
і почав просити милостиню� Скупість і жорстокість, ненависть до 
людей пана звучить у його словах: «Тулько е вас, як нерізаных псув! 
Каждый прийде, насмердить у хыжі та ще му рот ходить, що уже 
три дны не жер! Іди, до ста бід, выдсі, бо як пущу на тя псы, та буде 
по тобі!» [Лінтур 1940/41, с� 152]� Матяш кинувся навтьоки, і по доро-
зі кинув золоту медалію (монету), а наступного дня наказав її при-
нести� Пан приніс монету, побачив і страшенно напудився� Матяш 
відпустив його, однак увесь його маєток розділив між бідняками, 
а гроші порозкидав по всіх Дубниках� Люди позбирали гроші та не 
всі, бо, за словами оповідача, ще й нині вони знаходять золоті моне-
ти з написом «Король Матяш»� А золотарьовський пан узяв на плечі 
торбу та пішов сам від хати до хати просити щось попоїсти� Від-
новлення соціальної справедливості — одне з найбільших прагнень 
людини в побутовій казці� В числі інших, для казок характерна опо-
зиція принижений/возвеличений, як відновлення знехтуваної спра-
ведливості, прагнення встановити істину, самі сюжети казок часто 
служать ілюстрацією до мудрих сентенцій-паремій, що звучать у 
творах: «Хто вищий, той буде нижчий, а хто нижчий, той буде ви-
щий», «Перші бувають останніми, останні — першими», що мають 
релігійне підґрунтя� Так, пихатий цар в однойменній з прислів’ям 
казці у покарання за свою поведінку, чарівним способом міняється 
місцями зі своїм слугою /кухарем і стає жебраком, на власній шкурі 
відчуває, як це бути бідним і нещасним� У казці звучить думка про 
рівність усіх людей� 

У народних творах, зокрема казках згідно з традицією один пер-
сонаж може замінюватися іншим, виконуючи ту саму функцію� 
Тож Матяш може просто заміняти іншого персонажа — царя, коро-
ля, пана, святого тощо� Зрідка це трапляється в популярних в Укра-
їнських Карпатах казках про брехача і підбрехача, про попа, що став 
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конем (сюжет про Христа і Павла, запозичений з апокрифів) тощо, про 
дотепний поділ півня / півнів між членами великої сім’ї (ATU 1533 Поділ 
півня))� Простий чоловік / селянин / подорожній ділить півня таким 
чином, що голова дістається королю, шия, яка вертить нею — дру-
жині, двоє ніг синам, аби краще бігали, крила дочкам, які невдовзі 
вилетять з батьківського гнізда, а решта належить тому, хто це все 
розділив� В іншому випадку треба справедливо розділити п’ять пів-
нів� Король, королева та півень — це разом троє, двоє синів та пів-
ень теж троє, двоє дочок та півень — троє, двоє півнів, що лишилося 
разом з селянином теж представлені трьома� В угорській казці «Ко-
роль Матяш і сусід, що розділив малого півня» у поділі п’яти пів-
нів дотепно згадано слово трійця, з натяком на Святу Трійцю (MNK 
15338*)�

У поширений сюжет про мудру доньку, яка відповідає на всі запи-
тання пана (царя тощо) й може ставати його дружиною (ATU 875 (Му-
дра селянська дівчина)) теж може вводитися король Матяш, з угорських 
казок можна назвати твори «Мудра донька судді», «Мудра дружина 
Матяша», де йдеться про доньку бідного женця� Українська казка із 
збірки В� Гнатюка «Про Матяша краля» містить загалом стереотипні 
для міжнародної та української традиції загадки і відповіді на них, 
однак одна з них, вочевидь перейнята з угорської, бо в українських 
творах її не зафіксовано, це наказ короля селянам здерти кожу з мли-
нового каменя, на що мудра бирівська дівка (дочка старости) ставить 
умову королю спершу вбити камінь, бо вони, мовляв, не можуть зди-
рати шкіру з живого� 

В українському фольклорі в різних варіантах побутує сюжет про 
покарання лінивої дівчини та навчання її працювати (АТU 1370 (Пе-
ревиховання лінивої жінки)), зокрема на мотив «хто не працює, той не 
їсть», казка «Учи лінивого не молотом, а голодом» та ін� В� Гнатюк в 
колишньому Бач-Бодрогському комітаті (нині Сербія) записав від 
українців-русинів казку «Король Матяш проучує ліниву дівку»� Ма-
тяш, почувши про дуже ліниву дівчину, приходить до неї в хату і ого-
лошує, що дозволяє їсти лише тим, хто працює� Наступного дня голо-
дна дівчина починає працювати, а саме: встає з постелі, вдягається 
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та умивається, що вже є поступом� Згодом вона починає поратися по 
господарству і стає дуже вправною� У творі підсумовано, що все це 
відбулося завдяки Матяшевій мудрості�

Серед нечисленних угорських чарівних казок про Матяша є тво-
ри «Золоторунний і чорний баран», «Пастух короля Матяша» (ATU 889 
(Парі на найвірнішого слугу), де він та прусський король сперечаються 
про те, чи не збреше правдивий пастух� Прусський король різними 
способами намагається підбурити того на брехню� Та пастух не хоче 
ні багатства, ні слави, він є чесною людиною� Врешті красуня-дочка 
прусського короля виманює в нього золоторунного барана� Як дотеп-
но про це мовить Матяш, він поміняв золоторунного барана на чор-
ного, тобто на дівчину� І навіть у цьому випадку слуга каже правду 
королю� Сюжет української казки є доволі подібний, і хоча тут немає 
такого персонажа як Матяш, психологічно майстерний уявний діа-
лог пастуха з паном є доволі схожим з угорським [Казки одного села 
1979, с� 147]�

Король Матяш займає значне місце в українській прозовій тради-
ції, це чарівні, побутові казки та перекази, анекдоти� Деякі з творів 
безпосередньо запозичені з угорського фольклору, до інших долучи-
лося саме ім’я Матяша, є й оригінальні твори, зокрема про боротьбу 
з турками� Матяш є ідеалізованим персонажем, мудрим і справедли-
вим, його коло дій подібне до вчинків інших європейських правите-
лів� Особливістю українського фольклору про Матяша Корвіна є те, що 
він «націоналізується» і «демократизується» (П� Лінтур), він свій як за 
походженням, так і за вірою, сфера його діянь: захист краю від чу-
жоземців, його розбудова, праведний суд та відновлення справедли-
вості, захист знедолених і покарання кривдників� Західноукраїнські 
казки про Матяша, охоплюючи чимало мандрівних світових сюже-
тів, різночасових напластувань, мають місцеве забарвлення, містять 
чимало місцевих реалій, а також лексичних угорських запозичень та 
діалектизмів�
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Війна під проводом 
князя Ференца Ракоці ІІ 

в уснопоетичній творчості 
українців-русинів

Видатною подією в житті Угорщини було антигабсбурзьке визвольне 
повстання під проводом князя Ференца Ракоці ІІ (1676—1735), що три-
вало в 1703—1711 рр� Угорщина вже багато років поспіль виборювала в 
Габсбургів право на самостійність, резонансним стало й попереднє 
повстання (1678—1688), очолюване князем Імре Текелі, в результаті 
якого найдужче постраждали селяни� На Закарпатті та сусідніх тери-
торіях особливо відчувалося посилення феодально-кріпосницького 
гніту, віденська влада проводила тут жорстку централізаторську по-
літику, насильне введення унії, що спричинило національні та релі-
гійні утиски українців-русинів� Кинувши гасло «За віру, батьківщину 
і свободу», Ракоці таким чином підняв на боротьбу всі стани насе-
лення імперії, що протистояли Габсбургам� За історичними даними, 
коли він прибув 1703 р� на Закарпаття, на його бік перейшла велика 
кількість українських селян з різних комітатів регіону, тому князь 
назвав українців своїм найвірнішим народом, «gens fidelissima»� І 
хоча бойові дії визвольної армії Ракоці точилися деінде, Закарпаття 
стало основною базою війни, воно окрім селянських загонів давало 
багато матеріальних ресурсів для війська, у містах краю розробляла-
ся стратегія і тактика антигабсбурзької боротьби� Мукачівський за-
мок став резиденцією Ракоці в час війни, де він приймав іноземних 
послів, керівників повстанських загонів тощо� 1707 р� Ференц Рако ці ІІ 
тривалий час проживав в Ужгородському замку� Повстання як поча-
лося, так і завершилося на Закарпатті, найдовше трималася Мукачів-
ська фортеця�

В угорців князь Ференц Ракоці ІІ є національним героєм, про ньо-
го та події визвольної війни зберігся багатий і різноманітний фоль-
клор, як пісенний, так і прозовий� Основними темами пісень є пере-
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біг повстання, його поразка, оплакування долі, антинімецькі мотиви, 
звертання до Ракоці тощо� Одними з найпопулярніших є пісні з по-
чатковими рядками «Гей, Ракоці, Берчені» та «Ой, старовинний пре-
красний угорський народе»� Та найбільше збереглося різноманітних 
наративів� Угорський дослідник Імре Ференці у своїх працях «Повер-
тай, мій коне��», «Пам’ять про гуситів і народна традиція», «Образ Ра-
коці в традиції Абауй — Земплена» [Ferenczi 1960, 1969, 1972] розглядає 
угорські усні народні оповіді та перекази про вождя, аналізує їх зміст, 
ідейно-художні особливості, ступінь історичної достовірності� Прозо-
ві традиційні матеріали про нього він ділить на: 1) народні оповіда-
ння 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 (ко-
роль, витязь, вождь), його зовнішність, сила, любов, дружина, родичі, 
кінь, народ, солдати, витязі, бої, зрада, втеча, поневіряння, повернен-
ня, безсмертя� Є чимало творів про культ Ракоці — дерево, колодязь, 
стіл, підземний шлях, скарби та ін� Сучасний дослідник фольклору 
про Ракоці Золтан Мадяр підсумовує народні згадки про вождя на 
основі письмових та усних джерел трьох останніх століть� Він про-

Князь Ференц Ракоці ІІ.
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стежує зародження цієї традиції, типи переказів та найхарактерніші 
мотиви, фольклор, пов’язаний з головними битвами та іншими іс-
торичними подіями, вождями, ворогами та народними месниками, 
й нарешті, окремий розділ присвячуючи формуванню культу Ракоці, 
з сучасними урочистостями включно [Magyar 2000]�

Угорський фольклор про відомого князя було зафіксовано й на За-
карпатті, в числі інших деякі місцеві історичні перекази про нього 
зібрав і опублікував вчитель з Виноградова, письменник Балаж Ке-
рестєн [Rákóczi virágai 1992]� Так, є в книзі сюжет про перетворення 
тюльпанів на воїнів Ракоці («Квіти Ракоці), про втечу Ракоці з Мука-
чівського замку («Колодязь Мукачівського замку») тощо� В угорських 
назвах поселень теж є згадки про нього — Везерсаллаш (Житло вож-
дя), брід Ракоці, у Сваляві він нібито пробував воду та ін� До іншої 
збірки угорського фольклору краю «Вогнегасний птах» (1989) увійшли 
твори «Ракоці і баба-єврейка», «Подарунок Ракоці»�

На Закарпатті також збереглися українські перекази про події ча-
сів куруцької війни, ці зразки ввійшли до згадуваних раніше збірок 
легенд та переказів� Загалом дванадцять творів з варіантами записав 
та проаналізував у своїй праці П� Лінтур, на жаль, подаючи в кінці не 
всі тексти [Линтур 1940/9, с� 181—190]� Топонімічні перекази про того-
часні події в числі інших у наш час зафіксував Ю� Чорі (див� бібліо-
графію)�

Фольклор українців-русинів про визвольну війну 1703—1711 рр� та 
князя Ракоці загалом відбиває хід повстання, його перемоги та по-
разки, перебіг воєнних дій, втечу Ракоці, надії на визволення та ін� У 
переказі «Про князя Ракоція» стисло узагальнено основні переломні 
віхи його життя — ув’язнення габсбургською владою, перебування 
у віденській в’язниці, втечу в Польщу, де він організував збройний 
загін, з яким 1703 р� перейшов Верецьким перевалом через Карпа-
ти й підняв закарпатських угорців, українців, словаків, румунів на 
національно-визвольну війну� Події переказу відповідають дійсним 
історичним подіям, адже Ракоці справді був заточений у віденській 
в’язниці і чекав смертного покарання, однак йому вдалося звідти 
втекти і разом зі своїм другом та однодумцем Міклошем Берчені, 
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власником помість у Земплинському та Ужанському комітаті, орга-
нізувати з Польщі повстання проти Габсбургів� Північно-східна час-
тина Угорщини була головною базою куруцьких військ� 

Отже, перекази про Ференца Ракоці ІІ 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 географічну назву тощо� 
Сам Ракоці згідно з народними симпатіями постає як позитивний ге-
рой, що цілковито узгоджується з загальносвітовим фольклорним ка-
ноном 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 го-
рах і хащах великий розбійник — славний Ракоці� Такий сильний, що 
не боявся нікого� Допомагав бідним, а панів грабував» [Легенди нашо-
го краю 1972, c� 183]� 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, щасливіше жит-
тя� Фольклор про Ракоці може переплітатися з мотивами уснопоетич-
ної традиції про короля Матяша та Лайоша Кошута� П� Лінтур писав: 
«Они — по сравнению с преданиями о короле Матвее Корвине  — более 
историчны, более реалистичны, т� е� заключают в себе меньше фантас-
тического элемента, но зато менее поэтичны и менее народны — гре-
шат, до некоторой степени, против духа народного устного творчества» 
[Линтур 1940/№ 9, с� 188]� З цим можна погодитися частково� І справді, 
народна проза про Ракоці є реалістичнішою, менш вигадливою, адже 
події є ближчими за часом і локусом, щодо поетичності, то Матяшів-
ський фольклор репрезентований переважно новелістичними і чарів-
ними (меншою мірою) казками, тому там більше вигадки, персонажів, 
сюжетних ліній, казкової обрядовості, формульності тощо, вони є роз-
логішими� До них увійшло чимало мандрівних мотивів, міжнародних 
анекдотів� Та в цих оповідях менше історичної правди, місцевої топо-
німії� Це ж саме можна сказати, порівнюючи угорський фольклор про 
цих двох очільників� 



330         Фольклор українсько-угорського порубіжжя

У народних переказах постать Ракоці традиційно ідеалізується, він 
є чесним, справедливим, не цурається простого народу� У творі «Рако-
ці у Підколодзі» йдеться про реальні події, його втечу в Польщу, де він 
готував повстання� Народна фантазія приводить князя в селянську 
хату, де він нібито ночував� Його змальовано з симпатією, Ракоці їсть 
просту селянську їжу, спить на столі, а коли батьки «зацитькують» 
дитину, яка плаче й заважає королю спати, він виявляє розуміння 
ситуації й каже: «Дитина над короля, коли хоче, тоді плаче»�

Князь може діяти інкогніто, як це прийнято в усній традиції, що 
дає йому більше простору для дій у простонародному середовищі� Він 
може перевдягатися бокорашем (плотогоном) і ночувати в бідної вдо-
ви, а вранці непомітно залишає їй тисячу флоринів (монет), увіткну-
тих в хліб і папірець з закликом русинам вступати до його війська: 
«Всі бідни русины, котри хочете быти обдаровани так як Мазуриха и 
освобожени уд панув, вступайте у войско Франца Раковція» [Линтур 
1940/ 9, с� 187]� У Марамароську руську армію одразу вступає 150 леги-
нюв� Так само під час втечі в Польщу під виглядом мандрівника він 
ночує в бідної вдови Юлини� Вночі до хати увійшли розбійники й 
почали ділити гроші� З ліжка почулося: «А царёвы нич?» [Там само]� 
Перестрашені розбійники кинулися навтьоки� Вранці Ракоці пішов, 
лишивши гроші� Тут до основної сюжетної лінії долучився казковий 
новелістичний сюжет про чоловіка і розбійників, де винахідливому 
бідняку дістаються скарби розбійників (A 1653B)�

В іншому переказі йдеться про прибуття Ракоці в с� Білки на Бор-
жавщині (нині Іршавський район), де його урочисто зустрічали біля 
річки� Він ночував у селянина, й дочка того, побачивши розірва-
ні штани князя, вигукнула: «Но, няню, кить наш цар годен ходити 
цуравый, то и мы не будеме ганьбитися цуравым платём» [Линтур 
1940/9, с� 185]� Вранці староста з князем вирушили в ліс на полюван-
ня й, побачивши вовка, вилізли на дерево� Ракоці почав кидати на 
звіра гілки й той почав на весь голос вити� Збіглися люди, вовк утік� 
За наказом князя діброву вирубали� Згадано також, що він був у су-
сідніх селах — Полянка, Завадка� У переказі з Гетені є спомин, що на 
тому місці, де зараз гетенське кладовище, на Ракоці напали вороги, 
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князь сховався в селі, потім купив собі в розбійників білого коня і 
продовжив дорогу� Сама назва села — Гетеня, Гетиня в іншому творі 
виводиться від угорського числівника гет, гетен (сім, семеро), який 
угорський пан зрозумів як назву села, а насправді воно позначало 
кількість хат, з яких виросло згодом село Гетиня� 

У переказі «На Лемацькім» відбито реальні події повстання Ракоці� 
На початку червня 1703 р� військо на чолі з Тамашем Есе зібралося біля 
с� Довге Угочанського комітату, де сподівалося зустрітися з Ференцем 
Ракоці ІІ� Проте сьомого червня їх наздогнали лабанці — армія, ство-
рена ішпанами (головами комітатів) Північної Угорщини на чолі з 
Ш� Карої для боротьби з повсталими� Темної ночі добре озброєні ла-
банці напали на табір� Розпочався кривавий бій, полягло багато лю-
дей� Куруців було 3000, а лабанців 1200, однак сили були нерівними, 
оскільки проти регулярної австрійської армії виступив загін погано 
озброєних селян� Полягло за різними даними від 100 до 200 куруців� 
Повстанці зазнали поразки і змушені були тікати в напрямку поль-
ського кордону, щоб сховатися в горах� 1903 р� на честь 200-ліття бит-
ви населенням Довгого і навколишніх сіл на пам’ять про подію на 
братській могилі споруджено пам’ятник полеглим, на колоні зверху 
розміщена скульптура бронзового турула1� За легендою, птах приніс 
князю Ракоці меча, якого той загубив під час бою� На лицьовій по-
верхні п’єдесталу висічений текст: «С Богом за Отчизну и Свободу! 
На памятку первой битвы 7 юнія 1703 года упавших героев куруцов II� 
Франца Раковція»� На зворотньому боці монументу вибито: «Пролю 
Кров за Отця, за Матер, погибну я еще днесь за мнъ заручену невесту, 
помру я еще днесь за свою дорогу Отчизну»�

У самому переказі розповідається про походження назви поля по-
близу річки Боржави� Він починається з того, що «розійшлася вістка 
між русинами, що Раковці рушив з Польщі, щоб визволити народ 
наш і руську віру від папістів� Розійшлася чутка, що всі русини мають 
йому допомагати» [Легенди Карпат 1968, с� 227]� Це почули лемаки — 
лемки, й узяли сокири та коси, й рушили до Марамароша на допо-

1 Турул — в угорській міфології великий птах, що нагадує сокола�
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могу князю� Та про це довідалися цісарські генерали, які не дали їм 
дійти туди, а біля Довгого змусили стати на бій з лабанцями — від-
бувся бій між «куруцами й лабанцями, межи русинами і цісарем»� 
Там пролилося багато крові, бо вояки цісаря були добре озброєні, а 
русини «мали дух, та не мали зброї»� Відтоді поле назвали Лемаць-
ке� Переказ передає визвольні прагнення русинів, їх силу духу, певну 
ідеалізацію образу Ракоці, з яким вони пов’язують також надії на збе-
реження православної віри, боротьбу з покатоличенням, що, звісно, 
не відповідало дійсності� Трапляються тут історизми, такі як жупа — 
угорська область, звідси жупан, ішпан, куруци — воїни-повстанці, ім’я 
Ракоці передається як Раковці, тобто довге угорське «о» звучить тут як 
«ов», що в цілому властиве традиції краю� 

Правдивим є те, що русини приходили до Ференца Ракоці без 
справжньої зброї, з тим, що було під рукою� У мемуарах князя є згадки 
про це: «Вони приходили натовпами, приносили з собою м’ясо, хліб 
та інші продукти� Їх проводили жінки і діти і, здалеку побачивши 
мене��� за руським звичаєм хрестилися� Відданість цих людей була на-
стільки безмежна, що вони не лише допомагали моїм військам у міру 
своїх сил продовольством, але, відсилаючи додому своїх жінок і дітей, 
ставали в ряди моєї армії і більше не відставали від мене» [Hodinka 
1937, p� 3]� Історик T� Легоцький, який відтворює хід подій в Березько-
му комітаті, наводить довгий список його учасників, більшість із них 
мають русинські імена та прізвища [Lehoczky 1881/І, р� 213—217]� Цей 
момент відбився також у переказі «Галявина Голиця», де до Ракоці, 
який, тікаючи від німців, відпочивав на горі Маковиці, прийшло чо-
тириста русинів — «хто з косою, хто з вилами, хто з мотикою»� Вони 
вирішили допомогти Ракоці звільнити край від німців� На честь вша-
нування князя русини обтяли своє волосся, і тому Маковицьку галя-
вину назвали Голицею�

Роль у повстанні місцевих українців-русинів, його не лише ан-
тигабсбургське, а й соціальне спрямування, прагнення до звільнен-
ня від кріпацтва — все це чинить зрозумілим сильне враження від 
визвольної війни на Закарпатті і, відповідно широке відбиття його 
у фольклорі� В� Мельник, який детально вивчив історичні джерела 
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часів куруцької війни, їх відповідність народним поглядам, писав: 
«Отже, зіставляючи усні джерела про початок визвольної боротьби 
угорського народу 1703—1711 рр� і активну участь у ній закарпатських 
українців з письмовими джерелами, ми переконуємося в глибокому 
історизмі і правдивості фольклорних творів, що забезпечують їм по-
двійне значення — художнє і конкретно-документальне� І той факт, 
що народні перекази зафіксували та зберегли багато конкретних і до-
стовірних історичних деталей, дає можливість розглядати їх в першу 
чергу як  і с т о р и ч н і  джерела, виробивши, звичайно, відповідний 
підхід до них, тобто аналізуючи їх методами історичного досліджен-
ня� Саме такий підхід до фольклорних творів історичного змісту дає 
можливість розібратися, як через творче переосмислення народом 
подій, фактів і ситуацій виникали документи народної пам’яті та 
яка їх роль у вивченні того чи іншого важливого історичного факту» 
[Мельник 1970, с� 70]�

Варіантом переказу є твір «Про шоромпів», тут теж ідеться про 
битву на Лемацькім, називається конкретна цифра загиблих лабан-

Бій куруців з лабанцями. Автор невідомий.
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ців — 70 чоловік� Назва частини поля виводиться від угорського шор — 
ряд� У варіанті П� Лінтура під час бою комендант кричав «Шором пü!» 
(Стріляй поряд!), звідси назва поля Шарампü — Sárámpü� Куруци дов-
го билися, змучилися і вже хотіли здаватися� Та великий орел набрав 
води у річці, полетів над ними, побризкав їх водою� Вони збадьорили-
ся і прогнали неприятеля далеко назад� Орлу поставили пам’ятник 
[Линтур 1940/9, с� 188]� Допомога орла належить до казкових елементів 
фольклору�

Після низки військових невдач (Довге, Мукачеве) князь Ракоці ІІ 
вирушив на північ в Завадку, де він отримав допомогу від францу-
зів, й до нього приєднався М� Берчені з солдатами� У переказі «Прихід 
Ракоція» йдеться про перехід найманого війська князя і повсталих 
селян в напрямку до Мукачева� З історичних джерел відомо, що на 
початку повстання до Ракоці приєдналося в числі інших понад 500 
селян с� Завадка [Нариси історії 1993, с� 124], яке згадується в перека-
зі, його назва тлумачиться таким чином: старий русин зломив возом 
вербу, яка заважала просуванню війська, тому село й назвали Завад-
кою� 

В іншому варіанті під час втечі Ракоці до Польщі на лісовій стежці 
Ракоці зачепило (завадило) капелюха, звідси й назва� Події переказу 
долучені до місцевих назв� Так, Ракоці відпочивав в урочищі Товстий, 
на околиці Сваляви, далі в Солочині, поблизу якого він обідав за сто-
лом� Стіл потім забрали до Будапешта [Чорі 2007, с� 74]� 

Ці речі належать до культу Ракоці, що є сильним в Угорщині, це 
відбилося і в українському фольклорі� Серед інших окрім столу це 
криниця, дуб, скриня� Ш� Бонкало на початку ХХ століття писав: 
«Старі рутени й досі розповідають про Ракоці� У тій чи іншій рутен-
ській хатині і зараз висить його зображення й дід гордо каже внукам: 
“Він нас любив, хотів нам допомогти, та його схопили й, либонь, уби-
ли німці”� У багатьох селах і зараз рутени показують дуб, під яким 
він спочивав, або той великий стіл, на якому він спав� У поселенні 
Везерсаллаш (Берегівщина) перед світовою війною один господар по-
казував мені скриню півтора метри довжиною, метр шириною і метр 
висотою, яку використовували як стіл, на якому спав Ракоці, коли 
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після поразки визвольної війни утікав до Польщі� Ще й вирізав на 
столі свою монограму� Мало знайдеться сіл на берегівській Верховині, 
де згідно з народною традицією не бував Ракоці»[Bonkáló 1996, p� 27]� 
Бонкало наводить і прислів’я про Ракоці: «Буде, як прийде Ракоці», 
тобто ніколи� 

Як бачимо, про князя збереглося чимало топонімічних перека-
зів, де пояснюється назва села, річки, поля на Верховині� Мотивація 
назв є дуже різноманітною� Вже згадувалося, що з його іменем селяни 
пов’язували звільнення від рабства, панщини, а на їх думку, це міг 
зробити лише очільник держави, тому він іменується царем чи ко-
ролем� У переказі «Як Ракоці втік із в’язниці» саме за те, що він хотів 
відмінити панщину, пани кинули його до в’язниці� Ракоці захворів� 
Сказав, що вмирає, хоче сповідатися, а коли прийшов піп, Ракоці його 
задушив, перевдягся в його одежу і втік у Карпатські гори, перекував-
ши коня таким чином, що сліди показували назад, тож погоня вер-
нулася ні з чим� А село, де переховувався Ракоці, було названо «Бов-
цар» (тобто: був цар)� В іншому варіанті Ракоці, якого люди три дні 
переховували від німців, вирішив їм віддячити, побачив, що в селі 
немає води і, вибравши в допомогу кілька людей, власноруч вимуру-
вав криницю� А потому вирубив на великому пласкому камені: «быв 
цар»� Отже, тут князь Ракоці, як і король Матяш, є «своїм», близьким 
до народу, він не цурається фізичної праці, аби полегшити життя се-
лян� А вибивання напису на чому-небудь перегукується з матяшів-
ським мотивом «напис на колоді»� Ракоці прощають і смерть попа (в 
одному з варіантів переказу князь діє як бетяр), адже народ завжди 
на боці свого героя-визволителя, незалежно від його — можливо, не 
завжди моральних — дій, так, у казці про великого грішника тому за 
вбивство жорстокого пана, навпаки, прощаються всі гріхи� 

Назви сіл Великий та Малий Раковець на Виноградівщині теж на-
віюють спогади про князя, який проходив селом, а люди, котрі з ним 
прийшли, нібито заснували село Раковець� Пізніше частина з них 
пішла в гори й утворилося село Малий Раковець� За іншою версією, 
під час визвольної війни за селом у полі, що зветься табором, стояли 
полки Ференца Ракоці ІІ� Й тому, що тут перебувала більша частина 
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його війська, село назвали Великий Раковець� У краї існують також 
інші, не дотичні до його імені пояснення назви сіл — від великої кіль-
кості раків у сусідній річці; від того, що, рятуючись від повеней, люди 
переселялися на підвищення і задкували як раки; або ж від імені зна-
ного на всю округу лікаря, якого іменували Великий доктор Раковці; 
чи від овечої хвороби — «раку овець» [Чорі 2007, с� 30—32]�

Назву села Ракошино (Ракошин) на Мукачівщині, за свідченням 
переказу, одні жителі виводять від слова «рак», інші від першого жи-
теля, угорця на ім’я Ракоші, а деякі вважають, що тут певний час у 
роки повстання перебував Ракоці, звідси — Ракошин� За іншими вер-
сіями, люди, які ловили раків для місцевого князя, звалися ракоша-
ми, тут до слова рак додано угорське закінчення на позначення про-
фесій — ош� Або ж назва формується від гри слів: раки в коши, повно 
раків у коши� 

До імені князя дотичний меморат про перенесення місцевої церк-
ви� Оповідь ведеться від імені місцевих жителів с� Білки, мовляв, ми 
цілий тиждень чекали і радувалися, що побачимо його� В неділю він 
приїхав на коні, йому кидали квіти� Він хотів побачити білицьку ве-
личезну дерев’яну церкву, котра була в стороні від села� Щойно дій-
шов до церкви, почалася буря, розлилася ріка, він не зміг вибратися 
назад, тож зробили хиткий місток із дощок і бочок� Князь з трудом 
перейшов, намокнув� Потому сказав, мовляв, нащо так бідувати, кра-
ще церкву перенести в інше місце� Де була стара церква, місце зветься 
«церквище» [Линтур 1940/9, с� 189]� У переказі Ракоці постає як улю-
блений вождь, мудрий і передбачливий�

В іншому, топонімічному переказі йдеться про одного з команди-
рів Ракоці Кадача, який через смерть коханої дівчини покінчив з со-
бою на березі потічка, який згодом назвали його прізвищем� Ракоці 
та його воїни помстилися за смерть дівчини і свого товариша� Поді-
бних топонімічних переказів, пов’язаних з любовними історіями, на 
Закарпатті існує безліч� Історичні події часто служать тлом для розви-
тку романтичної, часто трагічної історії двох закоханих�

До оповідей про князя Ференца Ракоці ІІ ввійшло чимало мандрів-
них мотивів� Як із рівними Ракоці говорить зі своїми солдатами — пе-
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реказ «Як Ракоці говорив із вояками», питаючи, на що вони скаржать-
ся� Ті відповідають, що їм бракує їжі, вони голодні� Ракоці дивується, 
адже він виділяє достатньо коштів� І потому, збагнувши, у чім річ, 
наочно демонструє свою думку воякам: першому в шерензі в жменю 
насипає піску й велить передати далі� В останнього лишається геть 
мало піску, решта попролипала до рук інших� Таким чином Ракоці 
пояснює воякам, що кошти розкрадають, це не його вина� Оповідь 
має притчевий характер, передача піску є стереотипним унаочнен-
ням у подібних творах� Загальним місцем у фольклорі є мотив до-
брого можновладця, який любить свій народ, однак не знає про його 
біди, бо його обдурює підступне оточення�

В уснопоетичній творчості багатьох народів (англійців, німців, 
китайців, євреїв та ін�) існує мотив про відбиток ноги /лапи людини 
чи надприродної істоти на скелі чи камені, що є свідченням її сим-
волічної присутності� З шостого століття він зустрічається в західній 
легендарній літературі та корінням йде у давні східні уявлення, і з 
цього погляду належить до кола пояснень природних явищ, обрисів 
скель, тобто етіологічних легенд� Поширений цей мотив і в угорсько-
му фольклорі, зокрема в легендах про Аттілу, святого Іштвана, короля 
Матяша, Толді та ін�, однак найбільше у фольклорі про князя Ракоці�

Мотив перековування підків коня задом наперед є одним із домі-
нуючих в усній традиції про легендарного князя� Існує багато угор-
ських прозових творів про це, та є й пісня, де Ракоці звертається до 
коваля:

Kovácsom, kovácsom,  Ковалю, ковалю
Udvari kovácsom,  Придворний ковалю,
Forditcsd meg a patkót Перестав підкови
Hódas paripámon!  Ти моєму коню!
Az elejét hátra,  Задом наперед їх,
Hadd forduljon vissza,  Треба обернути,
Úgysem jövök én már  В Мадярщину більше
Szép Magyarországra�  Мені не вернутись�

[Ferenczi 1972, p� 196]�
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Цей мотив перейшов і в українську народну прозу� Тут, за діалек-
тним висловом, коня перековують наруби і герой втікає від переслі-
дувачів, таким чином обманюючи погоню, а саме, австрійців чи нім-
ців� Окрім згаданих вище, є варіанти, записані Лінтуром в Буштино 
[Линтур 1940/9, с� 188] про те, як Ракоці перекував коня наруби і втік 
від катун� В іншому творі, князь переслідуваний німцями, приска-
кав таким чином на Шаланецьку гору, тут він пообідав на великому 
камені (що нібито зберігся донині), на якому саблею вирубав вилку 
й ложку� Згадано, що Ракоці був «дуже добрым чоловіком, што хотів 
помочи бідным людям» [Линтур 1940/9, с� 189]� Гора чи підвищення з 
каменем, де висічено відомості про героя, зустрічається в переказах 
інших народів, зокрема в російських переказах Петро Перший на ка-
мені Мертва голова вирубує вилку й ложку на пам’ять про те, що він 
там обідав�

На перекованому наруби коні Ракоці може втікати через підзем-
ний хід� Загалом у народних переказах нерідко знаходимо згадки про 
окремі міста, монастирі, фортеці, пов’язані між собою таємничими 
підземними ходами� У творах, пов’язаних з Мукачівським замком, 
згадувалося про втечу красуня-угорця Ерне з цього замку через під-
земні ходи� Задля перевірки він пускає до колодязя качку, яка випли-
ває поза мурами замку� В угорському фольклорі цей мотив про втечу 
Ракоці є так само поширеним, як і перековування коня� Так, в одному 
з оповідань йдеться про те, що після поразки визвольної війни Ракоці 
мав утікати� Він саме перебував у мукачівському замку, коли переслі-
дувачі довідалися, що він там ховається� Замок оточили й залишався 
лише один шлях через колодязь, який вів в озеро, а далі до р� Латориці� 
Спершу до колодязя кинули жмут соломи, далі качку, яка згодом ви-
плила на озеро� Ракоці пішов тим самим шляхом, опинився на Лато-
риці і таким чином утік� 

У переказі «Про Раковція» (збірка Заклинського, 1925) ім’я Ракоці 
долучилося до оповіді про князя Лаборця, який продав вітчизну за 
«білого коня з черленим кантаром», про що згадувалося раніше� Ра-
коці тут мешкає в Дебрецені, невідомий мадяр прибуває з Азії, князь 
підписує контракт стосовно вільного проживання мадярів на його 
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землі, прибульці все позабирали в людей, а самого пана Раковія ви-
гнали під Хустський замок� Лінтур наводить варіант про це з Ардов-
ця, де Ракоці тікає наруби� 

Прикладом подальшої модифікації цих історичних творів з пли-
ном часу є невеликий переказ, записаний вже в наш час М� Зінчуком 
від М� Майора («Казки Закарпаття» 2009/23, с� 346—347)� Тут йдеться 
про царя Ференца Раковція, слуга якого Арпат привів у край мадярів, 
вони вигнали царя, який утікав, співаючи: червоний кантар, білий 
кінь, продав я отчизну, Боже мій! Далі він зупинився в шатрі, до нього 
прийшла циганка Ага і сказала, щоб він перекував коней копитами 
назад� А там, де він відпочивав, зробив криницю і написав «Туй був 
цар»� І там є зараз село Бовцаря� 

На нашу думку, у даному переказі годі шукати точних аналогій з 
тогочасними історичними подіями, воєнними колізіями, як це ро-
бить у даному випадку В� Мельник (1970, с� 75—76)� Зі свого боку, П� Лін-
тур вважав, що переказ має символічне значення, народ націоналізує 
князя, вважає його русином і плутає німців з мадярами� Ще одне його 
тлумачення — це відгук на колонізаційний процес, що йшов з півдня� 
Та швидше, тут йдеться про актуалізацію усних творів про напівмі-
фічного слов’янського князя Лаборця, якого підкорили мадяри, що 
простували краєм в пошуках батьківщини (див� вище)� Образ Лабор-
ця, що шкодує про свої вчинки, очевидно, злився з образом Ракоці, що 
допустився помилок у час війни, у фіналі його зрадили власні генера-
ли, він був змушений покинути батьківщину� Атрибути одного князя 
перейшли на іншого, художня правда заступила історичну�

У повстанні Ракоці брали участь відомі в регіоні опришки, чи як їх 
називали в народі — леґіні� На Марамарощині повстанців очолювали 
І� Пинтя, Ф� Бойко та ін� Про загін Пинті створено чимало переказів 
і пісень, надто про його діяльність в районі Хустського замку� У біль-
шості йдеться про його зруйнування, це перекази «Хустський город», 
«Про печери Хустського замку» та ін� Пинтя робить дерев’яну гармату, 
виходить на гору Чобрин, стріляє раз, збиває верхівку замку, та пани 
застеляють решту смоляним полотном, аби не видно було будівлі� Та 
Пинтя стріляє вдруге і руйнує замок дощенту� Переказ розходиться з 
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історичною правдою, відомо, що Хустська фортеця була зруйнована 
блискавкою 1737 р� 

Серед відомих повстанців був і розбійник Іван Беца� Побутує пісня 
«В Ужгородській Червениці» про облогу Ужгородського замку, в якій 
брав участь загін Беци, і яка закінчилася поразкою� Однак за напади 
на володіння феодалів, за вказівкою Ференца Ракоці ІІ Бецу зловили і 
довгий час він перебував у в’язниці, та згодом був помилуваний, про 
це пісня «Прийшов Беца до Унгвару»� Сам князь Ракоці насправді не 
був аж таким демократичним, як у фольклорі, хоча, перебуваючи в 
молодості за кордоном, засвоїв багато свободолюбних ідей� Він був 
вихідцем із крупного дворянства і боявся великої активності просто-
го люду, головною метою ставив вигнання Габсбургів, а не відміну 
феодально-кріпосницьких порядків і визволення селян�

Про часи, що передували повстанню і дотичні до української іс-
торії, згадано в легенді «Вишково», де йдеться про конкретні домовле-
ності між угорцями і козацькими послами: «Десь у ХVІІ ст� у Вишкові 
скликав Державні збори Ардялу (Трансільванії) князь Дєрдь Ракоці ІІ� 
Він прибув сюди з військом, котре прямувало в Польщу� Цей військо-
вий похід був із шведським королем Карлом ХІІ і Богданом Хмель-
ницьким� Вони готувалися до війни із шляхетською Польщею» [Чорі 
2000, с� 134]� Похід був невдалим, польські війська перемогли, завдав-
ши великої шкоди поселенням краю� Вишкову також� З історії відомо, 
що між Богданом Хмельницьким та мукачівським князем Дьордєм 
ІІ Ракоці встановлюються дружні дипломатичні стосунки; останній 
приймає Богдана Хмельницького у своїй резиденції — Мукачівсько-
му замку� 

Події інших антигабсбургських повстань, зокрема куруцьких воєн 
під керівництвом Імре Текелі (1678—1688 рр�), зображуються в перека-
зі «Куруци в замку» («Підступне співчуття»)� Основною ідеєю твору 
є показ мужності, винахідливості повстанців, які хоча й не мають 
військової переваги перед лабанцями, не здаються, а перемагають з 
допомогою хитрощів� Емерик Текель (так передано ім’я вождя) хоче 
повернути Хустський замок, у якому засіли лабанці і просить про це 
полковника Рославецького�
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Щодо справжніх історичних подій, то в Хустському замку якийсь 
час перебували повстанці Ракоці, а Імре Текелі кілька разів здобував 
Ужгородський замок� Зрозуміло, що про точне відтворення подій 
важко говорити, та й це не є метою переказу� Рославецький не міг 
силою взяти твердиню, тож сушив собі голову, та раптом почув про 
невідому пошесть, що поширилася в замку, і що сам комендант Тал-
лош лежить хворий� Тож Рославецький приїхав до фортеці й друж-
нім поводженням і допомогою схилив на свій бік хворого комендан-
та� Під приводом лікування хворого він кликав до замку все нових 
своїх людей, які нібито привозили ліки, і таким чином, коли Таллош 
одужав, то виявилося, що куруців у замку більше, ніж людей Талло-
ша� Очевидні перебільшення, надмірна наївність коменданта, схе-
матичність подій є привнесеними, надуманими, однак цей домисел 
відповідає критерієві можливого� А оповіді про підступне оволодіння 
фортецею, землями тощо, як бачимо, є поширеними у світовому та 
місцевому фольклорі� 

Героїчна облога мукачівської фортеці, якою володіла мати Ферен-
ца Ракоці ІІ Ілона Зріні, стала основою для топонімічного переказу 
«Ключарки»� Щодо історичних фактів, то Ілона Зріні, вже маючи ді-
тей від першого шлюбу, вийшла заміж за графа Імре Текелі, який під-
няв у країні антигабсбургське повстання� У час повстання вона три-
валий час героїчно утримувала облогу замку австрійцями, що стало 
прикладом мужності для всієї Європи� Ці події стають тлом для лю-
бовної історії та обґрунтування топонімічної локальної назви� У пе-
реказі події плутаються, спершу Текелі як вождь повстанців, нападає 
на фортецю, бере її в облогу, а далі, побачивши Ілону, закохується в 
неї� Засилає сватів, та вона відмовляє ворогові� Тоді один з його людей, 
Митер, що зустрічався з місцевою ключаркою (ключницею), умовив 
її влаштувати зустріч Текелі з Ілоною Зріні, вони покохали одне одно-
го і побралися� Текелі нагородив Митера  — подарував купу грошей та 
маєток поблизу замку� Він одружився з ключаркою, вони оселилися 
на подарованій землі, це місце назвали Ключарками�

Згадки про давні часи куруцького повстання під проводом князя 
Ракоці знаходимо в пісні «Через поле Веряцькоє», що існує в числен-



342         Фольклор українсько-угорського порубіжжя

них варіантах� У більш ранніх варіантах запису пісні згадуються ку-
руци, русини, що ставали під знамена Ракоці:

Через поле верецкоє  В правій руці шаблю держить
Іде войско куруцкоє�  Долу шаблев кров се цідить�
На переді конь турецкій  Над горами ворон кряче
На ньом сидить хлопець рускій� А в долині німець плаче…

Ще варіант:

Через поле Веряцькоє
Іде військо мадярськоє,
На переді кінь турецький
На нім сидить леґінь руський�

Далі в пісні звучить популярний у козацьких піснях мотив смерть, 
як весілля та вживається такий прийом як формула неможливого — 
побажання наперед нездійсненного, які служать підсиленню трагіз-
му пісні� На всій українській етнічній території відомі варіанти цих 
мотивів:

Не плач, мамко, не журися
Я не дуже порубався,
Лише ручку на четверо,
Моє тіло порубане�
Ідіть, мамко, додомочку
Справте хижу без оболочку,
Хижу, хижу, темненькую
Всьому світу сумненькую�
Узьміть, мамко, піску жменю,
Та посійте на каміню�
Як із піска жито зійде,
Тоді ся син з війни верне�
Не є жита, бо й не сходить,
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Не є сина не приходить�
Не є жита не стеблиця
Не є сина не жениться�
  (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — 
  Ф� 14-3, од� зб� 236б, арк� 53)�

Українські народні перекази про угорського князя Ракоці Ферен-
ца ІІ, який очолив антигабсбурзьке повстання 1703—1711 років, відби-
ли тогочасні події, що відбувалися на Закарпатті, народне ставлення 
до самого Ракоці, з яким в українців-русинів пов’язувалися надії на 
національне та соціальне визволення� Образ князя (інколи це король, 
цар, бетяр) ідеалізовано, він є близьким до простого народу, допома-
гає йому� Дія загалом відбувається на Закарпатті, чимало топоніміч-
них переказів пов’язано з його іменем� До фольклору про князя до-
лучилися й мандрівні мотиви, зокрема з усних оповідей про інших 
історичних героїв� Угорський прозовий фольклор про відомого князя 
має багато спільного з українським� Відгомін цих подій знаходимо і в 
народних піснях� 

Народні погляди 
на революцію 1848—1849 рр. 

та Лайоша Кошута

Володимир Гнатюк писав: «Народ слідить дуже уважно всякі полі-
тичні події, дебатує про них і пояснює, розуміється, все по-своєму� 
Найліпшим доказом того наші народні пісні та легенди про історичні 
особи, і то як найдавніші, так і новіші» (ЗНТШ, 1897, Т� ХХ, с� 46)� По-
своєму народ інтерпретував і події угорської революції під проводом 
Лайоша Кошута, поєднані з таким насущним для селян питанням як 
відміна панщини, якої вони домагалися впродовж століть, ці надії в 
усній літературі пов’язувалися з різними історичними особами, зо-
крема князем Ракоці, цісарем і навіть королем Матяшем� 



344         Фольклор українсько-угорського порубіжжя

Демократична революція в Угорщині, що входила до складу Ав-
стрійської імперії, мала на меті встановлення демократичних прав і 
свобод, ліквідацію феодальних пережитків, передусім в аграрних від-
носинах, а також досягнення національної незалежності Угорщини� 
Її рушійною силою було середнє дворянство й міська інтелігенція� 
Упродовж революції було проведено корінні перетворення соціально-
політичного устрою, проголошена незалежність від Габсбургів� Однак 
1849 року революція була придушена завдяки діям австрійської армії, 
антиугорським повстанням нацменшин і участі в ній на прохання 
віденського двору російських військових сил� 

Революція під проводом Кошута викликала піднесення 
національно-визвольного руху народних мас Закарпаття� На почат-
ку повстання на заклик угорського уряду тут почали створюватися 
збройні сили нових органів влади — загони національної гвардії, до 
складу яких упродовж квітня-червня 1848 р� вступили тисячі селян, 
ремісників, дрібних торговців, студенти та ін� На відміну від по-
встання Ракоці революцію тут підтримали не лише селянські маси, а 
й інтелігенція, все населення краю� 

Однак угорське ліберальне дворянство виступало проти політич-
ної самостійності інших народів Угорщини� На Слов’янському кон-
гресі, що відбувся 2 червня 1848 р� у Празі депутати підняли питання 
про широку автономію Словаччини та Закарпаття в рамках угорської 
держави� Ідею об’єднання Закарпаття з Галичиною в одному держав-
ному утворенні відстоювали О� Духнович та А� Добрянський� З так-
тичних міркувань Відень підтримав ці прагнення на відміну від 
угорців� Австрійський уряд використовував національні протиріччя 
угорців зі словаками, українцями, південними слов’янами, проводив 
політику австрославізму� 

Фактором, який ускладнював становище Угорщини, було половин-
часте вирішення аграрного питання� І хоча угорський сейм 18 березня 
1848 р� схвалив закон про буржуазні перетворення в країні, зокрема 
про скасування панщини, він радикально не розв’язав селянського 
питання� До того ж закон не завжди виконувався на місцях, що при-
вело до селянських виступів проти великих землевласників на Закар-
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патті� Заходи уряду Кошута, спрямовані проти селянства, позбавили 
його підтримки широких народних мас, зокрема слов’ян� Володимир 
Вернадський писав: «Кошут становить собою чудовий тип людини, 
передової за своїми поглядами і водночас надто вузько національного 
патріота� Як соціальний реформатор він залучив на бік угорців маси 
угроруського населення, та все це було зіпсоване іншими його діями 
та діями його товаришів» [Мазурок 2009, с� 95]� І далі: «Головною їх по-
милкою, помилкою самостійного і недалекоглядного уряду була ви-
словлена ними зневага і пригнічення маси слов’янського люду� В той 
час, як мадярці в особі свого національного поета Ш� Петефі вимагали 
свободи всього світу і визволення всіх пригнічених, вони відмовляли 
в цій свободі іншим народам» [Там само, с� 96]� Тому вже восени 1848 
р� закарпатські українці не підтримали заклик угорського Комітету 
національної оборони всім стати на захист Вітчизни� Селяни уника-
ли, чинили опір мобілізації� 

Імператор Франц-Йосиф І, наляканий революцією, звернувся по 
допомогу до царя Миколи І, який у червні 1848 р� прислав для при-
душення 200-тисячну армію під командуванням генерала Паскеви-
ча, яку закарпатці зустріли довірливо� Ряд укріплень, серед них Арад, 
Мукачеве, Комарно (Комаром) довго тримали оборону та революція 
однаково завершилася капітуляцією угорців� Кошут утік спершу до 
Туреччини, а потім перебрався до Англії�

Незважаючи на жорстокі репресії та згортання реформ після по-
разки революції, вона відіграла колосальну роль в історії країни� 
Звільнення селян та ліквідація феодалізму були підтверджені 1853 
року аграрною реформою в Австрійській імперії� Економічні перетво-
рення стали поштовхом до бурхливого капіталістичного розвитку 
країни� Демократичні завоювання та національний підйом угорської 
революції згодом привели країну до здобуття суверенітету й транс-
формації імперії 1867 року в двоєдину Австро-Угорську монархію з не-
залежним парламентом�

Тому Лайош Кошут та інші лідери революції стали національни-
ми угорськими героями, що віддзеркалилося й у фольклорі� Події 1848 
року, а також образ Кошута знаходимо не лише в народних піснях, а 



346         Фольклор українсько-угорського порубіжжя

й у прозових жанрах, казках, 
переказах, прислів’ях, при-
казках� Хоч про який жанр би 
йшлося, Кошут завжди по-
стає в ньому як возвеличений 
національний герой, який 
звільнює угорський народ від 
«іга рабства» і бореться за на-
ціональну незалежність� До-
слідження про це написали 
Д� Ортутаї, Л� Дег та ін�, 1998 р� 
у час відзначення 150-ї річ-
ниці революції підготовлено 
збірку праць з історії культу-
ри «Історія і пам’ять», куди 
ввійшли й студії з фольклору 
[Történelem és emlékezet 1998]� 

Угорська пісенна твор-
чість про 1848 р� репрезенто-
вана двома типами пісень — 
Кossuth-dal та Kossuth-nóta, 

які загалом схожі й позначені незначними відмінностями у мелодіях 
та поширеності� Особливо багато пісень створено в Алфьолді (Вели-
ка угорська низовина), менше в північному та західному Дунантулі 
(Задунав’ї)� Однією з найпопулярніших є угорська пісня про вербу-
вання в армію Кошута, що побутувала в різних варіантах:

Kossuth Lajos azt üzente,  Кошут Лайош нам звістує,
Nincsen elég regimentje�   Що солдат йому бракує�
Ha még egyszer azt izeni,   Варто ще раз клич почути,
Mindnyájunknak el kell menni  Як один всі маєм бути�  

Оголошувати похід слід двічі, така традиція здавна існувала в Угор-
щині� Так само як і солдатські, вояцькі пісні, що ввійшли в Кошутів-

Лайош Кошут.
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ську традицію, зокрема вербункові («Гусарське дитя, гусарське дитя 
любить танці», «Чудово звучить музика Кошута» тощо)� Пісні 1848 р� 
позначені оптимізмом, патріотизмом, вони прославляють солдатів 
Кошута, всі завоювання визвольної війни приписано йому, перебіг 
боїв зображено дуже загально («Кошут уже вирушив»)� Немало пісень 
створено про поразку, втечу Кошута, це пісні-скарги, в деяких він за-
суджується за втечу («Кошут Лайош запряг четверо коней»)� Є твори 
про очікування повернення Кошута («Угорщина чекає на Лайоша Ко-
шута»), він належить до т� зв� безсмертних героїв, що повертаються�

Угорські прозові оповіді про Лайоша Кошута набагато тісніше 
пов’язані з подіями визвольної війни та її наслідками, ніж пісні� До 
його імені долучено оповіді про Ракоці, та ще більше про короля Ма-
тяша� Так, це мотиви про напис на колоді, перековування підків коня 
при втечі, розквіт зеленої гілки в час повернення Кошута, перевдя-
гання та подорожі державою� У перекази входять деякі казкові еле-
менти, до прикладу, про його народження, здібності, королівський 
сан та ін� Визволення від кріпацтва часто постає як результат особис-
тих юридичних вивертів (хитрощів) самого Кошута, що справді був 
адвокатом�

Хоча питання кріпосництва в країні не було послідовно вирішене, 
народна пам’ять благословляє Кошута передусім не за війну за не-
залежність, а за звільнення від нього, у творах звучать мотиви пока-
рання панів, знищення їхніх привілеїв та звільнення кріпаків у дусі 
французької революції� В усних оповідях Кошутові також закидають 
втечу з Угорщини, інколи навіть через це вважають зрадником� По-
ширеним мотивом є його очікування з еміграції, зображення як ге-
роя, що відновлює справедливість�

Усна традиція про визвольну війну збереглася також у народів 
Австро-Угорської імперії, зокрема у словаків, румунів, сербів, серед 
них своєрідним є фольклор українців� Окрім пісень про Кошута, скла-
дено й перекази про події визвольної війни� Кошутівський фольклор 
зафіксовано не лише в Закарпатті, частково на Буковині, а також у 
Галичині, де 1849 р� уряд наказав стерегти проходи через гори, щоб 
через них не прорвалося угорсько-польське військо в Галичину:
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Тысарь письма розсилаjeт помижи Руснаки,
Шьоби собі своji села добре вартувати�
Аби собі дубелтові варти уложити;
Та бо тьісарь воjська віслав Веньґра пригрозити�
     [Франко 1894, с� 464]�

Пісні, вочевидь, могли складалися й солдатами� У війську, що вою-
вало з угорцями, було кілька галицьких полків і серед них Пармський�

У розлогому дослідженні «Нові українські пісні про громадські 
справи (1764—1880)» (1881) М� Драгоманов здійснив аналіз пісень цьо-
го часу з акцентом на соціальних та політичних моментах, зокрема 
західноукраїнських пісень про революцію 1848—1849 рр� та панщину� 
У кінці ХІХ століття пісні ці записував І� Франко� У своїй статті «Ко-
шут і Кошутська війна» [Франко 1894, с� 461—477] він вміщує варіанти 
пісень із записів Я� Головацького, М� Врабеля, М� Драгоманова та свої 
власні, переважно з Галичини� Серед наведених зразків він виокрем-
лює твори з мотивом військової допомоги Росії Австрії в придушенні 
повстання, оскільки вони були найпопулярнішими, про що говорить 
кількість їх варіантів� Так, лише Франко записав їх 12 (разом із варі-
антами 21 текст)�

По слідах Франка угорською мовою пише дослідження Г� Стрип-
ський [Ethnographia 1907, р� 157—162, 243—248, 299—307], де він згадує 
його статтю, а також збірки Врабеля, Драгоманова та ін�, де вміще-
но пісні про Кошута, й додає власні записи, зроблені серед українців 
Угорщини, у межах сучасного Закарпаття та Галичини� Погляди цих 
пісень, розуміння подій не відрізняються� Порівнюючи їх різні ва-
ріанти, записані в різних регіонах, Стрипський доходить висновку, 
що пісні закарпатських українців за ритмомелодичними, художніми 
особливостями більш близькі до угорських, ніж пісні українців захід-
них та східних областей� 

Український фольклор про Кошута на основі згаданих видань роз-
глядали також О� Сабо, а згодом Д� Ортутаї, який негативне ставлен-
ня нацменшин до Кошута пояснює австрійською агітацією в серед-
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овищі національних спільнот� В історичних оглядах Володимира та 
Георгія Вернадських про Угорську Русь теж знаходимо дані про ці піс-
ні [Мазурок 2009]� Віддзеркалення визвольної війни в українському 
фольклорі цікавить сучасну угорську дослідницю І� Крізу [Kріза 2006, 
с� 89—98]� Вона розглядає два великі тематичні цикли пісень: 1� про-
тистояння Габсбургів і угорців; 2� цар-визволитель� І� Кріза вважає, що 
пісні подають не справжні історичні події, а опосередковують полі-
тичну інформацію, яка може прив’язуватися до відомого імені, по-
пулярної місцевості� Вона наголошує на ролі уснопоетичної традиції 
у творенні пісень, вони складаються і функціонують у її річищі, ви-
користовуючи сформовані упродовж віків засоби і прийоми, способи 
передачі тощо: «Про закономірності історичного фольклору ми може-
мо сказати, що він зберігає дійсний зміст близьких історичних подій, 
щонайбільше трохи перебільшуючи� Що віддаленіша подія, то віль-
ніше пов’язуються між собою стереотипи� Тут змішуються елемен-
ти невольницьких, розбійницьких, жебрацьких пісень, військових 
історій, новотворів, віршів-звісток, історій про вбивства� Саме тому 
заслуговує уваги те, що в гармонії з фольклорними особливостями 
русинських історичних пісень ставиться наголос на послідовному по-
літичному гаслі, і якраз програна визвольна війна надає можливість 
проголошення антиугорських думок» [Kriza 2000, с� 147]� Симпатії до 
російського царя на противагу Кошутові Кріза пояснює російською 
пропагандою, її поширенням через лубкові та ін� видання� З україн-
ських дослідників цими питаннями цікавилися В� Мельник (1970), І� 
Сенько (1992а; 1992б), Л� Мушкетик (2006)� 

У піснях українців ставлення до Кошута є неоднозначним, супере-
чливим� М� Костомаров писав: «Народное сердце бывает своенравно 
неудоборазгаданно в сочувствии к личностям, о которых сохраняет-
ся доброе воспоминание в народной массе» [Костомаров 1877, с� 128]� 
З одного боку, з Кошутом пов’язані надії на визволення, свободу, на-
род співчуває його поразці, з другого — висловлюються антиугорські 
настрої, простий люд не підтримує Кошута� Так, у збірках К� Сабова 
(1890, с� 230), І� Панькевича (1938, с� 539) є пісня, що прославляє угор-
ського очільника: 
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Добрі было в Угерской/ Мадьярской краині,
Доки бывал Кошшут у Будині�
Як ся Кошшут выбирал з Будина,
Остань здрава Угерска краина!

До фольклору про визвольні війни, інколи всупереч історичній 
правді, можуть входити відомі опришки, благородні розбійники, що 
діють заодно з вождями� Так, в угорському фольклорі про Кошута по-
ряд з ним може з’являтися відомий розбійник Ружа Шандор, чого в 
дійсності не було� Так само, в Україні на Буковині Ю� Федькович за-
писав пісню «Ци дуфаєш Джурджоване, що твоя Віжниця?», в якій 
Лук’ян Кобилиця пропонує свою допомогу Кошутові, адже вони ма-
ють одного ворога — цісаря:

…Ци дуфаєш, Джурджоване, що твоя Віжниця?
Ци думаєш, що в неволі Лук’ян Кобилиця?
Бо той Лук’ян Кобилиця з панами ся вадит,
А з Кошутом молоденьким таку раду радит:
— Ти, Кошуте, угринчику, що хочеш робити?
Ци з цісарем молоденьким за правду си бити?
Коли хочеш з ним си бити, поможи ти Боже!
А я прийду з леґінями, і тобі поможу!
Гой, учув се цісаричок на свои столици,
Посилає ровту війська тай за Кобилицев,
А они ж го бай імили на самі Покрови�
Тепер, годні легіники, бувайте здорови!
А ви славні путиляни, не тратьте надії,
Доки угри не пропали, та й нам нема гії…
    [Співанки-хроніки 1972, с� 124]�

Пісня закінчується тим, що німці підговорили бабу-чарівницю, 
яка зшила йому «німецьку» сорочку, вдягши яку, Кобилиця помер� 
Щодо історичних даних, то Лук’ян Кобилиця діяв у той самий пері-
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од, що й Кошут, він теж був депутатом австрійського парламенту як 
представник селянства і боровся за його права з «цісарем»� Вочевидь, 
схожість їх життєвих колізій і навіяла думки про поєднання цих ге-
роїв�

У піснях про Кошута звучать мотиви народних рекрутських та 
вояцьких пісень, які ввійшли в авторські пісні самих солдат� Так, 
І� Франко віднайшов пісню, складену в полку Нассау, що брав участь у 
війні, і надруковану в «Зорі Галицькій» (1850 р�, ч� 24 з д� 25 марта)� 

У тексті прославляється австрійська вояччина, переможне про-
сування військ, звучать мілітаристські настрої� Однак і в ці твори 
ввійшли рядки, позначені суто народними засобами змалювання ві-
йни і трагічної загибелі в чужій країні, що дисгармоніюють з двома 
останніми:

«Не одного з наших хлопців мама не зобаче,
Бо він лежит в чужій земли, вона дома плаче�
Котриj остав, тому жити, кожда донька знаjе:
Хто уміje врага бити, перше право маjе»
     [Франко 1894, с� 468]�

Друга пісня, подана І� Франком, є, по суті, піснею-хронікою, що від 
імені хлопця-рекрута подає перебіг подій, починаючи від насильного 
забирання селянина до армії, так, його з іншими рекрутами «імили 
як курей», далі погнали до Яблонова, потім під Коморно, не давали ні 
їсти ні пити� Далі з’являється Кошут, питає, чи будуть хлопці приста-
вати до них� Ті відповідають, мовляв, як дасте їсти, то будемо� Наступ-
ні рядки відбивають страх новобранця перед угорцями, які справді 
жорстоко карали селян за ухилення від мобілізації, військових пови-
нностей:

Ой jaк же нас, побратиму, Кошут ізлапаjе,
Еj то то нас, товаришку, на мак порубаje!
     [Там само, с� 469]�
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До пісні ввійшло чимало народних стереотипів, формул-кліше в 
змалюванні реалій солдатського життя та почувань� Це й туга рекру-
та за матір’ю, уявна розмова з нею, мати мліє, почувши про відхід 
сина, ставлення до самої «лапанки», що нагадує ловлю курей� Як і в 
інших піснях цього типу, рекрут бесідує з «єдноралом» (генералом) 
про свою долю, хлопці плачуть від туги й фізичних мук� Їм далекі 
інтереси цієї війни, чужі вояцька бравура і побут, вони служитимуть, 
аби було що їсти, та краще рідного дому для них немає нічого:

 …Оj посьіjу пшениченьку, зродила солома
 Кілько-м ходив з товаришем, то найліпше дома�
   (Зап� в Космачі, Бучинський повіт, у 1867 р�)� 
   [Там само]�

У багатьох варіантах збереглася найпопулярніша пісня про Кошу-
та, її основні мотиви: наляканий цісар просить допомоги в царя, при-
хід російського війська в Угорщину, облога і взяття Комарно, капіту-
ляція угорців та втеча Кошута� Драгоманов цитує кілька варіантів, 12 
подає Франко, деякі з них перегукуються� До пісні з плином часу до-
лучилися нові мотиви, історичні постаті тощо� Франко писав: «Нату-
рально, що при такій популярності пісня ся в ріжних часах і в ріжних 
сторонах улягла ріжним переробкам: до неї приточували тут одно, 
там друге, викидали або забували одні куплети і доробляли нові, а в 
кінці головну єї основу переношено на інші, пізніші факти, зовсім на 
розріз з історичною правдою» [Франко 1894, с� 470]� Твір належить до 
напівавторських творів, які ввійшли до репертуару народних співа-
ків� Ці тексти окрім усного шляху могли поширюватися через лубкові 
та інші видання� Наводимо пісню за Г� Стрипським (1907, с� 299), який 
віднайшов її в ч� «Галичанин» за 1863 р� і вважає найстарішим запи-
сом і публікацією даного варіанту: 

Загадала Ниталія кісарика вбити,
Та схотіла усі гвері капслями палити�
А як прийшов пан Радецкий, та не много радив,
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За два, за три часи добрі Ниталію згладив�
Ішов, ішов та пан кісар з міста Кромерижу,
Бо він має на серденьку велику огризу�
Та не тмій огризу має, шо не мат шо їсти,
Але тмій огризу має, шо не мат де сісти�
А він має їсти, пити, не приймає трунок,
Бо він пише до Москаля: — Ставай на ратунок!
Москаль єму відписує, шо я піти піду,
Мині нішо Венгерщини бить лиш до обіду�
Шо би били удіїли наші сапоніри,
Як би не був прислав Москаль свої каноніри?
А їк прислав своє військо і свої гармати,
Аж тогди си врадували вші наші камрати�
Яке ж було файне місто, яке було ладне —
Як уно си називало? От відав Комарне�
Яке ж було файне місто муром наокола,
Ніхто єго би не розбив,
Лиш Москаль, Никола�
Ой, як яли у Комарні кульками бриніти,
Заплакали у Комарні і маленькі діти�
Ой, як яли у Комарні кульками свистати
Зачили си у Комарні мури розсипати�
Як убили старий кошчьол і середну браму,
Та вінесли перед войська біленькую фану�
А як вийшов старий Веньґер, зачив си просити:
— А даруйте люде добрі, не будем си бити!
А як вийшов старий Веньґер, а впав на коліна:
— А даруйте люде добрі! Дам бутельку віна!
— Ми не прийшли-сми, ти Кошуте, твоє віно пити,
— А прийшли-сми, ти Кошуте, твоє житє взіти�
Перебилим, бай, Кошута, ще коби то й Бима,
Тогди би нам, гий камрати, щаслива година!
Перебили ми Кошута, ще коби то Турка!
Отак Кошут той утікав, їк з ліса вевюрка! 
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Головною подією в пісні є прихід царського війська, що так по-
яснює І�Франко: «Кошут і його диктаторська діяльність не находять 
в народі нашім симпатії і пісні ними не дуже подрібно займають-
ся, звертаючи натомість головну увагу на саме поборонє угорського 
повстання при помочи російського війська� Сей факт, що цар росій-
ський вислав велике військо на поміч нашому цісареві, сам перехід 
його війська через наш край і пам’ятна битва під Коморном, властиве 
під Мішкольцем 25 іюля, отсе головні епізоди тої невеличкої епопеї, 
що в устах нашого народу зложилася довкола особи Кошута» [Франко 
1894, с� 462]�

Звертаючись до історичних фактів, І� Кріза свідчить, що подібної 
облоги м� Комарно (сучасна Словаччина) не було, битва потрапила 
сюди з інших історичних періодів� Кріза подає дійсні факти капітуля-
ції угорців [Кріза 2006, с� 94], насправді росіяни не нападали на Комар-
но� Однак сама фортеця довго захищалися, її здали після переговорів 
2 жовтня 1849 р� У цей час Кошута вже давно не було в країні, таким 
чином, «згідно з фольклорними законами ім’я Кошута потрапило до 
вірша і отримало важливу роль тому, що він був символом визволь-
ної війни» [Там само, с� 95]� Симпатії закарпатців до російського царя 
Кріза пояснює тогочасною політичною пропагандою, в яку повірив 
народ� За словами Стрипського, одночасно з походом росіян з’явилися 
публікації, що прославляли царя, їх друкували в багатьох місцях на 
шляху просування армії, за посередництва газет, базарних співаків, 
вірші проросійського спрямування переходили в народ, прислужи-
лися цьому і москвофіли� Драгоманов свідчить: «Початок москвофіль-
ської групи сягає ще до 1848 р� до побуту москалів в Угорщині для 
задушення мадярського повстання за часів А� Добрянського, що був 
австрійським комісаром при московському війську� Від тої пори за-
коренився погляд в деякої групи інтелігентів, щоб увільнити русинів 
від мадярського ярма можуть тільки москалі, а щоб вони хотіли встав-
лятися з ними, треба русинам признаватися до однієї національності 
з москалями� Се вони робили до війни, а тепер продовжують робити 
з привички» [Драгоманов 1881, с� 29]� Про наївну селянську віру в до-
брого «білого» царя на противагу австрійсько-угорській владі свід-
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чить епізод, який цитує В� Вернадський за Кустодієвим: «1868 року 
поміщик граф Шенборн в Марамароському комітаті при поділі своїх 
і селянських земель хотів взяти ділянку землі, яка з незапам’ятних 
часів належала селянам� Ті не на поступки не йшли� Пештський уряд 
послав проти них солдат� Беззбройні селяни не покорилися� Солда-
ти дали залп� Декілька людей було вбито� Решта оголосили покору� 
Один старий піднявся і звернувся до них: «Ну, побратими, тепер ми 
знаємо, що то не наш цар, то німецький цар! Підемо до нашого біло-
го царя!»� Старого було заарештовано і він два роки скнів у в’язниці� 
Та все село силою стримали від переселення в Росію (Кустодиев. Из 
истории разочарований австрийских славян. “Русский вестник”. М�, 1872� 
№ 4� С� 380—381)» [Мазурок 2009, с� 108]� Віра в доброго правителя тут 
втілилася в образі білого царя — царя-спасителя, царя-батюшки, по-
пулярного в російському фольклорі�

Щодо згаданого варіанту, то до основного мотиву тут додалися 
події італійського повстання� Йожеф Радецький — полководець ав-
стрійської армії, що придушив його� Справді, м� Комарно, очевидно, 
потрапило до пісні випадково, можливо тому, що воно останнім пе-
рейшло до рук австрійців і було прикладом героїчного протистояння� 
Згадується також Кромериж, з якого йде цісар, невелике місто в Мо-
равщині, куди цісар переїхав з Відня� Пізніше, у час війни між Австрі-
єю та Францією замість Кромерижу постає Париж� Цісар має на думці 
убити Франца, він «поїхав до ризу-Паризу»� У пізніших версіях події 
плутаються, він уже б’ється з Прусаками� Пісня дає змогу проголоси-
ти патріотичні ідеї звільнення Галичини від усіх заклятих ворогів:

Вбили Франса, вбили Франса, коби іще Венґра,
Тогди би ся називала Галичина теньга�
Вбили Венгра, вбили Венгра, коби іще Пруса,
Ой тоги би била славна Галичина руська! 

Пісня написана коломийковим розміром, типовими народнопі-
сенними зворотами передано переляк і переживання цісаря — він 
сидить і думку гадає, не хоче ні їсти, ні пити, «не приймає трунок», не 



356         Фольклор українсько-угорського порубіжжя

може сидіти, а потому пише листа до москаля, муска (московського) 
царя з проханням допомоги: «іди на ратунок!»�«Бо міні си збунтувала 
всьа моjа держава, — jик ти міні не поможеш, то буде неслава» [Фран-
ко 1894, с� 476]� Переживання цісаря можуть посилюватися образом 
чорного ворона — вісника смерті, зокрема в пісенному паралелізмі 
природа — людина: «Ой надлетів чорниj ворон/ З за темного лугу, / 
А наш цісар маjи в серцю/ Великуjу тугу» [Sztripszky 1907, р� 245]� 

Цар згоджується допомогти і далі хвалькувато каже, мовляв, до обі-
ду він поб’є Венгерщину: «Та як зішлю на долину кінноту, піхоту/ То 
від рана до обіду зроблю з них болото»� Гіперболічно передано й сили 
російської армії� Так, Москаль нагнав війська, як чорної храми, військ 
три мільйони (насправді 200 тисяч)� Далі йдеться про облогу міста, 
«файного, ладного міста» Комарно, яке міг розбити «лиш москаль Ни-
кола»� В іншому варіанті побиття угорців асоціюється з селянськими 
заняттями: «Оj повіjав буjниj вітер jа з гору, jа з гору; То так вібив Мос-
каль Веньґра, jак ціпом солому» [Франко 1894, с� 461)�

Гумористичні нотки звучать у пісенному діалозі, де Кошут вияв-
ляє страх перед росіянами: «Кошут Лайош не жури ся, / Іди в корчму 
та напий ся� / А як ми ся не журити, / Прийде Маскаль, буде бити!» 
[Sztripszky 1907, р� 306]�

Усталеним топосом українського фольклору є формула «Заплакали 
маленькії діти», що вживається для змалюванням трагічної події, у 
даному випадку — обстріл Комарно� У варіантах уже плачуть «Кошу-
тові діти»� Сам Кошут може називатися Веньґром, старим венгром, 
його прізвище тут вживається в кличному відмінку, як зменшуваль-
не тощо, що властиво українським народнопісенним звертанням: 
Кошуте, Кошутечку, Кошутенько, Кошутище�

Кошут на знак капітуляції виносить білу фану — прапор� Народ-
норозмовним стилем він звертається до супротивників: «А даруйте, 
люди добрі» і хоче задобрити їх вином — пропонує бутельку, бочку 
вина� Кошута, який п’є вино, подибуємо і в угорських піснях� 

Benőtt már az út  Шлях травою заростає 
Elmarad Kossuth�   Тут вже Кошута немає�
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Kossuth Lajos a bort issza,  П’є вино він, попиває,
Nem jön többé soha vissza  І назад вже не вертає�
     [Dégh 1952, p� 123]�

Стереотипними заперечно-стверджувальними фольклорними 
конструкціями виражено відповідь: «Ми не прийшли, ти Кошуте, 
твоє віно пити, / А прийшли-сми, ти Кошуте, твоє житє взіти»� Кошут 
лякається і тікає як вевюрка (білка), як курка� Принагідно висловлю-
ються антитурецькі настрої� 

В інших версіях пісні назви міст перекручені й замість угорців / 
венгрів діють поляки чи турки, цісар навіть замінюється Москалем� 
На воєнні епізоди з часом нагромаджуються інші, пізніші події, що 
є вагомішими й ближчими для людей, так, зокрема додаються події 
польського повстання 1863—1864 рр�, мотиви про панщину тощо� Істо-
ричні персонажі міняються місцями, а то й просто лише згадуються 
без будь-яких пояснень тощо: «…Мусимо дивуватися: ми приглядає-
мося усьому з відаленя, в’яжемо факти в одну логічну будівлю, деби 
не було нічого противорічного і розважуємо осторожно причини� Але 
народні співаки дивилися на се цілком інакше� Вони не руководили-
ся історичною правдою і не працювали для неї, лише мали свої власні 
критерії, в яких ми нині не завсіди можемо зорієнтуватися і які нам 
деколи тяжко зрозуміти» [Кузеля 1905/ 67, с� 19]�

У ХХ ст� на Закарпатті ще збереглися деякі фрагменти пісень про 
Кошута� Подібний скорочений варіант пісні про допомогу царя (по-
передній її запис Г� Стрипського, Ясіня, 1903 р�) зафіксовано 1966 р� в 
с� Угля Тячівського району від В� Бушко� Перші та останні рядки тут є 
однаковими, лише до води стрибають турки, а не угри: 

У високій полонині вітрик повіває
Сидить цісар за столиком гадочку гадає�
Ни за то вун так гадає, як їсти та пити,
Ой за то вун так гадає, як угура вбити�
Пише листок підписує темненької ночі
«Ти, москалю молоденький, будь мі на помочи»�
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Москаль йому одписує: я тобі пуйду,
Мені не є угра бити — від рана до ночи�
Кой виправив своє войско, та й свої канони
Кононирі повходили на високі гори
Та там собі повставляли свої ясні зброї�
Коли яли каноніри кулями гриміти,
Заплакали в Комарові Кошутові діти�
Як зачали каноніри шнелфавр давати
Яли вугри молоденькі у воду скакати�
Один скочив — не доскочив, другий утопився,
Третій скочив — перескочив, на багнет пробився�
   (АНФРФ ІМФЕ ім� М� Т� Рильського� — 
  Ф� 14-3, од� зб� 1054, арк� 7)�

З плином часу в ній з’являються все нові історичні особи� У часи 
Другої світової війни у пісні знаходимо Гітлера й Сталіна:

У зеленій полонині вітрик повіває
Сидить Гітлер за столиком думочку гадає�

Як зачали у Сталіна катюші гриміти
Напудився старий Гітлер й Гітлерові діти�

Машер, хлопці, машер, хоть огень, хоть вода (2 р�)
Та нихто не повість (3 р�), же вояка шкода�
   (АНФРФ ІМФЕ ім� М�Т� Рильського� — 
  Ф� 14-5, од� зб� 468, арк� 178)�

До історичних подій долучено згадки про панщину� М� Драгома-
нов писав: «Видно, шчо прості люди всилувались оживити вірші, 
котрі напускали до них письменні j салдати, — оживити тим, шчо 
простим було наjцікавішче, — спомином про паншчину j про спра-
ви господарські� До тих справ тільки j можна було причепити в про-
стих украjінців думку про царьа, чи цісарьа, — без котроjі могли би j 
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обіjтись ті украjінці, коли б було jіхні письменні льуде сами ліпше ро-
зуміли державні j господарські справи та поjаснили j простим, шчо дльа 
них цісарь, чи царь зовсім не потрібні» [Драгоманов 1881, с� 64—65]� 

У кількох варіантах побутувала пісня з початковими рядками 
«Що ми будемо робити сараки руснаки» чи «О Господи, милосерд-
ний, як ми бідували»� Варіанти можуть контамінуватися� Так, в од-
ній частині пісні йдеться про бідування в час панщини і подяки 
цісареві за звільнення від неї� М� Драгоманов так пояснює ці події: 
«Це все, що робилось в Венгрії в 1849 р� зосталось доволі темним для 
тамошніх селян-українців� Письменних людей не було, лише попи 
та кілька урядників, які видумувати собі великопанські родини та 
дома� Попи і досі говорять по-венгерському, або по-латинському, або 
мішаниною з російської, угорської, латинської, української, звуть 
«настоящим руським язиком»� Ці люди почали казати, що русини, 
все одно, що москалі й хвалити московського царя і його приятеля 
цісаря� Деякі з урядників русинів посунулися далеко вперед по служ-
бі� Панам заплатили за скасування панщини� Хоча, по суті, більшу 
частину заплатили селяни, в якості податків� Письменні люди їх 
навчали, що за все мають дякувати цісареві, а чутка про те, що ко-
шутівці хочуть ліквідувати панщину, не дійшла до слов’янських 
мужиків» [Драгоманов 1881, с� 70—71]� Варто також зазначити, що 
Кошут лише після тяжких поразок у липні 1849 р� пішов на поступ-
ки селянам і оголосив про рівноправність національностей, але час 
було згаяно�

В іншій частині пісні говориться, що на руснаків «нагнівалася 
Польща та Іршава», «Веньґри та Поляки» і для захисту іде «сила Мос-
калева»� Після бою Веньґер/ Кошут «став, як курка і втік під турка»� 
У кінці однієї з пісень зауважено: «А газетьи ни чьитаjeм, ніхто то не 
чьуje:/ Але ци го відав турок, ци він там газдуje» [Головацький 1878/ІІ, 
c� 460—61]� І� Франко вважає, що пісня написана безпосередньо після 
подій, коли ще було невідомо, чи Туреччина видасть Кошута-втікача 
Австрії, чи ні� 

У варіанті Шухевича [Шухевич 1902/ІІІ, с� 177] оповідь іде від імені 
солдата, який пішов у Венгерщину� Починається твір словами: «Бо-
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йила сї Підгіршина, шо нас Венґер зітне! / Просїм Бога за цїсарьи, чей 
сї цїсар зіпре!»� Подано й опис революційних подій: «Йик сї Венґер 
избунтував, цїсаря публїчив, / Палив пачки на могилї, левізорів ві-
шьив», підтримка їх поляками, далі події розвиваються аналогічно� 
В іншій довгій пісні, записаній в Яворові, Коломийського округу [Там 
само, с�  460] в кінці теж дякують цісареві, що відмінив панщину�

Наївна віра в доброго царя звучить у рядках одного з варіантів піс-
ні: «Jак зійшлися цісарики, / Взьили говорити, / Та «jак би то бідним 
хлопам / Паншчину уjмити?»� Далі йдуть подяки цісареві та його ро-
дині за скасування панщини і наказ молитися за нього Богу: 

Просім бога за цісарьа
У сьвятоjі матки,
Шчо нам цісарь подарував
Паншчину j податки�

Просім бога за цісарьа
В сьвятоjі фігури,
Шчо нам цісарь подарував
Прьижу, jаjці j кури� 
  [Драгоманов 1881, с� 74]�

Далі згадано тягар панщини і податків панам� Як і в інших пан-
щинних піснях, подано картину роботи на пана, знущання економа 
тощо� Пісня закінчується картиною «зозуленьки», котра заносить пан-
щину за Дунай, за море (пісні про скасування панщини див� [Сенько 
1992б, с� 63—76�])� В іншій пісні революційні події передано лаконічно:

 
Чи чули ви, добрі люде,
Що ся в Пешті діє:
Скаче німець по риночку,
А венгер ся сміє�
Ей щезла вже і панщина,
Котра люди замучила,
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Щезла, щезла з панами
Огидними, поганими� 
  [Де Воллан, 1885, с� 161]�

У сучасніших записах Лайош Кошут є ліквідатором панщини:

Зібрав військо Кошут Лайош, став австрійців бити,
Перестали наші люди панщину робити�
  [Квіти Верховини 1985, с� 267]�

1979 р� у с� Ясіня-Плитоватий була зафіксована авторська пісня-
хроніка про історію поселення, тут Кошут кличе за собою місцеву 
молодь: 

Кошут Лайош з Будапешта з войском наступає
Кличе хлопців-ясенчуків, до бою збирає�
— Ходіт, хлопці, ясенчуки, Габсбургів добити
Кріпаками вже не мемо, мемо вільно� 
   (АНФРФ ІМФЕ ім� М�Т� Рильського� —
  Ф� 14-5, од� зб� 457, арк� 10)� 

У збірці Головацького (1878/ІІІ, с� 41) є пісня, де після змалювання 
«Москалевої помочи» і втечі Кошута йдуть наступні рядки:

А молемсе, люде, Богу, шо чес, що година,
А Царь паньчину здаровав, абых не робили�
А я файно росказую, люде Праославны,
Ой а где се нам заділи всі гаразды давны?
Ой а єкій світ великій та й велика Цара,
Нема никде кавал земли, абы дармовала�
Ой упало, добры люде, до рук писмо зночи,
Доки не мут є читати, не знат в котром боці�
Мы урбарію подаймо, оплату худобну,
Грунт и хату оплатім, та сидім при дому�
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От только нам вод Тісаря Царского побору,
А єк злодій украв єрча вод шестдесят дробу�
Єк у газды злодій украв, не велика шкода,
А вже ит нам подступаєт тысяча Петрова;
Єк бы мы се уступили в тысєчу Петрову,
От так бы мы всі выгибли, єк лист вод морозу;
Листок вод морозу, а попел вод вітру,
Єка в сем чєсі настала ненависть по світу!���

Потому йдеться про відміну панщини, урбар1, про те, що селяни 
сидять дома, самі оплачують податки� Далі слідує популярний мотив 
правди і неправди, кінця світу і перемоги правди, який проаналізу-
вав І� Франко [Франко 1986/43, с� 297], де він пояснює не зовсім зрозу-
мілий вираз про «тисячу Петрову»� Це легенда про «тисячу Петрову», 
тобто восьму тисячу, яку буцімто випросив для людського роду св� 
Петро в хвилі, коли після сьомої тисячі мав уже наступити кінець 
світу� Віра в те, що світ має стояти від сотворення до кінця 7 тисяч 
літ, тобто стільки днів тривало його творення, властива численним 
святим книгам та апокрифам, які відомі також у Галичині та Угор-
ській Русі�

Сюжет про правду і кривду, поширений у фольклорі, а також 
панщинні мотиви ввійшли до творів у народному стилі місцевих 
письменників� Так, поезія про події 1848 р� «Піснь на снесеніє урба-
ра» О� Павловича набула широкого поширення серед українського на-
селення Пряшівщини, один з її варіантів опублікував О� Духнович� 
Цим подіям присвячені два вірші М� Бистрана, один із них має назву 
«От року 1848-го великое замешеніє а смутноє состояніє угорського 
краю»�

Інша популярна народна пісня, з численними варіантами, навпа-
ки, сповнена співчуттям до Кошута, який змушений тікати з країни:

1 Урбар, урбаріум, урбарій — юридичний документ, що регулював відносини між 
поміщиками і кріпаками�



Розділ третій. Відомі діячі угорської історії в українському фольклорі          363

Сидит Кошут, сидит
На высокой драбині,
Пише листы, пише,
По Угорськой Краині�

 Ци на жалость, на жалость, 
Ци на вельки зармуток;
Шкода, Боже, шкода,
Сесь Кошутов вербунок!

Кошуте, Кошуте!
На што нас вербуєшь?
Мало машь пінязи,
Чім нас выгодуєшь?

Шкода, Боже, шкода,
И Кошута самого,
Што вон утек, што утек,
Из орсагу своего!
      [Головацький 1878/ІІІ-1, с� 132]�

Пісня складена на Угорській Русі� Франко та Стрипський вважа-
ють, що її вірш за ритмомелодикою зближений більше до словацько-
го, ніж до галицько-руського� Важко згодитися з думкою Стрипсько-
го про те, що кошутівські пісні створювалися лише на Закарпатті й 
запозичувалися галичанами, адже більшість пісень було записано 
саме на останній території і є рівноцінними варіантами закарпат-
ських� 

В інших варіантах, поданих І� Франком та Г� Стрипським, натра-
пляємо на продовження мотиву осиротілих Кошутових дітей, його 
сім’ї� Очевидно, це рецепції угорських творів про блукання Кошута, 
втрату ним батьківщини, безпритульність на чужині тощо� Адже ві-
домо, що вождь по революції назавжди залишився за межами краю, 
не в змозі повернутися додому, й вів там активну діяльність� Образ 
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бездомного, сповненого туги за своєю країною Кошута з’являється 
також в угорській лубочній літературі, однак у позитивному тракту-
ванні� Кошут тут пише листи, посилає звістки� Паралелі даної пісні в 
Угорщині невідомі: 

На кошуцькіj горі червена застава,
Буде там висьіла Кошутова глава�
Кошуте, Кошуте…
…Кошутові дьіти, чого ви плачете?
Згубив Кошут шапку*, де ви jі знаjдете? 
Кошутова паньі ходит по жебраньу,
А Кошут добриj пан шиjе торби на ньую�
Кошутова паньі дуже зголодніла,
По кавалок хліба руку витьагала�
(Запис� в Комарні, Руденького пов� 
від Федька Парухи М� Єндик)
* (то ніби коруну веньґерську, шчо крільом не зістав (прим� співака))
   [Франко 1894, с� 466—467]�

Ще варіант:

…Кошуте, Кошуте, не удаваj пана,
Бо твоjа гвардіjа всьуда розшарпана�
Кошутова жінка сьідит засмучена,
Зі своjiми дітьми в невольу втручена�
    [Там само, с� 468]�

Початок пісні перегукується з наступними рядками:

����Шибениця нова вже стоїть готова,
Буде там висіла Кошутова глова� 

І� Кріза свідчить, що цей текст латинськими літерами польським 
правописом 1849 р� поширився серед русинів, була навіть його німець-
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комовна версія [Кріза 2006, с� 96]� І� Франко наводить схожу польську 
пісню, що є, очевидно, запозиченням:

Szubieniczka nowa stoi już gotowa
Będzie na niej wisieć Koszutowa gľowa� 
    [Франко 1894, с� 467]�

В інших варіантах образ Кошута долучений до французьких вій-
ськових подій, австрійсько-італійських зіткнень� До муска царя може 
звертатися німецький імператор�

У вірші зустрічаємо пісенну формулу закарпатської любовної піс-
ні, де згадано птаха — сокола, голуба на високому дереві / високій дра-
бині: 

Стоїть сокіл на високій драбині
Поникує по мадярській країні;
Гей, ци на жаль, гея-гой,
Ци на якусь новину,
Ци на оту файну дівку мадярську ( 3 ост� 2 р�)

Ци на оту файну дівку мадярську,
Стрілили ми в праву ручку бетярську,
В праву ручку, гея-гоя,
В лівий бочок, боже мой,
Заречуся фраєрочок, гея гой�

Черешенька й од коріння пукає,
А мій милий за другими шукає 
Най шукає, гея-гой,
Най пробує, боже мой,
Ще він за мнов побанує, гея-гой�

Куди-м давно ходувала, гея-гой,
Вербі ружі розвивала, гея-гой,
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А тепер, гея-гой,
Куди ходжу, боже мой,
Ледве з верби листок найду, гея-гой�
  [Закарпатські народні пісні 1962, с� 182]�

Тут окрім самих назв мадярська країна, дівчина, є угризм банува-
ти, а також український вираз з дієсловом, що відмінюється згідно з 
угорськими правилами — шукає за другими (után), тобто залицяється 
до інших�

В іншому варіанті йдеться про голуба:

Сидить голуб на високій вербині,
Пише листок по мадярськуй країні,
Ци то на жаль, ци на даку ше сой новину,
Я за тобов, біла дівко, загину�

Сидить голуб на високій вербині,
Пушать перка по мадярській країні
Ци то на жаль, ци на даку ше сой новину,
Моя рибко, загину�
   [Колесса 1938, с� 89]�

Очевидно, образ птаха, що сидить високо на дереві, перейшов у 
кошутівські пісні� Це пісенні парадигми: птах/сокіл/голуб, далі де-
ревина/вербина/драбина, а також перка/листя/листки, де лексеми є 
взаємозамінними, тож у даному випадку вождь сидить на високій 
драбині й пише листи, пускаючи їх по країні� Кошут, що пише листи 
по країні, з’являється в угорському фольклорі ще з 1860-х років�

Інша формула-звертання до Кошута є популярним loci communes 
рекрутських та вояцьких пісень, де новобранець провадить розмо-
ву з цісарем тощо, у даному випадку він шукає відмовок від армії� 
Приміром, до цісаря промовляє вояк, що брав участь у турецьких 
війнах:



Розділ третій. Відомі діячі угорської історії в українському фольклорі          367

Цісарю-королю, нач тильо вербуєш? (2 р�)
Малу країну маш (3 р�), чим нас вигодуєш?

— Не буйтеся, хлопці, цісарського глазу (2 р�)
зацвіла пшениця (2 р�) коло Білограду���

���Цісарю-королю, басам твою душу,
Яка нучка темна (2 р�), машировать мушу�
 (басам — груба лайка)
   (АНФРФ ІМФЕ ім� М�Т� Рильського� — 
  Ф� 14-5, од� зб� 457, с� 468)�

Цісар відповідає наступними словами:
Ой цісаре, цісарику чого нам чергуєш?
Магазини погоріли чем наш нагодуєш?

Та буду вас годовати овсянов половов
Та буду вас одправляти мадярськов дорогов�

Овсяная половочка гірка не солодка
Та мадярська дорожечка тяжка не легонька�
   (АНФРФ ІМФЕ ім� М�Т� Рильського� — 
  Ф� 14-3, од� зб� 457, арк� 183)� 

У варіантах цієї пісні замість мадярської вживається цісарська до-
рога, вудяна полова, додано гіперболу з солдатських пісень про «кров 
по коліна», можуть поставати нові персонажі:

Я вас буду виправляти до цісаря-німця
Там ся будете бороти в кирви до колінця�

Товаришу Сталін нащо нас вербуєш?
Доста груба краіниця чем нас погодуєш?
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Вочевидь, з пісенної лірики перейнята й формула про «годування-
напування», побудована на контрасті� У закарпатській пісні-баладі 
типовим є початок — Іван іде на війну й залишає біле дівча матері, 
щоб її ніхто не збиткував: «Ой аби-сь ї годувала колачом біленьким, 
/ Та би-сь її напувала молоком тепленьким»� Однак наперекір синові 
«Та вона ї годувала соломов, половов, / Та ще її напувала з-під мутків 
золою»�

Цей самий топос зафіксовано в іншій пісні, хоча останній рядок 
нагадує про історичні події:

Ой богачу, богачику, чого ти ся дуєш?
Чиму дївку не віддаєш, на шо ї годуєш?
Ой буду ї годувати вівсьинов половов,
Та буду ї поганяти тїсарсков дорогов� 
   [Шухевич 1902/ІІІ, с� 120]�

Отже, вирази «цісарська дорога» вкупі з «вівсяною половою» ста-
ють символами поганого, тяжкого, насильницького�

З угорського фольклору про Кошута запозичено деякі наспіви, про 
це зазначав свого часу Стрипський� І� Кріза підтверджує, що русин-
ська пісня про Кошута з берегівських зібрань Стрипського належить 
до відомої групи мелодій, її варіанти побутують на всій угорськомов-
ній території, та в цих варіантах немає історичних імен [Кріза 2006, 
с� 96]�

Ось що написав про пісню «Попуд лісок зелененький», що є ве-
сільною застільною та піснею до весільного танка «чардаш», В� Гошов-
ський� Він вважає, що мелодично близький варіант наспіву представ-
ляє собою революційна угорська пісня часів повстання Л� Кошута� Чи 
був наспів пісні занесений в Закарпаття з Угорщини чи, навпаки, за-
карпатська пісня лягла в основу мелодії революційної пісні — поки 
що встановити складно� Для цього, як вважає дослідник, необхідно 
зібрати угорські і закарпатські варіанти пісні� (Структура і форма ко-
шутовської пісні вказують на авторську обробку, навпаки, закарпат-
ська пісня цих рис не має) [Гошовський 1968, с� 336]� 
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Збереглися й прозові твори про Лайоша Кошута і тогочасні події, пе-
реважно пов’язані з Закарпаттям� Про самого Кошута як про справед-
ливого і мудрого правителя побутували оповіді на мандрівні сюжети, 
часто притчового характеру� Так, це переказ «Чому Кошутівці поби-
рають пенсію», де Кошут змушує Франца-Йосифа призначити пенсію 
воякам, які йому служили� Примітка оповідача, що двоє отримують 
гроші у Великім Березнім, надає оповіді правдоподібності� Де в чому 
переказ нагадує угорський твір «Хліб Кошута», де керівники партії пра-
вого ухилу вмовляють бідніших представників лівого переходити на 
їх бік, вони матимуть вдосталь їсти-пити, на що один з них відповідає, 
мовляв, Кошут забезпечив їх хлібом на все життя [Degh 1952, p� 168]�

Група творів розповідає про ліквідацію Кошутом панщини, однак 
він діє не прямо, а обхідними шляхами, власне, часто дурить панів� 
Цей сюжет знаходимо в угорському фольклорі� У переказі «Кошут Ла-
йош ховає дворянські папери» Кошут є старим адвокатом і випитує 
в панів, скільки вони мають слуг, землі, скільки їм платять, просить 
показати документи� Пани кладуть їх на стіл і Кошут забирає� Та коли 
просять назад, він відповідає, що вже пізно� В іншій оповіді «Поміж 
співами та питтям вина» Кошут як казковий трікстер під час банкету 
з королем, поміж співами та попиванням вина, підписує з королем, 
що перебуває в доброму гуморі, листа, в якому угорцям дають свобо-
ду [Dégh 1952, p� 144; 145]� 

Серед Кошутового фольклору знаходимо схоже румунське опові-
дання, зафіксоване угорською мовою в збірці Л� Дег (1952) під назвою 
«Пам’ять про Кошута серед турецьких румунів»� Тут Кошут, що був 
цісарем, облетів країну на літаку й побачив, що пани тримають на-
род у рабстві� Він пожалів людей і вигадав хитрість� Скликав панів і 
підписав з ними договір, що вони відпустять рабів на свободу� Пани 
подумали, що йдеться про в’язнів� Про це почув народ, люди позали-
шали своїх панів і порозходилися по країні� Тож пани не змогли ні-
чого зробити й задумали помститися Кошуту� Тож він мав утікати на 
возі з горшками, ховаючись серед них�

В українському фольклорі ці твори набувають місцевої специфі-
ки� У переказі «Легенда про Кошута» йдеться про те, що до Кошута 
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слід було робити панщину кожному чоловіку сто днів у році� І орали 
людьми як кіньми� Коли прийшов Кошут, то він ліквідував панщину 
і зробив це хитро� Він запропонував панам волів, змучених роботою, 
заміняти тими, що ще не робили� Пани радісно пристали на це й під-
писали «письмо»� Та потім вони побачили, що Кошут обманув їх, бо 
під робочими волами він розумів народ, а під не робочими — панів� 
Такий обмін нагадує деякі оповіді про короля Матяша, а також має де-
які алюзії до українських казок краю� Так, мрії про відміну панщини, 
доброго царя відбилися в алегоричному казковому сюжеті про царе-
вича й трьох коней� Царський син хоче знати, як живе народ і стає за 
робітника в пана� Він бачить, як той знущається над людьми, змушує 
їх працювати по дванадцять годин на добу, не дає їсти� Царевич купує 
трьох коней — сліпого, худого і вгодованого (тучного) — і приводить 
до батька� Він загадує царю загадку — подивитися на коней, бо це і є 
його народ� Худий кінь виявляється робочим народом, тучний — пан-
ством, а сліпий — самим царем, який не бачить справжнього стано-
вища своїх підданих� У результаті цар прозріває і ділить землю між 
селянами, а також скасовує панщину [Зачаровані казкою 1984, с� 442]� 

Місцевий мовний колорит передає запис Лінтура з Хусту, коні цар 
тут називає шкапами, а панів характеризує наступним чином: «Так 
як кунь їсть лише овес, а нич не робить, так і твої нямеши нич не ро-
блять, лиш їдять смачні страви і завто таки тучний» (Линтур 1940/10, 
с� 212)� Фольклорист пов’язує цей сюжет з королем Йоси фом ІІ, мати 
якого Марія-Терезія розпочала реформи задля полегшення життя 
селянства (урбарій 1767), він продовжив її справу, тому йому припи-
сують скасування панщини� В наративах Йосиф, як і справедливий 
король Матяша, перевдягнений бродить країною, аби на власні очі по-
бачити, як живе простий люд і покарати його кривдників� Це зокре-
ма твори «Панщина й слуга Мартіна» [Чорі 2004б, с� 94]� «Цар Йосиф 
і панщина»� Йому вже конкретно приписується ліквідація панщи-
ни, хоча насправді це сталося пізніше, за часів імператора Франца-
Йосифа І (переказ «Про Франца-Йосифа»)�

І хоча революція 1848 р� не зачепила Закарпаття, народні симпатії 
до Кошута як ліквідатора панщини, сприяють прив’язці цього обра-
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зу до локальних подій� Він, як і інші відомі правителі, має на власні 
побачити побут своїх підлеглих, особисто перевіряє скарги: «Люди 
скаржилися на своє тяжке життя� Даколи писали жалоби в Будапешт 
і Відень, у міністерство� Кошут Лайош читав сесі жалоби й рішив піти 
помежи народ, аби своїми очима видіти його біду� Так він убрався у 
плаття простого чоловіка й пішов у Фогораш, де находився великий 
графський двор…» [Чорі 2000, с� 77]�

У переказі «Як Кошут гостював у Броді» він діє згідно з усталеним 
модусом зображення справедливих очільників  — мандрує селами, 
заходить в хати до селян, пригощається, бесідує з ними, залишає ве-
ликі гроші за обід, є простим у поводженні� У даному випадку його 
зовнішність різниться від селянської — він з короткою борідкою, у бі-
лій сорочці, червоних штанях, взутий у парадні начищені черевики� 
Селяни обступають його, проводжають до брички, дякують за лікві-
дацію панщини� З твором контамінується казковий мотив (АТU 921 А 
(Поділений хліб чи гроші)), де цар бесідує з мудрим селянином� Тут Ко-
шут коментує образний вислів селянина про те, що він одну части-
ну врожаю віддає, другу позичає, а третю собі лишає, тобто першу — 
батькам, другу — дітям, третю — собі�

Дійсні події про смерть Кошута на чужині та перенесення його 
праху в Угорщину, очевидно, дали поштовх до складання місцевого 
переказу «Кістки Кошута», де йдеться про те, що його таємно похо-
вали в дерев’яній церкві с� Дубрівки, аби тіло не знайшли чужинці� 
Згодом у село прибула угорська урядова комісія, та оскільки церква 
згоріла, шукати останки Кошута не стали, а взяли лише трохи землі з 
того місця, де стояла церква� А кістки лишилися лежати непорушни-
ми� І нібито лежать і досі [Чорі 2004б, с� 110]� 

Народ має свої погляди на політику, яка, як уже згадувалося, ціка-
вить його переважно в сув’язі з власними потребами і проблемами� 
Так, переказ «Кошутова війна» починається оповіддю про пана (це був 
Кошут), який обіцяв ліквідувати панщину, тому до нього пішли місце-
ві люди� Він назначив над ними офіцерів, аби учити їх військовій спра-
ві� Далі розгортається заплутана придворна історія про Кошута — сина 
Франца Йожефа� Тут Кошут, посперечавшись із сином крадія-міністра, 
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вбиває його, міністр у свою чергу вбиває дружину царя Єлизавету ро-
дом з Росії, звинувачуючи в цьому самого царя� Кошут, який повірив у 
це вбивство, піднімає повстання проти власного батька, до нього при-
єднуються прості селяни� Цар просить допомоги у російського роди-
ча� Той розбив Кошута, Кошут втік у Туреччину� Та згодом, розумію-
чи справедливість домагань селян, цар відміняє панщину, яку люди 
символічно поховали, закопавши нагайки та ін�, поставивши хрести� 
Переказ, вочевидь, був відгомоном на дійсні події — низку трагедій у 
родині Франца-Йосифа І, який справді мав дружину Єлизавету, за-
стрелену згодом анархістом, а також сина, Рудольфа, котрий покінчив 
життя самогубством� Імператора названо на угорський лад Франц Йо-
жеф, в інших творах він може іменуватися просто Францом, Йовшкою 
/Йошкою, цісарем Францішком тощо� «Поховання панщини» було дій-
сним звичаєм, її ховали й на могилі ставили хрест� 

Більшість творів має локальну прив’язку, немало в них життєвої 
правди, реальних подій, яким інколи дається суб’єктивне тлумачен-
ня� Так, у творі «Русини і мадярська революція» лаконічно, інфор-
мативно подано короткі відомості про події цього часу� В експозиції 
сказано, що русини пішли воювати за свободу і було це 1848 р�, коли 
мадяри почали революцію проти австрійської неволі� Далі довідуємо-
ся, як відбувалася мобілізація, як офіцери з бандою ходили по селах і 
вербували хлопців, поїли їх, «щоб мали добру дяку»� Подавали руку, 
якщо якийсь селянин давав свою, то значить ставав вояком револю-
ції� Обіцяли ліквідувати панщину, податки, запровадити руську мову 
в уряді� Далі у переказі йдеться про те, що австрійський цісар запро-
сив на поміч російського царя, революцію придушили, простому на-
роду де в чому стало краще� Почали учити в школах по-русинськи, 
у церквах правити теж, однак то не довго тривало, скоро знову все 
стало як раніше� У творі зустрічаються угорські та діалектні слова — 
нямеш (дворянин), банда — оркестр, мадяр, товмач — перекладач, діа-
лектизми айбо, лем, архаїзми кміті тощо� У творі справді відбилася 
половинчаста політика австрійського уряду, який спершу пішов на 
поступки українцям-русинам, однак з часом залишив їх на поталу 
угорській владі�
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Про прихід російських воїнів-козаків, запрошених цісарем задля 
розправи з Кошутом, «який був за народ і прагнув кращого життя» 
розповідається в топонімічному переказі «Урочище Баранівка», яке 
названо так нібито тому, що росіяни розклали тут намети, тримали в 
кошарі баранів і пекли бараняче м’ясо� 

Кошутова революція називається «Кошутовою риберією», про неї 
йдеться у невеликому однойменному творі, де кошутівці билися із 
студенцями (від назви Студений)� Оповідь ведеться від імені остан-
ніх� Про Кошутову реберію в іншому селі — Воловім розповідається в 
переказі «Война в році 1848», цю війну вів Кошут Лайош, тогочасний 
«мадярський вождь»� У селі 18 місяців стояли війська Кошута, яке 
«робило великі розбої и принуждало людей до Мадярщины, так зва-
ної Кошутової партії» [Народні оповідання 1925, с� 118]� З двору брали 
корову чи теля� Далі йдеться про тяжке становище селян, голодуван-
ня, дорожнечу, мандрівки в пошуках хліба до Львова, Стрия, Коломиї, 
де теж було не краще� 

В українському фольклорі є перекази про поразку визвольної війни 
та втечу Кошута та його соратників, на Закарпатті це пов’язується з 
місцевими умовами� Тут існує багато легенд про замкові колодязі, які 
грали велику роль у час облог� У переказі «Про колодязь Мукачівсько-
го замку» розповідається, як угорське повстання проти швабів було 
придушене з допомогою російського царя, й шваби заточили повста-
лих до глибоких темниць у замках-фортецях� Нікому не вдавалося 
звідтіля втекти� Лише одному красуню-брюнету Ерне, який приру-
чив качечку й пустив її до глибокого, 90-метрового колодязя, який, 
виявляється, виходив до р� Латориці� Потім і він сам наважився вті-
кати таким чином� І справді вижив, втік за кордон і поселився там з 
красунею-нареченою�

За історичними джерелами, «серед армії Кошута було багато во-
їнів з різних куточків Закарпаття — ремісників, студентської моло-
ді, селян��� Деякі з представників русинської молоді — Андрійкович, 
Бачинський, Волощук обіймали офіцерські посади в угорській рево-
люційній армії і відзначилися в боях з військами реакції» [Нариси 
історії Закарпаття 1993/1, с� 238]� Про одного з них складено переказ 
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«Силач Бачинський», де йдеться про молодого закарпатського хлопця 
Бачинського, якого за військові заслуги відзначив у Дебрецині Кошут, 
на запитання Кошута, хлопець пояснив, що він з Ужгорода і пішов 
воювати «за людську правду»� Далі йде епізод, де Бачинський, поспе-
речавшись з одним із хвалькуватих гусарів, підняв того разом із його 
конем, демонструючи свою силу, про яку ще довго згадували люди і 
чудувалися з неї�

Український фольклор про Лайоша Кошута репрезентований на-
родними піснями та переказами й відтворює основні моменти ви-
звольної війни — мобілізацію місцевого населення, його боротьбу за 
свободу, прихід російської армії та поразку, капітуляцію та втечу Ко-
шута тощо, а також таке насущне для селян питання, як ліквідація 
панщини, яку він пов’язує з Кошутом чи з цісарем� Народні погляди 
на Кошута в піснях є суперечливими� Вони є переважно напівавтор-
ськими творами, що збереглися на Закарпатті та Галичині і частково 
містять антиугорські мотиви, засудження Кошута, в інших його по-
разка викликає співчуття� Пісні містять чимало народнорозмовних 
зворотів та діалектизмів� Перекази зображують Кошута як народно-
го героя, справедливого правителя, в рядах його війська закарпатці 
воюють за національну та соціальну свободу, відміну панщини, якій 
присвячено чимало місця в народних наративах регіону� З часом у 
народних творах відбувається перестановка часу та простору, одні іс-
торичні персонажі та локуси заміщуються іншими, актуалізуються�



Висновки

Вивчення народної культури Закарпаття як особливої історико-
культурної області України, зокрема етнофольклорних взаємовпливів 
на його теренах є актуальним у світлі науки, а також глобалізаційних 
та міжетнічних процесів сучасності� Напрацювання європейських 
вчених у вивченні фольклорних контактів уможливлюють виокрем-
лення їх рівнів, типів та форм, вироблення методів та підходів до їх 
вивчення, модифікації у приймаючому середовищі�

Вивчення фольклору регіону тісно пов’язане з його складним істо-
ричним розвоєм, упродовж століть він входив до складу різних дер-
жавних утворень� Уснопоетичну творчість здавна фіксували в різно-
го роду рукописній літературі� Упродовж ХІХ ст� тексти здебільшого 
вміщують у тогочасні географо-етнографічні, статистичні, краєзнав-
чі видання, нариси, путьові записки, мовознавчі праці тощо� У цей 
період укладають і перші, переважно пісенні фольклорні збірки, деякі 
в перекладі угорською мовою� Нагромаджений у них матеріал, пер-
ші спроби його систематизації та групування, дослідження, стають 
основою подальших вивчень, й окрім того, допомагають формуванню 
національного самоусвідомлення, кращому пізнанню власної культу-
ри, літератури та історії�

У кінці ХІХ — на поч� ХХ ст� фольклористика вже розвивається як 
наука� Збирання охоплює дедалі більше місцевостей, нагромаджений 
матеріал переважно з популяризаторською метою публікують на 
шпальтах різнопланової місцевої та частково центральної періоди-
ки, що виходила різними мовами� До уснословесної творчості краю 
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звертаються не лише місцеві, а й галицькі та дослідники з інших 
українських теренів, чималий внесок у цю справу зробили й угор-
ські та словацькі, російські, австрійські, німецькі вчені� Застосуван-
ня наукових принципів у фіксації, публікації та вивченні матеріалу 
пов’язане з діяльністю В� Гнатюка, що підготував і видрукував шість 
томів переважно прозових текстів з українських теренів регіону� Він 
та інші фольклористи започатковують компаративні студії, зокрема 
слов’яно-слов’янські та слов’яно-неслов’янські� 

Наступний період (20—40-ві роки ХХ ст�) є доволі плідним у роз-
витку фольклористики Закарпаття� У цей час сформовано об’єднання 
(Товариство «Просвіта», «Подкарпатское Общество Наук та ін�»), які 
виконують координаційну, організаційну, фактично, наукову робо-
ту, власне, беруть на себе академічні функції в збиранні, публікації 
та дослідженні уснопоетичних творів� Значним є доробок чеських та 
словацьких офіційних інституцій� У цей період далі виходить дру-
ком чимало пісенних збірок, на новий щабель піднімаються студії 
музичної фольклористики передусім завдяки Ф� Колессі та Б� Бартоку, 
які започаткували порівняльний метод в музикознавстві краю� Ува-
гу дослідників привертає й прозовий фольклор, зокрема історичний, 
топонімічний, що нагромаджується в тогочасних збірках� Фолькло-
ристів серед інших питань цікавлять угорсько-українські, угорсько-
слов’янські контакти у фольклорі� 

У другій половині ХХ — ХХІ ст� координаційну, організаційну та 
ін� функції у збиранні та виданні, вивченні фольклору покладають 
на себе офіційні установи, такі як Академія наук України, вищі на-
вчальні заклади, зокрема Ужгородський національний університет, 
центри народної творчості та ін� Зібраний у різних місцевостях ма-
теріал публікують у чисельних різнопланових збірках, як наукових, 
так і популярних — тематичних, жанрових, регіональних, локаль-
них, немало видано й репертуарних збірників як певної місцевості, 
так і одного співака чи оповідача� Є видання угорського фольклору 
краю� Закарпатський матеріал увійшов до багатьох загальноукраїн-
ських збірок� З уснословесних жанрів значний інтерес науковців ви-
кликають вірування та обряди (П� Богатирьов, М� Тиводар), пісні та 
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балади, музичний фольклор (П� Лінтур, В� Гошовський, С� Мишанич, 
Н� Шумада), історичний фольклор та казки (П� Лінтур, В� Мельник, 
І� Сенько, І� Хланта, Ю� Туряниця), теоретичні питання� Фольклорна 
тематика ввійшла до праць мовознавців та істориків� Українсько-
угорські етнофольклорні контакти вивчали П� Лінтур, В� Гошовський, 
Л� Варі-Фабіан, Л� Мушкетик� Народнопоетичну творчість Закарпаття 
досліджували вчені з інших країн (О� Рудловчак, М� Мушинка, І� Кріза 
та ін�)�

На території краю проживали й проживають різноманітні етноси, 
серед яких одними з найчисельніших є українці-русини та угорці� 
Довготривале сусідське проживання з угорцями, спільні історичні 
події, різноманітні контакти — все це наклало відбиток у всіх сферах 
народної культури українців, зокрема у фольклорі� Таким чином, до 
їх усної словесності ввійшло чимало угорських мотивів, реалій, пер-
сонажів, лексичних переймань, що переробилися, переплавилися, 
модифікувалися в іншій системі і, серед іншого, прислужилися само-
бутності закарпатського фольклору� Процес запозичення гунгаризмів 
позначений гетерохронністю та значним ступенем засвоєння в при-
ймаючому середовищі�

Фольклор регіону позначений виразною етнолокальною спе-
цифікою, яка по-різному виявляється в різних жанрах� Пісенній 
творчості краю властиве значне поширення коломийкового розмі-
ру� У суспільно-побутових піснях відбилися такі угорські мотиви, 
пов’язані із спільним проживанням в одній країні, як наймитуван-
ня, урбаріальні повинності, панщина, антигабсбурзькі повстання, 
опришківський рух, політичні події кінця ХІХ — ХХ ст�, серед них 
чимало напівавторських та пісень-хронік� Чимало мадяризмів уві-
йшло до рекрутських та вояцьких пісень, більшість яких — твори 
часів Австро-Угорської монархії� Цим пісням властива актуалізація, 
пристосування до нових умов, зокрема пізнішого часу — подій Другої 
світової війни та ін� 

У цих та інших жанрах народної поезії — обрядових та родинних, 
любовних піснях зафіксовано чимало лексичних гунгаризмів� Най-
більше лексичних переймань іменників (переважно побутових реа-
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лій та номінацій дійових осіб), значно менше дієслів і прикметни-
ків, незначна кількість інших частин мови� Запозичені слова лише 
частково лишаються незмінними, а загалом оформлюються згідно з 
фонетичними та морфологічними законами української мови� Це є 
свідченням того, що процес входження угорських слів є активним, 
засвоєння відбувалося інтенсивно, свідченням чого є такі ознаки, як 
отримання ними нових конотацій, входження перейнятих лексем 
до фразеологізмів, паремій, широке використання їх у мові-приймачі 
та ін�

Народна проза Закарпаття є цінним джерелом історії та культу-
ри регіону, доповнюючи письмові джерела, вона відбила ставлення 
широких народних мас до тої чи іншої події, дала їй свою оцінку 
та інтерпретацію, часто відмінну від офіційної� Оповідна традиція 
українців-русинів зберегла чимало угорських мотивів, починаючи 
від часу приходу угорців до Карпат, їх стосунків з князями Київської 
та Галицької Русі, згадки про це знаходимо зокрема в колядках� На-
род зберіг і спомини про проживання в спільній державі, своїх та 
чужих панів, тогочасні закони й звичаї тощо� Чимало творів присвя-
чено антифеодальним та антигабсбургсбьким повстанням, їх колізі-
ям, народним поглядам на самих угорських вождів� Є наративи про 
події пізнішого часу, контакти з угорцями в ХХ ст� Побутує чимало 
топонімічних переказів з угорською тематикою, назви місцевостей 
можуть бути дериватами угорських слів� З бігом часу події та персо-
нажі усних оповідей затираються в людській пам’яті, тому можуть 
змішуватися, змінюватися, осучаснюватися, пристосовуючись до но-
вих реалій життя� 

На український фольклор Закарпаття серед інших (словацької, 
сербської, румунської) вагомо вплинула угорська казкова традиція� 
Серед різних форм і рівнів переймань можна виокремити окремі сю-
жети й мотиви, стереотипні формули казкової обрядовості, персона-
жів, героїв, їх найменування тощо� Чимало мадяризмів містять такі 
складові казкової поетики та стилю, як традиційні ініціальні, фіналь-
ні та медіальні формули, художні засоби, загальні місця, атрибути ді-
йових осіб та ін� У різних місцевостях кількість переймань є різною� 
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До фольклору українців-русинів увійшли й знані діячі угорської 
історії, національні герої Угорщини� Зокрема це відомий правитель 
середньовіччя король Матяш Корвін, про нього складено чарівні та 
побутові казки, перекази та анекдоти� Деякі з творів безпосередньо 
запозичені з угорського фольклору, до інших долучилося саме ім’я 
Матяша, є й оригінальні сюжети, зокрема про боротьбу з турками 
(«Король Матяш та Поган-дівча»)� Король Матяш є ідеалізованим пер-
сонажем, мудрим і справедливим, коло його дій подібне до вчинків 
інших європейських правителів� Особливістю українського фолькло-
ру про Матяша Корвіна є те, що він «націоналізується» і «демократи-
зується» (П� Лінтур), він свій як за походженням, так і за вірою, сфера 
його діянь: захист краю від чужоземців, його розбудова, праведний 
суд та відновлення справедливості, захист знедолених і покарання 
кривдників� Казки українців-русинів про Матяша, охоплюючи чима-
ло мандрівних світових сюжетів, різночасових напластувань, мають 
місцеве забарвлення, містять чимало місцевих реалій, діалектизмів, 
а також угорських лексичних запозичень�

Українські народні перекази про угорського князя Ференца Ракоці 
ІІ, який очолив антигабсбургське повстання 1703—1711 років, відбили 
тогочасні події, що розгорталися на Закарпатті, народне ставлення до 
самого Ракоці, з яким в українців-русинів пов’язувалися сподівання 
на національне та соціальне визволення� Образ князя (інколи це ко-
роль, цар, бетяр) ідеалізований, він є близьким до простого народу, 
підтримує його� Дія переважно відбувається на Закарпатті, чимало 
топографічних, топонімічних переказів пов’язано з його іменем, де-
які належать до культу Ракоці� До фольклору про князя долучилися й 
мандрівні мотиви, зокрема з усних оповідей про інших історичних 
героїв� Угорський прозовий фольклор про знаного очільника має ба-
гато спільного з українським� Відгомін цих подій знаходимо і в на-
родних піснях� 

Уснословесна творчість про вождя демократичної революції 
1848—1949 рр� Лайоша Кошута репрезентована народними піснями 
та переказами і відтворює основні моменти визвольної війни — мо-
білізацію місцевого населення, його боротьбу за свободу, прихід ро-
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сійської армії та поразку, капітуляцію та втечу Кошута тощо, а також 
таке насущне для селян питання, як ліквідація панщини, яку він 
пов’язує з Кошутом чи з цісарем� Народні погляди на Кошута в піснях 
є суперечливими� Вони є напівавторськими творами, що збереглися 
на Закарпатті та Галичині і частково містять антиугорські мотиви, 
засудження Кошута, в інших його поразка викликає співчуття� Пісні 
містять чимало народнорозмовних зворотів та діалектизмів� Перека-
зи зображують Кошута як народного героя, справедливого правителя, 
в рядах його війська закарпатці воюють за національну та соціальну 
свободу, відміну панщини, якій присвячено чимало місця в народ-
них оповідях краю� З часом у наративах відбувається перестановка 
часу та простору, одні історичні персонажі та локуси заміщуються ін-
шими, актуалізуються, художня дійсність заступає історичну�
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Князь Лаборець

Каже народ, що быв раз оден славный князь Лаборець� Он быв дуже 
славный, а за народ дуже гадав и любив� Зато и люде дуже любили єго� 
Он и свой край любив�

Раз люде изобралися до него на одну велику раду� Прийшли до 
него� А он їм дав раду� И коли они у него были, он їх дуже гостив� Зараз 
розказав своїм кухаркам, абы давали усього добра, что напекли� И он 
їх красно гостив, їли, пили� И они весело гостилися� 

Но по великой радости став сум� Прийшли Мадяры и напали на 
Лаборця и на єго войско� И Лаборець из своїм войском дуже быстро 
билися, но єму не стало войска и тогды он загнав тых людей, что были 
у нього, абы дали знати людям, що напали на него Мадяры� Они дали 
знати людям� Но дали знати и нашому селови, штобы ишли битися 
из Мадярами� Но наше село было ище мале и много помочи не могло 
дати� Но колько было легіньов, усі пошли�

И зобралися до Ужгороду, и як ишли по дорозі, стрітилися из Ма-
дярами� Они билися и, як леґінь куражні, имилися из ними до битвы 
и убили Мадяров�

Прийшли до Ужгороду, но там уже звоны били, сумно было� Такій 
великій сум быв, что навіть тота пташка, что так весело співала, зажу-
рилася� Звідують легіні драговські, что сумує усьо у Ужгороді� Кажуть 
люде, ужгородські Русины, что вороги Русинам прийшли из чужого 
краю, Мадяры, гет убили людей тай убили руського князя Лаборця� И 
они усі засумували и великим сумом запрятали князя Лаборця�

Двайцять попов му служило�
Тридцять дяков му спивало�
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Кажуть люде, что се было дуже давно� 

Записав у с. Драгові Марамароської жупы од Федора Сухары Николай 
Сухара ученик ІІІ кл.

(Народні оповіданя про давнину: история Подкарпатскої Руси в 
переказах / упоряд� К� Заклинскій; зобрали ученики Береговскої гим-
назії� — Пряшев: Печатня св� Николая, 1925� — С� 5—8)�

Загибель Боржавського замка

Дуже давно, коли мадьяри кочували по причорноморських степах, їх 
почали тиснути печеніги� Хан Алмош надіслав до галицького князя 
посольство просити допомоги проти них�

У посольстві був і його внук, молодший Арпадів син — Коломан� 
Гарний стрункий юнак сподобався дочці галицького князя Мілоті, 
й за короткий час перебування посольства при княжому дворі між 
ними спалахнуло кохання� Закохані умовились, що Коломан через 
якийсь час, коли небезпека мине, зашле своїх сватів�

Чутка про красу Мілоти встигла перейти й за Карпати� Почув про 
неї й боржавський князь Чорногор, удівець� Він вирішив посвататись 
до княжни, просити у батька її руки�

Зважаючи на користь для династії, галицький князь дав свою зго-
ду й видав Мілоту проти її волі заміж за Чорногора�

Князь Чорногор жив зі своєю молодою дружиною в Боржавському зам-
ку� Щастя його, проте, не було повне, він почував, що серце дружини їсть 
невідома йому таємна нудьга, яку він даремно намагався розгадати�

Тим часом насувалася гроза� Мадьяри були розбиті печенігами й, 
тікаючи від них, стали на границях Галицької землі й просили про-
пустити їх далі, на захід через Карпати�

Галицький князь, бажаючи позбавитись непрошених гостей, про-
пустив їх через свої землі, поставивши умову, щоб вони не чіпали 
його зятя — боржавського князя Чорногора, на що хан Алмош і його 
син Арпад дали урочисту згоду й присягу�
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Перейшовши Верецьким перевалом Карпати, мадьярська орда 
спустилася по долині Латориці до Мукачева й там сорок днів одпо-
чивала після важкого переходу�

Дотримуючись угоди з галицьким князем, Арпад не чіпав воло-
дінь Чорногора й після перепочинку повів свої великі юрми війська 
на Ужгород, де князем був Лаборець� Мадьяри обложили Ужгород, 
узяли його приступом після того, як у бою загинув князь Лаборець�

Три дні мадьяри гучно святкували свою перемогу в Ужгороді� Не 
радів лиш Арпадів син Коломан� Його серце роздирала нудьга по Мі-
лоті� Він знав, що її віддали за боржавського князя за Карпати� Він хо-
тів, що б там не було, її побачити�

І ось, наче на полювання, він вирушив зі своїм вірним слугою Ста-
ніславом насправді шукати Мілоту� Не знаючи місцевості, вони довго 
блукали лісами й болотами, поки нарешті вийшли на берег Латориці� 
Змучені й потомлені, вони поснули�

Тут на них надибали розвідники Чорногора, вислані стежити  — 
як почуваються мадьярські орди� Вони взяли обох мандрівників у 
полон і повели в Боржавський замок до князя Чорногора� По дорозі 
Станіславу пощастило втекти� Їх вели берегом Латориці, й Станіслав 
несподівано кинувся в річку й відразу пірнув� Стріли, що полетіли 
слідом за ним, його не досягли�

Коломана привели в Боржавський замок до Чорногора� Він допи-
тав полоненого, але Коломан себе не видав� Тоді князь наказав його 
замкнути в темницю, в підземеллі замка�

Надаремно шукав Арпад сина — той зник� Тоді він повів своє вій-
сько з Ужгорода далі на південь і обложив Земплинський замок�

Тут його знайшов Станіслав і розповів про те, що трапилось� Не 
чекаючи взяття Земплина, Арпад послав великий загін найкращого 
війська визволити сина, забувши зопалу про клятву не чіпати воло-
дінь Чорногора�

Чорногор, дізнавшись через своїх розвідників, що наближаються 
мадьяри, закрився в своєму замку�

Почалася облога й почався кривавий бій� Обложені хоробро боро-
нились, відбивали всі приступи ворога� Сам Чорногор бився, як лю-
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тий звір� Проте сили були нерівні� Мадьярам пощастило подолати зо-
внішні оборонні споруди, й вони увірвалися в двір замка�

Мілота, щоб не потрапити живою в руки ворога, одягла на голову 
шолом і, озброївшись, кинулась також у лави оборонців замка� Пішла 
битися й сторожа, залишивши підземелля замка без охорони�

Цим скористався Коломан і вибіг зі своєї темниці� Знявши зброю 
з убитого воїна, він кинувся на допомогу своїм�

І коли йому на дорозі трапився молодий оборонець замка, він, піс-
ля короткої боротьби, пробив його мечем�

Воїн впав, і шолом скотився з його голови� Коломан з жахом упіз-
нав Мілоту� Він не витримав і тут же пробив собі груди мечем і впав 
поруч з коханою жінкою� Так їх і знайшли воїни Арпада після бою, 
коли всі оборонці замка були перебиті� 

Дізнавшись, що сталося, Арпад у гніві наказав Боржавський замок 
цілком зруйнувати і зрівняти із землею� Лише купа руїн та рови на-
вколо них на околиці села Вари в луковині Боржави зберігають про 
нього пам’ять вже понад тисячу років�

Подав П. Сова. Записано від Й. Янковича в Мукачеві.
(Легенди Карпат / упор� Г� Ігнатовича� — Ужгород: Карпати, 1968� — 

С� 124—127)�

1. Про Матяша Краля

Коли́ Поґандзíўчи бува́ло ў за́мку ў Камйаници, та ду́жи бу́ло пу́дло 
льу́дьім на́-світьі� Бо коли́ го будува́ли, то тогди́ му́сьіли ка́жда 
ґазди́ньа не́сти соло́ткой молоко́ ай йа́йца ут кури́й, та с то́го роби́ли 
ваку́ўку, та так дум тот іс тим мурова́ли мíсто вапна́ і піска́ і во́ди� — 
Тай із Во́рочова носи́ли� Йак Мадьа́ри прийшли́ з Азийі, так ўже го 
найшли́ пусти́й� Типе́рь го ма́ло обнови́ли, ба́нда хо́дить там і пани́ 
го́сьтьать сьа із Унґва́ру� 

Тото́ По́ґандзíўчи ни муг ни́хто ву́гнати у́тти� Али Ма́тьаш-краль, шчи 
ни́хто ни знаў, жи бу́ди вун даколи́ за кра́льа, — служи́ў на Орíховици 
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у ґа́зди у Ґала́йди, Русна́ка� Тай пушли́ ура́ти на по́ли� Йак о́рьйуть, а 
хотьíли кра́льа у́брати, коронува́ти� Многí сьа стройíли, жи бу́дуть за 
кра́льа� Та ка́жи хлопчи́ско ґаздо́ви: По́йме, ґа́здо, на коруна́цийу!

А ґа́зда запйа́ў и́стик до зе́мльі, тай ка́жи: Но, кить сьа тот и́стик 
розо́ўйи до́ки обу́йдеме зе́мльу, та буду́ зна́ти, жи з нас мо́жи бу́ти 
краль з дако́трого�

До́кльа обуйшли́, а и́стик сьа розви́ў, уда́риў з ньо́го молодни́к� І 
забра́ли сьа тогди́, пушли́ на тоту́ коруна́цийу, де ўже кра́льа кла́ли� 
Пусти́ли кору́ну, оби́ льіта́ла, та на ко́го сьа́ди, тот бу́ди за кра́льа� Та 
лем на ньо́го сьíдать, на то́го хлопчи́ска; а дру́гі пани́ гнíвауть сьа� І 
тричь тота́ коруна́цийа бу́ла, а ўсе на ньо́го сьіда́ла кору́на� За тото́ 
го ни хотьíли покоронува́ти, жи вун таки́й ниве́ликий, худо́бний, 
сирохма́н і Русна́к� Та ун пак найа́ў сьа до йинного́ ковальа́ служи́ти� 
І кова́ль його́ ймиў йако́сь і ўвíдьіў йому́ пле́чі; а йому́ на пле́чох 
золоти́й хрест� Тогди́ кова́ль ка́жи: Йа твуй буду́ слуга́, ни ти муй! І 
почьали́ ут то́го чьа́су роби́ти ґве́ри — йаки́сь кова́ль му́дрий буў — 
баґне́ти, сабльí, шчо тре́ба про́ти во́йни�

І так бу́ла шчи раз коруна́цийа ў ва́роши� І кору́на на ньо́го сьíла� А 
ўже ву́рус таки́й, гі тре́ба хлоп, до ро́зума, до си́ли� А то По́ґандзíўчи ўсе 
ў за́мку бува́ло, ни́хто го ни го́дин буў у́гнати; ут прихо́ду ід за́мкови 
кано́ни наро́бленьі бу́ли запра́ўленьі ў стьíнах — шчи й типе́рь такí 
дьіри́ суть — а з дру́гого бо́ку ни мож зайти́, бо на ска́льі зробле́ний, 
на горí висо́куў; а хто йшоў у́тци, та його́ заби́ла; ни пусти́ла ни́кого ў 
свíтьі� А Ма́тьаш краль ўже опста́ў за кра́льа, опсьа́г кору́ну і почьа́ў с 
По́ґандзíўчом сьа боро́ти� І у ночи́ набра́ў ко́ний, набра́ў во́луў, набра́ў 
свинь, набра́ў ове́ць, набра́ў псуў, набра́ў гуси́й, набра́ў кури́й, набра́ў 
кашьо́к, мно́го льуди́, на ка́жду створину́ уўйаза́ў чинґо́вик і запали́ў; на 
ка́жду створину́ сьвíчку, а льу́дьом ґве́ри даў попабива́ти і ко́ло пу́ўночи 
так йти ко́ло то́йі гори́� То ўсьа́кий го́лос спра́виў: йака́ створіньа́ там 
бу́ла, та ка́ждой и́ньший го́лос ма́ло; а льу́ди почьали́ стрільа́ти і там сьа 
прибли́жувати� А уна́ сьа ўпу́дила, жи то ўсьа́кий йази́к� Коли́ску золоту́ 
ма́ла, ве́рла йі до сту́дньі� Сту́дньа така́ глубо́ка бу́ла, ко́ло три́ста сьаг, 
ру́ўно з горо́ў; і ўсьі дорогí рíчи змета́ла до сту́дньі� — Йа там камíньа 
катульа́ў до га́ти, та сьа найшо́ў жельíзний кирба́чь де с пу́ўтретьа шу́ха 
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буў до́ўгий; мо́жи тим би́ла льуди́й, коли́ тото́ будо́вано; та ту буў ун ў 
на́шого чоловíка, ни зна́у, ци йи; с пйатна́цьать ро́куў бу́ди, йак йа го 
вíдьіў; а дзвун й типе́рь йи на Орíховици, шчо найшла́ го Волошки́ньа 
ў льíсьі, шчо го ву́рила ди́ка свиньа́� — І тото́ По́ґандзíўчи сьíло собí на 
та́тоша і зачьало́ ўтьіка́ти� Али Ма́тьаш краль за́-ним на дру́гум та́тоши� 
Тоти́ ко́ньі були́ бра́тьа собí� Та пере́дньій ўсе дочíкуваў за́днього� Али 
вун догони́ў йійí ў за́гунцькум льíсови, бо ў тум льíсьі ду́жи жо́лудь 
вили́ка ўпа́ла, та кунь сьа хо́ўзаў на жо́луди� Та прокльала́ льіс тогди́, 
шчо ни́ґда ни ро́дить жо́луть по сьо́му� Йак йі доганьа́ў, та почьала́ му 
сьа проси́ти: Ти ни ма́йиш жони́, йа ни ма́у ґа́зди, та бу́деме ў йи́дно 
царьйува́ти� А ун тото́ ни позира́ў, лем у́тьаг са́бльу і стьаў йуў го́лову� 
Йак буўби ун йуў ни стьаў, то уна́ була́ би його́ стьала́�

Голова́ йі скака́ла де з на три ми́льі д зе́мльі� І так спочи́ли льу́ди ут 
то́го чьа́су� Али уна була́ вало́ўшна іс Туре́шшини� Та ўже ў Туре́шшиньі 
зна́ли, жи уна́ пропа́ла� І Ма́тьаш-краль забра́ў сьа до Туре́шшини там 
де шчо шпіго́нити� І пушо́ў там до то́го ца́рьйа туре́цького� І ка́жи 
йому́ туре́цький царь: Ви́тки ти?

— Йа з Уго́ршьини�
— Та ци шоуў ти за Ма́тьаша кра́льа?
— Ой шьуў�
— Та йаки́й тот буў Ма́чька-краль?
— Таки́й акура́т ги йа� — Сам так на се́би� — Али Ма́тьаш-краль 

знаў гу́сти, та з гу́слами до то́го ца́рьйа пушо́ў і ка́жи: І так знаў вадь 
гу́сти ги йа! А то ун сам і буў; зна́уть?

Ка́жи йому́ туре́цький краль:  — Ой коби́ ми сьа ў ру́ки ўпаў! 
Завíсиў бим го�

І путниса́ў на воро́тах на царьськи́х, жи то вун� А сам Ма́тьаш-
краль пусти́ў писмо́ — а вать перше́ наказа́ў сво́му во́ськови, жиби́ го 
там чика́ло на грани́ци; та там чино́м зайшо́ў до кра́льа туре́цького� — 
Али його́ до́раз ўтьа́мили пу́тпис, шчо лиши́ў на воро́тах і його́ іми́ли� 
І царь му ка́жи: Ти стьаў По́ґандзьíўчи, мо́йу родину́?

— Ой йа�
— Та зо́тну йа тибе́, а хоть тьа завíшу; йак сам хо́чиш�
— Та лем ньа завíсь�
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— Та де тьа вíшати?
— Та на грани́ци�
— Та ўбе́рну тьа тва́риў ў твуй край уго́рський; йак бу́диш на 

ши́беници, оби́сь позира́ў, ви́ткись прийшо́ў�
Запрьйа́х до во́за ко́ньі туре́цький краль, покла́ли го на вуз, 

Ма́́́́́тьаш-кра́льа, а і сам сіў іс цари́циў іти́ його́ смерть вíдьіти� А 
Ма́тьаш-краль везе́ сьа, так сьа смíйи� Ка́жи йому́ туре́цький царь: — 
А шчо сьа смíйиш?

— Смíу сьа, жи пиреíдньу тильíгу ко́ньі тьа́гнуть, а чого́ за́дньа за 
ньоў йде?

І ву́йшли там на грани́цьу і закопа́ли сула́к на грани́ци і хотьа́ть 
вíшати Ма́тьаш-кра́льа� Ма́тьаш-краль ка́жи ца́реви: — Слобу́дно на 
оста́тнум ча́сови зашчо́ попроси́ти собі?

Царь ка́жи: — Слобу́дно�
Та Ма́тьаш-краль тричь заду́ў у таку́ трупку́, йак при во́ську йи 

призначе́но, на сво́йіх: Ско́ро, ско́ро, бра́тьа, до́-мньі, бо миньí смерть 
за плечи́ма�

Його́ во́сько зрозумíло, бо блись там бу́ло і приступи́ли ўсьі ў 
о́коло і туре́цького кра́льа тогди́ іми́ли і на гото́вий сула́к, котри́й 
вун злади́ў Ма́тьаш-кра́льови, та його́ завíсили: Кить ти мине́ хотьíў 
обирта́ти тва́риў ў Уго́ршчину, типе́рь йа тибе́ обе́рну у Туре́шшину� 
А за тото́м сьа смíйаў на во́зьі, бо йа му́сіў іти́, а́ле ти чого́ за мноў 
ішо́ў? Та типе́рь позира́й ў Туре́шшину!

Тай та́к забра́ў сьа до Уго́ршчини Ма́тьаш-краль з во́ськом, 
тай кральува́ў, до́ки жиў� Розби́ў за́мок ў Ху́стьі, розби́ў за́мок ў 
Кіраге́лменцу, розби́ў за́мок ў Сере́дньум, розби́ў за́мок Камйане́цький 
і типе́рь пустьí стойа́ть� І хто́ би ни вíроваў, та очи́ма му́гби увíдьіти, 
бо йи так� Вун трима́ў ру́ську вíру, трима́ў із на́родом благочести́вим, 
храни́ў Уго́ршчину�

Зап. в липни, 1896, від Пилипа Опаленика в Ворочові, Унґварської сто-
лицї.

(Гнатюк В. ЕМЗУР Т� ІІ: Казки, байки, оповідання про історичні 
особи й анекдоти // ЕЗ� — 1898� — Т� 4� — С� 171 —173)�
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2. Про Матяша Краля

Одна́жди ста́ло сьа так у Бу́дапештьі: йиде́н шу́стер ду́же прекра́сьньі 
цьи́жми уши́ў; а́ле худо́бний буў і дьíти маў� Али його́ жона́ ка́жи му 
так: — Поне́си тоти́ цьи́жми наййасньíшому ца́рьйу ў подару́нок� 
Зна́йиш, йаки́й вун ласка́вий йи, та вун тибе́ добрí обдару́йи!

Послу́хаў вун жону́ і нисе́ до ца́рьйа� Но там були́ три ва́рти� І ка́жи 
му варта́ш: — Де йдеш?

Ун ка́жи: — Ца́рьйови несу́ дару́нок�
Ка́жи му варта́ш: — Та кидь ми полови́нку з дару́нку даш, шчо 

дуста́ниш уд ца́рьйа, та тьа пу́шчьу�
І тот му приобіцьа́ў�
На дру́гу ва́рту прийшо́ў, тако́жде так опста́ў� Не íначе на тре́тьуй 

ва́ртьі� І дуйшо́ў аж ід ца́рьйови�
Царь пообзи́рать дару́нок і ка́жи му, шчо жа́дать за дару́нок�
Тот отповíдать ца́рьйу: — Сто па́лиць�
Царь му ка́жи: — Та ци ти ша́лений чоловíк? Не льíпше ти сто 

дука́туў, гі сто па́лиць?
— Ньіт, лем ньай ми сто па́лиць путпи́шуть�
І царь путписа́ў�
Іду́чи уд ца́рьйа, гва́рить му пе́рша ва́рта: — Но, та дай ми, йа́кись 

обіцьа́ў, полови́ну дару́нку�
Шу́стир му отповíдать: — Пой да́ле, ньай вас на́рас подьíльу� Так і 

дру́гуй ва́ртьі повíў� І тоти́ йшли за ни́м� Прийшли́ іт тре́тьуй ва́ртьі� 
Ви́йме шу́стир царьсько́й письмо́ і ука́жи� У́несли де́реш і по ро́сказу 
ца́рьйа пудьіли́ў варта́шуў� Ўчини́ў сьа вели́кий йойк� А царь хотьíў сьа 
дузна́ти, шчо за йойк? І даў закли́кати шу́стра т со́бі на́зад� Довíдуйи 
сьа уд ньо́го: — Шчо ти начини́ў?

— На́ййасьньіший ца́рьйу! По обíцьаньцьі мойуй подьіли́ў-йим 
йіх ца́рьським дару́нком�

Шчо ца́рьйови ду́же польуби́ло сьа�
Каза́ў шу́стир: — Шчо йа́би буў за хосе́н маў із йіх сто дука́тами, 

кить тото́ миньí на́-тройи тре́ба роздьіли́ти ме́жи варташа́ми? Так 
вольíуть у них зуста́ти�

А царь наси́паў му по́ўньі кише́ньі дука́тами�
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Зап. в липни, 1996, від дяко-учителя Репая, в Убли, Земилинської столицї.
(Гнатюк В. ЕМЗУР Т� ІІ: Казки, байки, оповідання про історичні 

особи й анекдоти // ЕЗ� — 1898� — Т� 4� — С� 173 —175)�

3. Про Матяша Краля

Тако́жде тот вла́сний царь йшоў че́рез йидно́й село на генто́ві� А там 
із мли́на ви́вергли мли́ньський ка́мінь на у́лицьу і так царь ізломи́ў 
ти́нґель до ка́меньа� Закли́каў старшину́ села́ і даў ро́сказ: — Кидь ми 
пут трьйома́ дньома́ тот ка́мінь ни удрете́, пу́дло з ва́ми бу́де!

До тре́тього дньа ўши́ткі громадьа́ни жу́рили, йак то ка́мінь мож 
уде́рти� Но ньíйак йім до розу́му ни могло́ прийти́� Так ду́жи сьа 
позажу́рьйували! Бирíўська а́ле дьíўка прийшла́ ме́жи них і ка́жи 
йім: — Не жу́рте ви сьа ничь, йа бу́ду ца́рьйови утповіда́ти�

На тре́тьій день прийшо́ў царь і вопро́шать сьа: — Ци у́дралисьте 
ка́мінь?

Змíжи ўши́ткіх дьíўка отвіту́йи ца́рьйу: — Наййасьньíший ца́рьйу! 
У нас ничь живо́й ни друть� Зарíште го, то йа го ўдру�

І ца́рьйови польуби́ў сьа о́твіт� При́йде дому́ царь і розми́шльать: — 
Йак тото́ дьíўцьі на розу́м могло́ прийти́?

Дасьть йуй дру́гий во́прос прес по́сла, усе: — Йи у ме́ни сторíчной 
кло́чьа; жеби́ ти тото́ попрьйа́ла на йидва́бньі ни́тки�

Дьíўка по́слом утка́зуйи ца́рьйови: — Йи у нас сторíчний плут� Дай 
ти з ньо́го зроби́ти золото́й верете́но, та попрьйаду́�

Ца́рьйови сьа чу́дно зроби́ло� І заже́не дру́гого по́сла д ньуй із 
йидни́м на бо́цьі дьіра́вим кошо́м, жеби́ она́ тоту́ дьіру́ запла́тила�

На уна́ по́слом утка́же ца́рьйови так: — Ничь у нас з вон не пла́тауть 
на лице́, лем на руби́� І ка́жи по́слови: — Неси́ ко́шуў наза́д до ца́рьйа́ і 
кажи́ му так: — Ньай вун ви́верне ко́шуў на лице́, та йа запла́тау�

Царь сьа чу́доваў і даў дьíўку закли́кати і даў за йидно́го офіцира 
удда́ти, жи так му́дрий отвíт дава́ла�

Зап. в липни, 1896, від дяко учителя Репая, в Убли, Земплинської столицї.
(Там само� — С� 175)�
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Про царицю як писанку

У короля Матяша була файна жона� Якось, коли вийшла на шпацірку, 
одіта у шовки та золото, увидів її горничар, який привіз на ярмарок 
глиняну посуду� Упала в око горничареві жона короля, хоть був жона-
тий� Продав посуду� Айбо додому не вертався, а ходив коло королів-
ського палацу з надією, що жона короля буде ходити на шпацірку і 
він буде її видіти�

Матяшу донесли, що якийсь непевний чоловік крутиться коло па-
лацу� Король переодівся у вояцьку одежу і вийшов до того чоловіка:

— Що ти тут робиш?
Тот розповів, на що чекає�
— То не то, що моя жона�
Вояк звідає: 
— А що, твоя жона дуже нефайна?
— Коли-м її брав, то була файна, а тепер вижу, що є ще файніша�
Каже вояк: 
— Я видів жону короля — най увижу і твою жону�
Прийшли до горничаря� А у того жона така файна, що очі не можна 

відвести, лиш бідно одіта�
Погостилися� Вояк пообіцяв горничарю, що поговорить з жоною 

короля, розповість їй про те, як її любить горничар, і вислухає, що 
вона відповість�

На другий день вояк прийшов до горничаря і приніс миску варе-
них яєць, всі білі, а одне — писанка� Каже горничарю:

— Се від цариці� Вибери собі одне яйце�
Той вибрав писанку� А вояк каже:
— Поклади його в миску� І відвернися�
Чоловік одвернувся� А вояк облупив і писанку, і інші яйця та й 

каже:
— Вибери собі із сих яєць одне�
Той подивився�
— Що тут вибирати! Всі єднакі�
Вояк каже:
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— Отак, як на писанку, ти дивився на жону короля� А вона не 
файніша від твоєї жони, лише ліпше одіта� Я приніс чемодан із її оде-
жею — най твоя жона одінеться�

Покликав горничар жону, каже їй переодітися� Коли вернулася із 
комори у шовковій і позолоченій одежі, то її чоловік язика примкнув�

А вояк признався, що він не вояк, а король Матяш� Розумний був 
король, знав, з ким як говорити�

Зап. в Страбичеві на Мукачівщині в 1981 р. від Василя Короловича.
(Як то давно було: Легенди, перекази, бувальщини, билиці та при-

тчі Закарпаття у записах І� Сенька�  — Ужгород: ВАТ «Закарпаття», 
2003�  — С� 307—308)� 

Як Матяш-король з Юрою розійшовся

Раз король Матяш ходив на Верховині� Хотів видіти, як тут люди жи-
вуть� Був ще тоді молодий та вбрався, як якийсь студент — щоб його 
не впізнали�

Ходив він одного дня межи горами і заблудив� Ледве десь пізно 
вночі натрапив на мале село� Зрадів Матяш та й у першій хижі посту-
кав у двері� Довго ніхто не відповідав, відтак озвався жіночий голос:

— Хто там?
— Я бідний студент, — озвався Матяш�
— Та що тобі треба? — питає жінка�
А Матяш відповідає:
— Дуже я змучений і просив би вас, чи не можна б у вас перено-

чувати?
— Не можна, бо мій чоловік зараз прийде з корчми п’яний, — каже 

жінка�
«Ей, — гадає собі Матяш, — оце саме я й хотів би бачити»� Почав він 

жінку просити, що дуже змучений, що далі не може йти� І доти про-
сив, щоб жінка його впустила�

Зайшов Матяш до хижі, дивиться — а то молода жінка�
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Він ліг на піч і швидко заснув�
Нараз серед ночі прокидається він від якогось крику� Чує, що хтось 

стукає в двері й гукає:
— Жінко, гей, відчиняй двері!
Відчинила йому жінка, зайшов п’яний чоловік і почав знову кричати:
— Маріко, вари чир, я поїв би!
Наварила Марійка чиру, сіли обоє до столу і їдять� Але ложок нема, лиш 

одна� Раз сьорбає молодий верховинець, а другий раз дає жінці в рот�
Раптом побачив він, що хтось лежить на печі� Звідає жінку — хто 

це� А жінка каже, що це якийсь бідний студент, дуже просився, бо 
був змучений, то пустила його на ніч спати� А п’яниця  — звали його 
Юра — встав і стяг Матяша за ногу з печі�

— Ти, волоцюго, ходи з нами обідати, — каже Матяшеві�
Сів Матяш до столу� Взяв Юра ложку чиру в рот, подав другу жінці, а 

далі подає Матяшеві� Але Матяш гидував їсти з одної ложки, відхилився�
Ей, боже, як його лусне Юра по голові тою ж ложкою та й каже:
— Чи будеш ти їсти, чи не будеш?
Бачить Матяш, що інакше не можна, мусить їсти з ними� Як на-

їлися, взяв Юра в руку пищалку, або, як кажуть на Верховині, сопіл-
ку, заграв коломийку й каже Матяшеві, щоб ішов з Марією танцюва-
ти� Айбо Матяш не знав по-нашому танцювати й не дуже поспішав� 
Боже, як утне йому Юра знову! Не чекав Матяш більше� Узяв Марію й 
скаче з нею, як ведмідь� Натанцювався Матяш доста, натанцювався, 
а далі полягали спати�

Рано Матяш, коли йшов геть, спитав у жінки адресу� Звідає вона 
його, нащо йому адреса� А він каже, що, може, буде колись паном, то 
віддячить їм за те, що його пустили переночувати�

Вернувся Матяш додому� А десь за пару тижнів дістав Юра цидул-
ку, аби йшов до царя�

Думав Юра, журився, за що його до царя кличуть, але не годен був 
нічого придумати� Зібрався й пішов� Айбо тоді не було машин, як те-
пер, то мусив іти пішки�

Приходить до царських палат, а тут на нього чекали й відразу пус-
тили до самого Матяша�

— Чи пізнаєш мене, Юро? — питає Матяш, убраний в дороге плат-
тя й у царську корону�
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— Та звідки б я пресвітлого царя пізнав, — каже Юра�
Пішов Матяш у другу кімнату, одяг на себе студентське плаття, 

вийшов і каже: 
— А тепер, чи пізнаєш мене, Юро?
— Та де б я не пізнав, — каже Юра, — та ото пресвітлий цар у мене 

ночували� Коли б я був знав, що то пресвітлий цар, то ліпшу вечерю 
сказав би жінці наварити�

А Матяш каже: 
— Айно, Юро, ото я у тебе ночував, король Матяш� Тепер сідай до 

столу та будеш їсти�
Принесли такі страви, що Юрові таке ніколи й не снилось� І те все 

на золотих блюдах, із срібними ложками, виделками й ножами�
Матяш гадав, що Юра злякається та не буде хотіти їсти, і ось тоді 

він зможе Юрові відплатити ляпаси�
Айбо куди те Юрові! Як пустився до тих справ, той до кінця йому 

ще не дійшло — мусили принести ще одну порцію� 
Тоді закликав Матяш свою жінку — а жінка в нього була молода, 

файна — цариця ж! — узяв скрипку, заграв і каже Юрові, щоб ішов з 
царицею танцювати�

Айбо Юра й цього разу не злякався, не дався себе обмахлярювати� 
Як ухопив царицю та як закрутився з нею — аж завіяло�

Бачить, Матяш, що з Юрою він нічого не вдіє, та й каже йому:
— Слухай, Юро, та ти, хлопче, розумніший від мене, бо я з тобою 

не годен був убабрати� Якщо ти такий хитрий, то можеш просити, що 
лиш хочеш — усе тобі дам�

Та хоч Юра й розумний був, та лиш п’яниця-п’яницею� Не те, щоб 
просив якісь будинки, або багато грошей, чи якесь хазяйство — ні� Він 
попросив, аби чарка була вдвічі більша� А от щоб ціна не подвоїлася — 
про це забув попросити�

Записано І. Шпіцером від Й. Шпіцера з с. Іза на Закарпатті. Надрук. в 
журналі «Народна школа». Ужгород, 1940/41. ч. 8.

(Легенди Карпат / упор� Г� Ігнатовича� — Ужгород: Карпати, 1968� — 
С� 221—224)�
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Як селянин доїв цапів

Весняного дня король Матяш вивів своїх вельмож на поле, щоб бачи-
ли, як селяни сіють кукурудзу і садять картоплю� Коли панство до-
сить находилося й хотіло відпочити, зустріли орача, котрий спинив 
воли й, сидячи на плузі, потягував піпу�

Матяш здалеку впізнав цього чоловіка, бо той колись служив у 
його Чорній армії, був мудрий і фігляристий�

— Дай боже доброго здоров’я! — привітався король�
— І вам! — підняв клебаню селянин�
— Гей, брате! Чи далеко ще далеко? — кидає фіглю Матяш�
— Та… Се буде далі, як моєму волові за рогами, — відповідає, смія-

чись, орач�
— Но, ще доста добре… А за скільки робиш?
— За три золоті�
— І всі сам проживаєш?
— Ой, ні! Я проживаю тільки один золотий, другий зичу, а третім 

борг сплачую�
— Дуже добре ділиш! — похвалив Матяш чоловіка�
Пани, які слухали цю бесіду короля з простим селянином, лише 

витріщили очі, бо нічого не могли второпати�
— А скільки тепер із тридцяти двох? — продовжує король�
— Гей, тут біда, пресвітлий царю, бо тридцять два вже лише два-

надцять!
— Гм, та се вже і справді біда! Но, айбо цапів ще зумів би подоїти, ні?
— Та цапів би ще і подоїв, якби тільки були… Айбо біда, що вже не 

маю дійних, — засміявся селянин�
Матяш теж засміявся, бо вони добре розуміли один одного�
— Та будь здоровий, чоловіче, але пам’ятай: оцю нашу бесіду ніко-

му не розтлумачуй, доки не зустрінешся з моїм світлим лицем, — ска-
зав на прощання король орачеві�

Відійшли вельможі недалеко в ліс, де собі полягали на зелену тра-
ву, в холодок� І Матяш спитав, сміючись:
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— Но, панове, котрий зрозумів мою бесіду з селянином? Хто з вас 
її розтлумачить, тому даю високий чин� Тут півгодини будемо відпо-
чивати, і кожний най подумає�

І Матяш задрімав�
А пани? Гей! Їм кожному хотілося мати високий чин� Думали, ду-

мали� А потім один устав потихеньку й поза корчі, поза корчі, гадаю-
чи, що ніхто не бачить, пішов на поле до старого�

Але те саме зробили один пан за другим� Коло селянина всі зустрі-
лися й вирішили, що мусять розтлумачити його бесіду з королем, хоч 
би за це дорого вони заплатили�

І почали:
— Чоловіче добрий, що значить — «Чи далеко ще далеко?»
Орач поклав клебаню на землю:
— Платіть по золотому, то вам поясню…
Кинули пани кожному по золотому, і чоловік сказав:
— Король мене зазвідав: чи далеко ще далеко? Він хотів сказати, чи 

ще далеко виджу? Коли я служив у Чорній армії, мене звали «Далеко», 
бо я мав дуже добрі очі� Я йому відповів: ще далі, як волові за рогами, 
себто ще доста виджу�

— А що значить — за скільки ти робиш?
— Платіть�
Мусили пани кинути в клебаню ще по золотому�
— Оті три золоті, за котрі я роблю, складають одне ціле, лиш на троє 

поділене� З одної частини я сам живу, другу позичаю, себто дітей годую, 
аби вони мене на старі дні кормили, а третю частину за борг віддаю, 
себто утримую на неї своїх старих батьків, які мене вигодували�

— Се не так тяжко розуміти, — шепчуть між собою пани, — а ми 
не здогадалися�

— А що значить — тридцять два лише дванадцять?
— Платіть по золотому!
Мусили пани вишкребти з кишень останні гроші й кинути в клебаню�
— А се так треба розуміти: король звідав, скільки в мене ще лиши-

лося зубів, бо кожний знає, що в людини є тридцять два зуби, а я йому 
відповів, що маю вже лише дванадцять�

— Але ж і це не тяжко вгадати! — сердяться пани�
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— А що означає: коли були б цапи, то ти б їх зумів подоїти?
— Се вам поясню без грошей, — засміявся селянин� — Цапів я так 

дою, як тепер вас� Усе ваше золото видоїв у клебаню�
Пани заганьбилися й сердито говорять:
— Но, тепер ми розповімо королеві, що ти нам усе розтлумачив, 

хоч обіцяв мовчати, поки не зустрінеш його світле лице� Тепер тебе 
король покарає!

— Хіба я не зустрівся з царським світлим лицем? Таж я не раз зу-
стрічався з ним: на кожному золотому є царське лице! Король Матяш 
наказав мені доти не говорити нашої таємниці, доки не буде заплаче-
на світлим золотом�

Похнюпилися «подоєні цапи», помацалися там, де їх не свербіло і… по 
одному, ховаючись за корчі, повернулися до короля Матяша� А той, коли 
всі були на місці, нараз ніби прокинувся від сну і, сміючись, каже: 

— Приснилося мені, що той простий селянин, з котрим я мав бесі-
ду, всіх великих цапів подоїв…

Посхиляли вельможні пани голови, але жоден не проговорив ані 
слова, як би у рот води понабирали� 

Записав П. Лінтур від Василя Короловича.
(Три золоті слова: Закарпатські казки Василя Короловича / запис тек-

стів та впоряд� П� В� Лінтура� — Ужгород: Карпати, 1968� — С� 226—228)�

Псячий торг у Будапешті

Це теж сталося за короля Матяша� Турки, які перед тим часто йшли 
війною на Мадьярщину, боялися Чорної армії і нападали тільки на 
прикордонні села, та й то ночами, як розбійники�

Раз турецькі грабіжники напали вночі на отару� Молодий вівчар 
сміливо вступив із ними в боротьбу, але сам не зміг оборонитися� 
Одні турки погнали вже вівці, а другі ще билися із ним� У нерівній 
сутичці на боці вівчаря були тільки пси, які загризли кількох турків і 
так врятували господаря від смерті�
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«Но, до чого тепер узятися? — думає вівчар� — Крім шістьох собак, 
не маю нічого»�

І додумався, що піде вербуватися до Чорної армії� Так і зробив — 
заголосився в Матяша�

— Та що ти, легіню, хотів би від мене?
— Пресвітлий царю, прийміть мене до Чорної армії, — сказав ві-

вчар і тут же розповів усю свою біду�
— А ти куди дінеш своїх вірних псів?
— Дарую їх державі…
Матяшеві дуже полюбився сміливий леґінь і він вирішив йому до-

помогти�
— Ото добре, що додумався вступити до Чорної армії, але я бачу, 

що тебе ще тягне за вівчарством, бо коли згадуєш про вівці, то аж 
сльози у тебе в очах� Почекай тут мене�

Король вернувся в залу і розповів панам про нещасний випадок із 
хлопцем�

— Треба допомогти, та він дарма не візьме нічого�
Пани радилися довго, але задар�
Тоді Матяш каже:
— Якщо вівчар не хоче прийняти подарунок, купимо на торзі його псів�
Погодилися й призначили торг�
Матяш вернувся до нашого хлопця:
— Твоє діло розсудили збори� До армії не можемо тебе записати, бо 

набір закінчений� А твоїх псів я у подарунок не можу прийняти� Ми 
купимо твоїх вірних слуг�

Тим часом вони повиходили на двір і почався торг� Купці набива-
ли велику ціну, й за одного пса дали сто золотих�

Вівчар дістав за собак такі великі гроші, що міг купити в десять 
раз більшу отару овець, як мав перед тим�

Від того часу і пішла межи народом приповідка: «Раз був у Буді 
псячий торг»�

Записав П. Лінтур від Василя Короловича.
(Там само� — С� 224—225)�



444         Фольклор українсько-угорського порубіжжя

Як Марамарош дістав ропляный колодязь

Давными часами в Марамароши, у сели Салдобоши, у єдного чоловіка 
быв плеканый сын� Тот сын пошов на сіно из своїм отцем на поле� За-
чали складовати сіно на воз�

Давными часами збирали царі витязів, бо народам не робили 
войну та людську кров не проливали як тепер� Лиш таким способом 
робили: Выженуть на поле два витязі; котрый переможе, то тот цар 
виграє войну�

Раз король Матій Корвин выслав двох послов, чтобы знайшли моц-
ного чоловіка, якій быв бы на вытязя�

Слуги пошли до Марамароша, бо там казали им, що є сильный чо-
ловік� Они ишли крозь села шукати вытязя� Давно дорог не было як 
ныні, й люде ходили найбольше лісами�

Тоті послы пошли на одно поле коло Салдобоша� На том полю тер-
хали два люде сіно, отець и сын� А то быв Киниж из своїм сыном Пав-
лом� Послы звідовали Кинижа, куди мож перейти до села Шандрова�

Кинижів сын Павло быв на возі и отець єму дав пузину (пауз), бо 
хотили зав’язати сіно� Павло взяв за конець пузину одной рукою и 
показав, куды мож перейти до Шандрова� Тота пузина была така, шо 
теперішным людям двом бы было нести�

Послы увиділи, якій Павло сильный, та зазвідали, як вон пише-
ся� Вон сказав своє имя, Киниж Павло� Послы записали собі и пошли 
дале� Ходили довго, довго, а такій не находився другий, як Павло�

Пошли до короля Матія Корвина и сказали имя того Кинижа, ко-
трого нашли у Салдобоши� Король дав єго закликати до себе, абы ви-
дів, якій вон чоловік� Вон послухав и пошов до короля� Король увидів, 
якій вон моцный и спер єго у себе�

И король дав знати турецкому ханови, що має витязя�
Король и хан изойшлися на одну воду из витязями� Корвин на од-

ному боці из Павлом, а хан на другом боці� Тота вода була доста ши-
рока� На воді была одна чайка� Чайку треба было так ногою ударити, 
абы сама пошла на другий бок воды�
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Турецкій витязь ударив у чайку, айбо чайка не дойшла до другого 
берега�

Дале бив Павло� Як ударив у чайку ногою, то она пошла на другий 
берег на сушу�

Матій Корвин дуже зрадувався, а хан засмутився�
Як виграв Матій войну, пошли до королівської палаты и там учи-

нили велику гостину�
По гостині король звідував Павла, що йому треба дати за тото, що 

выграв войну�
Киниж Павло не хотів нич, лиш тот колодязь, котрый находиться 

у Шандровском хутари� Вон його сяк просив: Королю, нич мені не 
дай, ні золота, ні срібла, лиш тот колодязь, из котрого тече солена вода� 
Тай так його дай, абы Марамарош, мог брати ропу задар, а другі ніт�

Король написав на полотні контракт такій, що Марамарош може 
ропы брат и доста, а другі ніт� И подписався на нім золотими бук-
вами�

То письмо полотняне ище и тепер находиться у Салдобоши або 
у Вышкови� Коли не было бы того письма, то давно были бы до нас 
узяли соляный колодязь Мадяры, або велику платню брали бы были� 
Тепер його некто не годен заперти ани платню не годен брати�

Та більше никто не сміє брати из нього ропы, лиш жители Мара-
мароша� Колодязь стоїть собі и ропу беруть люде на потребу до хижі и 
для худобы� Колодязь стоїть и письмо стоїть�

Колодязь находиться у Шандровском хутари близько коло Драгова 
в Марамарошской жупі�

Хто хотів бы то видіти, най иде до Шандрова�

Записав од Юры Росохи з Драгова Марамарошской жупы Стефан Рос-
оха, ученик ІІІ кл.

(Народні оповіданя про давнину: история Подкарпатскої Руси в 
переказах / упоряд� К� Заклинскій; зобрали ученики Береговскої гим-
назії� — Пряшев: Печатня св� Николая, 1925� — С� 67—71)�
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Як Матяша били в Коложварі

Матяш часто переодягався в одяг простака й ходив помежи люди, 
щоб бачити, як вони живуть�

Раз він дізнався, що бургомістр міста Коложвар дуже збиткує бід-
ноту і вирішив перевірити, чи правда� Та й хотілося побути у рідному 
місті, де вперше йому засвітило сонце�

Одягнув на себе якесь подерте плаття і — гайда у мандри! Було 
літо, й сонце дуже пражило, коли вступив до Коложвару� Ходить, хо-
дить по місту оглядає і помалу дійшов до бургомістра�

Бачить: двір завалений колотвицями (колотниця — колоте дере-
во), а люди тут, як мурянки, роблять: одні пилють, другі колють, тре-
ті носять і складають дрова в ряд� А гайдуки наводять порядок і не 
шкодують канчуків: то тут, то там б’ють робітника — по хребту, по 
шиї, межі очі� Бургомістр сидить на балкончику й палить довгу піпу� 
Чубук досягає йому аж до колін, а староста спокійно собі пахкає…

Матяш, як це побачив, вибрав місце на лавиці, звідки все було вид-
ко� Сидить і ніби дрімає�

Раз лиш побачив це гайдук, прибіг до нього й закричав:
— Гей ти, лайдаку! Чого тут дрімаєш і крадеш від бога такий до-

рогий час?! Ану, вставай і гайда дрова носити! Швидко! Що гойдаєш 
своїм довгим носищем?! — і канчуком порядно лупнув по хребту�

— Як робити, то робити,  — на те озвався Матяш� — Айбо яка буде 
платня за роботу?

— Яка платня? А така! — і канчуком пару разів швакнув по голові, 
аж засвистало у повітрі�

— Ти…волоцюго���сякий-такий!��
Іде Матяш на двір, а коли порівнявся з паном-бургомістром, ко-

трий палив піпу на балконі, спитав:
— Чи ви староста міста Коложвара?
— Я… А тобі що треба?!
— Я хотів би знати, що будете платити за роботу, бо гайдук при-

мушує мене дрова носити�
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— Го… го-го! Ти шибенику! За платню питаєш?! Ану, заплати 
йому! — крикнув гайдукові, а тому двічі одне не треба казати — так 
свиснув чоловіка по хребту, аж запорошило з дрантивого каптана�

Матяш більше не питав нічого, став межи люди і до вечора робив, 
аж піт із нього тік�

Коли носив дрова, підібрав хвилину, щоб ніхто не бачив, і на одному 
дереві написав: «Тут робив король Матяш і платили йому канчуками»�

Як стемніло, староста наказав гайдукам:
— Розпустіть голоту, бо є такий дурний Матяшівський закон, що 

лише до вечора можна їй роботи� І не забудьте, що робітникам за цим 
дурним законом треба заплатити� То дайте їм добре! Га-га-га!�� — За-
сміявся бургомістр�

Тоді старший гайдук луснув канчуком� Це означало, що кінець ро-
боти, й люди почали стрімголов тікати на вулицю� А на брамі по бо-
ках стояли гайдуки й платили канчуками…

Найбільше дістав Матяш, бо він не тікав, а йшов позаду спокійно, 
і староста гукнув на гайдуків:

— А цьому носатому не шкодуйте дати добру плату!��
І два гайдуки, один з одного боку, другий з другого, постаралися 

йому так заплатити, щоб їх похвалив староста�
Матяш дістав порядно� Дістав би і більше, та канчук замотався 

йому довкола шиї, й доки гайдук його розмотав, Матяш шмигнув на 
вулицю� 

Другого дня Матяш відвідав Коложвар уже як король, не в подерто-
му капатні, а в царській одежі, у супроводі війська й високих осіб�

Пан бургомістр, урядовці й гайдуки випарадилися й вийшли на-
зустріч Матяшу� Вклонилися до ніг� Король питає старосту:

— Що нового, пане бургомістре, у вашому місті?
— О, пресвітлий царю! Живемо в мирі й щастя, щодня просимо від 

бога для вас «многая літа»�
— А як прості люди? Чи не збиткують їх пани?
— А я для чого тут? Я би панам показав!
— Добрі є, пане старосто� Прошу вас, проведіть мене по вашому 

місту, бо я тут незнайомий чоловік�
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Рушили по Коложвару, а бургомістр показує своє господарство� Так 
дійшли і до обійстя старости� Тут Матяш спинився:

— Чий се парадний дім?
— Се мій, пресвітлий царю�
— Такий, як палац!�� А скільки у вас дров!
— Та біг допоміг!
— Добрі, добрі, пане старосто… А крім бога, хто допомагав?
— Люди, пресвітлий королю…
— Я як ви платили за роботу?
— Я… я… я��� пресвітлий царю, нічого не платив, бо люди із вдяч-

ності мені все поробили… — відповідає староста, але вже ноги під ним 
затремтіли, бо відчуває щось недобре…

— Виходить, «Матяшівським законом» і за «Матяшівську плату», — 
сказав король, і його лице нараз зробилось похмурим�

Зайшли на двір�
— Ану, братці, розмітуйте кліті! — говорить король�
Люди почали розмітувати сяги, а як дійшли до тої колоди, на ко-

трій був напис, Матяш узяв старосту за руку, привів його до колотни-
ці й наказав:

— Читай!��
Староста, заникуючись, вичитав: «Тут робив король Матяш…» 
— Читай далі!
— «…і платили йому канчуками»�
— Но, щоб ви знали, пане бургомістре: отой довгоносий, котрому, 

за вашим «Матяшівським законом», добре сплатили канчуками ваші 
гайдуки, тепер перед вами… А як ще не вірите, то гляньте на знаки на 
моїм хребті та на моїй шиї,  — і показує синці�

Впав на коліна бургомістр, а за ним і гайдуки�
— Ви встаньте! — каже Матяш гайдукам� — Ви робили те, що вам 

було наказано� Обійдетесь і меншою карою� А для вас, пане старосто, 
за те, що так старанно дотримували «Матяшівські закони» і не шкоду-
ючи платили канчуками,  — для вас милості не буде! На шибеницю!

І люди, котрих зібралося безліч, закричали:
Най живе Матяш справедливий!��
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(Три золоті слова: Закарпатські казки Василя Короловича / запис тек-
стів та впоряд� П� В� Лінтура� — Ужгород: Карпати, 1968� — С� 236—238)�

Як Матяш обробляв панами винницю

Якось після одного великого засідання пани приготували гостину-
банкет� День був прекрасний, сонячний� Пани їдять, п’ють, вино 
ллється потоком� Одні піднімають келих за державу, другі — за Чор-
ну армію, треті — за короля� А Матяш лиш посмішкується і поглядає 
у вікно, звідки добре видно гору-винницю� На ній люди, як мурахи, 
роблять�

Матяш каже:
— Вельможні панове! Я вже стільки тостів вислухав, що заболіла 

від них голова� Чи видите людей на горі, які обробляють винницю?
— То видимо, видимо�
— Но! Та час би їм полуднувати� Нас тут душ п’ятдесят, і всі ми 

здорові�
— Правда, правда, ми, слава богу, всі здорові�
— Ану, будьте ласкаві, йти за мною� Най люди посідають до наших 

столів і обідають, а ми за той час будемо на винниці робити�
Король схопився й пішов на гору� Панство — за ним�
Матяш говорить виноградарям:
— Люди чесні, трохи відпочиньте і попоїжте коло тих столів,  — і 

показав рукою�
Король узяв у руки мотику, сказав людям, щоб передали мотики і 

вельможам, і повів панів горі горою� Як були на верху, скомандував:
— Давайте копати! Хто з нас найвправніший?
І сам почав перекопувати землю� 
Копають пани, копають, а Матяш приклад показує, першим жене 

свій ряд…
Сонце припікає� З панів не лише піт, але вже лій тече�
Пани скривились вдвоє, копаючи землю, та лишити роботу не 

сміють, бо сам король веде перед� Його ж так само пражить сонце, 
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зате перекопує, аж куриться� Тоді один з панів, що був найопецькува-
тіший, жбурнув мотикою й загойкав:

— Пресвітлий королю! Се не для нас робота� Я життя готовий від-
дати за нашу державу, буду бити ворога, айбо до сієї роботи не при-
датний� Най вона й надалі лишається простакам…

— Правда, правда,  — загули й інші пани, котрі ледве на ногах стояли�
— Добрі є! — засміявся король Матяш, кидайте мотики� Я не на 

те привів вас сюди, щоб обробляти винницю� З нашої роботи багато 
користі не буде� Коби ви робили на державу, то вона скоро вмерла би 
із голоду� Я лиш хотів вам показати, скільки праці потребує те вино, 
котре ви, не шкодуючи, розливаєте…Та й колачі, котрі ви їсте, нелегко 
дістаються� За них бідні люди гарячим потом платять� А ви не цінуєте 
їх працю, забули за їх мозолі… Ви підіймали чарки за державу, за Чор-
ну армію, за короля… Лише за тих забули, з чиєї праці живете� Думаю, 
що від днешнього дня будете поважати робітничий народ� 

(Там само� — С� 228—229)�

Як Матяш гостив простаків і панів

Король Матяш усе говорив, що прості люди розумніші й спритніші за 
панів� Але вельможі не хотіли це признавати:

— Ніколи такого не було й не буде, аби простак перехитрив пана!
— А я вам се доведу ще днесь, — заявив їм Матяш�
Приготував велику гостину, скликав багато панства і простих людей� 
Перед початком гості розсілися так, що за одним столом були 

пани, за другим — простаки� Король зачудувався з цього:
— Чом ви розділилися? Адже тут гостина приготовлена однакова 

для всіх?!
— Пресвітлий царю, — каже один із простих людей, — ми тут роз-

ділилися за приказкою�
— Якою?
— А такою: «Кожух до кожуха, сірка до сірака!»
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Король засміявся:
— Но, коли ви отак розділилися, то може, і гоститися буде по-

різному?
— По-різному, по-різному! — загойкали пани�
— Най буде� То як же ви, вельможні, гоститися хочете: по-

свинському або по-маржинському 
— Ми по-маржинському! — закричали пани�
— А ви, чесні люди? — питає Матяш простаків?
— Ми по-свинському�
За наказом короля слуги почали носити їжу на столи: панам усякі 

найсмачніші страви, після яких дуже хочеться пити, але напою не 
дають, а простакам — і їсти, і пити�

І почали гостину�
Пани поглядають у бік простих і слину ковтають�
Лиш коли кінчилась гостина, то слуги поставили перед панами і на-

пої� Ті ледве встигли випити по чарочці й треба було вставати з-за столу�
Один з вельможних, найсміливіший, не стерпів і сказав:
— Пресвітлий королю, що за злу фіглю ви з нами вчинили?
Інші пани підтримали вельможу, висловили й своє незадоволення�
— Вельможні панове,  — говорить на те Матяш, — все стало-

ся за вашим бажанням� Хіба не ви самі собі вибрали гостину по-
маржинському? 

— По-маржинському все ж таки ліпше звучить, як по-
свинському!

Матяш засміявся:
— Но, бачите� Самі собі вибрали гостину, а тепер невдоволені� Зараз 

я вам усе поясню: рогату худобу найперше годують, і се триває коло 
двох годин, потім женуть її на водопій� Свиням їсти і пити дають од-
ночасно� То треба би й вам знати�

Пани лише посхиляли голови� 
— Аби ви пам’ятали, вельможні панове, що ви простого чоловіка 

не перехитрите� Простий чоловік розумніший від пана!

 (Там само� — С� 229—230 )�
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Як пани знущалися з солдатів-героїв

Раз король Матяш пішов на прогулянку в недалекий ліс� Одягнений 
був у просту селянську одежу, через плече — рушниця� 

Ішов собі, посвистуючи, і спинився під знайомим дубом, де звик 
відпочивати� Дивиться: на лавиці сидить селянин — ще не дід, айбо 
й не леґінь, і їсть чорний хліб� 

— Доброго здоров’я! — поклонився Матяш�
— Дай боже й тобі!
— Та чи смакує чорний хліб?
— Де ви не смакував? Кожному би посмакував після такої довгої 

дороги�
— Виходить, важлива справа примусила тебе пройти таку дорогу?
— Так, так…важлива справа привела мене сюди� Я би хотів погово-

рити із королем Матяшем�
— Та чому не говориш? 
— Гей, гей…Не так легко дістатися до короля, як ти собі гадаєш! Сто-

рожа не пускає� Треба би підплатити, а в мене грошей не є� От я й ви-
рішив дочекатися короля отут, бо, кажуть, він звик приходити сюди на 
прогулянку� — І чоловік відсунувся набік, щоб дати місце Матяшу�

Сідаючи, король запримітив, що у незнайомого тільки одна нога, а 
замість другої — обрубок�

— А де друга нога?
— Зосталася коло Білограду: там її відірвала турецька куля із гар-

мати� Гей, коло Білограду впало немало наших! Але недарма — турки 
були розбиті… Після бою наш командир Гуняді перевіряв поранених 
і вбитих, то шкодував і турецьких воїнів: «Вони не з своєї доброї волі 
йшли на нас, їх силою гнали турецькі пани»�

— Може, і з тобою говорив Янош Гуняді?
— І зі мною� Заговорив ласкаво, потис мені руку і сказав: «Держися, 

брате, видужаєш!»� Гей, страшний біль я пережив� А видужав!�� Удома 
моя пані звільнила мене від панщини� Не лиш мене, а й усіх вояків з 
турецьких воєн� Легше стало жити, доки знову не знайшла біда� Вель-
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можний пан Чабинської фортеці розсердився на нашу панію за те, 
що дала нам волю, захопив її маєток, а нас знову поробив рабами� На 
отакий розбійницький напад вельможа мав сили, а до війська Гуня-
дія, що воювали з турками, не захотів дати жодного вояка… Така не-
справедливість мене мучить і загнала мене аж сюди� Хотів би се діло 
розказати Матяшеві�

— Як зветься твоє село?
— Каличин�
— Знаю, знаю, де воно,  — сказав Матяш і почав збиратися� — Вста-

вай і ти, вірний солдате Гунядія� Що ти хотів сказати королеві, те я 
йому передам від слова до слова� Й доки дійдеш до свого домівства, 
Матяш уже вчинить свій справедливий суд…

І дав старому солдатові три золоті дукати� Той не смів і приймати 
такий великий подарунок�

Так вони розійшлися� Вояк пішов своєю дорогою, Матяш — своєю, 
думаючи: «Як то може бути, що до мене не годен пробитися бідний 
чоловік, коли я дав наказ кожного пускати?!»

Доки ветеран турецьких воєн добрався на милиці до свого домів-
ства, вже король його діло рішив: панії вернув її маєток, свавільця по-
карав, а всіх солдатів-ветеранів звільнив од кріпацтва�

Минали роки� Солдат-інвалід дуже постарівся�
Якось улітку пішла поголоска, що через село має проходити Чорна 

армія�
Люди висипали на вулицю� І ветеран стояв перед своєю хижею� 

Коли Матяш на чолі війська проходив повз нього, то старий впізнав 
короля� Але й король не забув солдата Гунядія� Спинив військо, повер-
нув коня до діда й каже:

— Чи впізнаєш мене?
— Де би не впізнав?!
І потисли собі руки�
— Отак мені потис руку, як його отець Янош Гуняді, — сказав ве-

теран�

(Там само� — С� 230—232)�
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Матійово

Король Матій ходив помежи люди� Там, де наше село, застала його 
ніч� А там були пастирі, пасли худобу� Жили вони у колибах�

В одній колибі король ночував� Дали йому молока напитися, по-
стелили на свіжому сіні�

На другий день увидів, що місця се файні� Вийняв гроші і каже:
— Нате, і збудуйте село!
Вівчарі подякували і звідають:
— А за кого нам Богу молитися?
— За короля Матія�
Так потім і назвали село — Матійовом� 

Записано у с. Матійово на Виноградівщині у 1990 р.
(Як то давно було: Легенди, перекази, бувальщини, билиці та при-

тчі Закарпаття у записах І� Сенька� — Ужгород: ВАТ «Закарпаття», 
2003� — С� 97)�

Про Раковція

Наш пан Раковцій жив в Дебрецині� Єдного разу прийшов до него 
єден Мадяр из Азії и просився у нього на службу� Як тот Мадяр слу-
жив у Раковція за єден рок, то тогды попросив пана, абы йому продав 
сто коблов землі�

Раковцій продав� Тогды тот Мадяр пошов до Азії и привів из собою 
сто Мадяров, на кождый кобел землі єдного�

Потому служив назад єден рок, и назад купив сто кобловок землі, 
пошов и привів сто Мадяров�

Потом служив назад єден рок и пошов у Азію и привів из собою бі-
лого коня из красным черленым кантаром і сріберными гомбицями 
на чолі (на том реміни, котрый є на чолі)�

Коли ишов попод панскій замок, пан выйшов из палаты и увидів 
того коня� Пан казав Мадярови, абы той продав коня� 
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Тот Мадяр казав, аж тогды, коли пан учинить из ним такій контракт 
и подпишеся, що свободно йому жити из своїми людьми на його земли�

Раковцій пристав на то� Тогды той Мадяр пошов опять у Азію и 
привів много Мадяров� Оті Мадяри забрали коня, позабирали од лю-
дей коси, мотыки, балты, бо сами не мали, и выгнали всіх Русинов 
горі Марамарош�

Самого пана Раковція выгнали оні под Хустскій замок� Тогды Ра-
ковцій под замком заспівав:

«Так черленый кантар, білый конь,
Продав я краину, Боже мой!»

Записав од Семене Поляка в Нижном Шарду Береговской жупы Юрій 
Станинець, уч. VII кл.

(Народні оповіданя про давнину: история Подкарпатскої Руси в 
переказах / упоряд� К� Заклинскій; зобрали ученики Береговскої гим-
назії� — Пряшев: Печатня св� Николая, 1925� — С� 93—94)�

Як Ракоці втік із в’язниці

Ракоці, коли був молодий, ходив переодітим помежи люди й видів, яка то 
біда — панщина� Коли він став воєводою, то хотів відмінити панщину�

Пани, коли про те взнали, звинуватили Ракоці в зраді й заперли 
його в темницю� А ви знаєте, що таке темниця: вирі мури� Захворів Ра-
коці� Видить, що тут біда, почав думати, як би, доки не пізно, втекти� 

Дуркає він у двері, кличе начальника стражі� Каже:
— Ви видите, що я хворий� Вже недовго мені залишилося жити, то 

хочу перед смертю висповідатися�
Прийшов піп сповідати Ракоці�
— Які гріхи маєш? — звідує�
Ракоці лежить на голих дошках, ледве губами ворушить� Піп на-

хилився, аби вчути, які гріхи вмираючий перераховує, а той — хап 
його за шию і задушив� Зняв з попа реверенду, а його одів у свою оде-
жу й поклав на постіль� Переодітого, з чашею і хрестом у руках, пани 
Ракоці не впізнали� 
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— То чи довго буде жити? — зазвідали «попа»�
— До вечора протягне, а там можна буде співати йому «вічну 

пам’ять, блаженний покой»�
Зайшла стража вечером у темницю і найшла мертвого…попа� При-

бігли доганяти Ракоці, та що побачиш у темноті� А на другий день по 
слідах не могли розібратися, бо втікач перекував коня наруби — йшов 
уперед, а сліди показували назад�

Ракоці втік у Карпатські гори� Ліс та вірні люди, які боролися про-
ти панщини, сховали його�

На те село, де переховувався Ракоці, і тепер кажуть «Бовцар» (тоб-
то: був цар)� Там він викопав і обмурував криницю, яку називають 
його іменем�

Зап. у 1968 р. І. Сенько від М. І. Шопляка-Козака.
(Чарівна торба: Українські народні казки, притчі, легенди, перека-

зи, пісні та прислів’я, записані від М� І� Шопляка-Козака� — Ужгород: 
Карпати, 1988� — С� 25)�

Про Шаланецьку гору

Одного разу після запеклого бою Ференц Ракоці утікав від австрій-
ської погоні через село Шаланки� Прийшов до Шаланецької гори й 
видить, що біда: ось, ось австрійці наздоженуть�

Тоді Ференц Ракоці повернув до коваля і наказав прибити підкови 
задом наперед� Коваль прибив� Ференц Ракоці сів на коня і зачав уті-
кати через Шаланецьку гору� Австрійці натрапити на його слід, але 
він вів назад�

У знак того, що Ракоці врятувався, на високій Шаланецькій горі 
покладено камінь�

Він стоїть там і до нинішнього дня�
Записав М. Ченгерій у с. Шаланках Виноградівського району. Надр. у ж. 

«Наш родный край», Тячів 1925, ч.1. Подав П. Пойда.
(Легенди нашого краю / ред�-упорядник П� Скунць� — Ужгород: 

Карпати, 1972�  — С� 183)�
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Ракоці у Підполоззі

Коли Ракоці втікав у Польщу, то ніч його застала у Підполоззі� Зайшли 
із слугою до хижі, а там велика тіснота� Звичай велить: подорожнього у 
дім прияти і нагодувати� А коли слуга підійшов до ґазди і шепнув йому 
на вухо, що на нічліг проситься король Ракоці, тот аж занезнався�

— Що вам дам їсти?
— А що самі їсте, — сказав гість�
Дали їм молока і житнього хліба�
А далі ґазда каже:
— Слузі постелю на лавиці, а його світлості — на столі�
Коли лягли спати, то дитина розплакалася� Ґазда гойкнув на жону:
— Ану загурь дітину, най королю дасть спати!
Жона почала зацитькувати дітину, примовляючи:
— Цить, дітино, цить, бо в нас король спить!
А Ракоці каже: 
— Дитина — над короля: коли хоче, тогди плаче�
Дитину загурили, і король добре виспався� За нічліг заплатив зо-

лотом�
А потім тот стіл, на якому спав король, купили в музей�

Записано у Жденійово Воловецького р-ну у 1961 р.
(Як то давно було: Легенди, перекази, бувальщини, билиці та при-

тчі Закарпаття у записах І� Сенька�  — Ужгород: ВАТ «Закарпаття», 
2003�  — С� 148—149)�

Як Ракоці говорив із вояками

Прийшов якось Ракоці до вояків узнати, як жиють� Вишорокозовали 
вояків, стоять� Підходить Ракоці і звідає:

— На що жалуєтеся?
Стоять вояки, мовчать� Та найшовся один сміливий і каже:
— Мало нам їсти дають�
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— Не може того бути, — каже Ракоці� — Я даю на кожного вояка 
стільки всього, аби був ситий�

— Айбо ми голодні, — твердить своє вояк�
Ракоці каже йому:
— Візьми жменю піску і дай крайньому у шерензі, най передає у 

другий кінець�
У другий кінець передали одну пучку піску, бо пісчинки або про-

сипалися, або поприлипали до рук�
— Тепер ви видите, чому ви голодні, — сказав Ракоці воякам� — Так 

що то не моя вина� 

Зап. у с. Келечин на Міжгірщині від Михайла Шопляка-Козака.
(Там само� — С� 149)�

Завадка

Під владою мадяр підкарпатські русини перебували протягом тися-
чоліття� Для них це було подвійне ярмо� Від здирання податків гріш-
ми і натурою життя простого люду ставало нестерпним� Спалахували 
заворушення й повстання� На початку ХVІІІ ст� на чолі неспокійних 
верств населення став Трансільванський князь Ференц ІІ Ракоці, син 
мукачівської княгині Ілони Зріні� Він щиро вболівав за долю русинів� 
І ставив собі за мету відомстити окупантами за долю знедолених� Та 
не вийшло� Багаторічна визвольна війна ополченських загонів «куру-
ців» закінчилась повною поразкою� Довелося князеві тікати до Поль-
щі� Маршрут втечі пролягав через Свалявщину�

Переказують, що в урочищі Товстий, що розкинувся на схилі од-
нойменної гори на північній околиці Сваляви, Ракоці зі своїми ві-
рними соратниками відпочивав� Сюди жителі Сваляви приносили 
йому хліба, картоплі, солонини�

Наступним місцем перепочинку Ракоці було село Солочин� Гора 
Товстий своїм північним відрогом утворює улоговину, зручну для пе-
реходу з долини Латориці в долину річки Пені�
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Перейшовши річку Пеню бродом, пересвідчившись у відсутності 
патрулів на дорозі, яку їм необхідно було перейти, князь заскочив до 
села Солочин, що на відшибі жвавого тракту� Щоб із Солочина далі 
тікати, потрібно було знову перейти ріку� Та за ніч річка збурилася 
водою, і переправа стала небезпечною� Другий день знову не вдалось 
їм перейти і таким чином залишилися в селі на декілька днів� Побли-
зу села Солочин у лісі був стіл, за яким обідав Ракоці� Той стіл потім 
забрали до Будапешта� А коли повінь спала і біженці могли вирушити 
в дальшу путь, вони дали підкувати своїх коней передом назад, щоб 
ввести в оману своїх переслідувачів�

У такий спосіб тікали далі� Але в маленькому селі під Бескидом на 
лісовій стежинці князеві зачепило (завадило) гілкою капелюха�

— Стійте, завадило!�� — почулась команда�
— Цей випадок і той вислів «завадило» (зачепило) й дали назву 

тому селу, що там потім виросло, — Завадка�

Василь Молнар, газ. «Новини Закарпаття», №152—153, 1996, 12 жовтня.
(Чорі Ю� Що не сільце — своє лице: легенди, перекази та оповіді 

про закарпатські міста, села й присілки� — Ужгород: Госпрозрах� ред�-
видав� відділ у справах преси та інфор�, 2007� — С� 73—74)�

Галявинка Голиця
 

Усі знають за гору Маковицю, що знаходиться між ріками Латориця, 
Уж і Тур’я� Але мало хто знає про Маковицьку галявину�

А галявинка ця красна� Весною вкрита густим, невеличким мо-
хом, влітку — густою зеленою травою� Взимку на галявині білий сніг 
мерехтить, наче срібло�

За цю галявинку старі люди розповідають таке� Ніби колись давно, коли 
князь Ракоці — володар Мукачівського замку, вів війну з німцями, вони 
якось напали на князя, той мусив або здатися, або тікати� Він вирішив 
втекти� Попрощався з рідними і рушив у дорогу таємними стежками�

На горі Маковиці сів відпочити� Та раптом почув великий гук� Уже 
думав, що то німці ось-ось схоплять його� Та бачить, аж то зійшлися 
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десь понад чотириста русинів на зеленій галявині� Хто з косою, хто з 
вилами, хто з мотикою� І стали радитися, як би допомогти Ракоці й 
звільнити руський край від німців�

Ракоці підійшов до них і про все розповів�
Заплакали люди, заплакав і князь�
Не честь вшанування князя челядь обтяла своє довге волосся� І тому, 

що на тій галявинці 400 русинів обтяли своє волосся, назвали її Голицею�

Надіслав Іван Шелепець, ж. «Наш родний край», ч. 8, 1925, с. 9—10.
(Чорі Ю� Землі до лиця її околиця: легенди, перекази та оповідання 

про гори, скелі, пагорби, полонини, пам’ятні камені, шляхи-стежини, 
перевали, озера… Закарпаття� — Ужгород: Госпрозрах� ред�-видав� від-
діл у справах преси та інфор�, 2003�— С� 66)�

На Лемацькім

У Довгому є красне, широке поле між рікою Боржавою й горбком Же-
лізарським� Нині воно зветься «На Лемацькім»�

Давно це поле не мало своєї окремої назви, лиш від того часу, від-
коли тут сталася велика подія�

 Розійшлася вістка між русинами, що Раковці рушив з Польщі, щоб 
визволити народ наш і руську віру від папістів� Розійшлася чутка, що 
всі русини мають йому допомагати�

Спочатку ця чутка розійшлася між лемаками� Лемаки лишили 
хижі, жінок, дітей, щоб вибороти собі волю� Взяли коси, мотики, со-
кири, а подекуди ціпи, й збиралися до Марамороша, щоб там зійтися 
з іншими військами Раковція�

Айбо цісарські генерали дізналися за це� Лемаки з Бережської 
жупи дійшли лем до Довгого� Там на полі коло села стався перший 
бій між куруцами й лабанцями, межи русинами і цісарем�

Ой, потоком текла там кровця! Дуже много русинів упало, пролля-
ло кров, вояки цісаря були добре озброєні, а наші русини мали лем 
дух, а не мали зброї�
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І відтоді це поле зветься «На Лемацькім»�

Записано П. Лінтуром від Ф. Шандро з с. Довге.
(Легенди Карпат / упор� Г� Ігнатовича� — Ужгород: Карпати, 1968�  — 

С� 226—227)�

Підступне співчуття

Це було давно� Дуже давно� На троні сидів тоді прадід Марії-Терезії 
імператор Леопольд� У державі йшла війна між прихильниками Габ-
сбургів, яких звали в народі «лабанцями» з одного боку, й «куруца-
ми» — повстанцями проти королівської влади  — з другого�

Сталося так, що в Хустському замку засіли прихильники Габсбур-
гів — лабанці� Комендантом фортеці був у них якийсь капітан Таллош�

Ватажок повстанців-куруців Емерик Текель вирішив вернути 
Хустський замок, це орлине гніздо, що мало велике значення у війні� 
Він викликав до себе полковника Рославецького й дав йому наказ ві-
дібрати замок від лабанців�

Облога затяглася� Військо куруців складалося з кінноти й піхоти, 
а артилерії не було, хіба що кілька польових гармат, не придатних 
для облоги фортець� Їх ядра ледве долітали до високих мурів гордого 
замка, не завдаючи їм будь-яких значних пошкоджень� А в замку, на 
потужних бастіонах, стояли великі гармати, які були надійним за-
хистом фортеці — під своїм сильним вогнем вони тримали всі під-
ходи до замка� А якщо все ж таки деяким сміливцям щастило на-
близитись до мурів, то вони були відразу вбиті кулями мушкетерів� 
Можна було вдатися до підкупу, але повстанці й самі жили контр-
ибуціями на ворогів� А наказ був даний, і його треба було виконати 
й замок відібрати від лабанців будь-що�

Довго сушив собі голову Рославецький, як його заволодіти зам-
ком, проте все було дарма� Замок стояв непорушно, як скеля� І тут 
раптом поширилася вістка, що в замку спалахнула якась пошесть 
серед війська� І що навіть сам комендант Таллош захворів на якусь 
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невідому й небезпечну недугу й лежить без помочі, нібито й сам 
замковий фельдшер, боячись наблизитись до його ліжка, прики-
нувся хворим�

— А я все-таки не боюся! — сказав Рославецький і наказав запряг-
ти в карету три пари коней� Поїхав�

Під’їздить до замкової брами� З ним кучер і гайдук, у якого в руці 
білий прапор�

Бачить начальник воротарської охорони, що під’їхав якийсь вель-
можний пан, не то барон, не то граф, а може, й князь та ще з білим 
прапором� Не насмілився навіть спитати і впустив підступного во-
рога в замок�

Опинившись в замку, Рославецький тут же попросив, щоб його 
повели до хворого коменданта� Його бажання було виконане, й він 
без найменшого страху ввійшов у кімнату, де лежав хворий Таллош, 
і щиро привітався з ним, сів по-дружньому на край ліжка і відверто 
пояснив йому, що коли почув про його хворобу, то вирішив лиши-
ти на боці будь-яку ворожнечу й неприязнь, керуючись чисто хрис-
тиянськими почуттями� Ось він, мовляв, прийшов, щоб висловити 
своє співчуття� Тим більш, додав він, що вони родичі� І назвав кілька 
вигаданих імен, знаючи, що хворий не буде дошукуватися правди�

Хворий був зворушений увагою і співчуттям ворога�
— Хай вам бог заплатить за ваш лицарський вчинок! — сказав він 

кволим голосом, нічого не підозрюючи�
А Рославецький докладно почав розпитувати хворого — коли він 

занедужав, як це сталося, що в нього болить, як почуває себе — сло-
вом, виявив найбільшу увагу�

Хворий Таллош щиро розповів усе підступному ворогові�
— А хто вас лікує? — повів далі Рославецький розмову�
— Немає коло мене нікого� Наш замковий фельдшер теж захворів�
— У такому разі, сподіваюсь, ви не відмовите, щоб я виписав вам 

свого особистого лікаря з Мукачева� Дозвольте, я напишу про це кіль-
ка слів своєму синові�

— Най вас бог благословить! Ніколи не забуду вам вашого надзви-
чайного милосердя до мене! Сам ангел-охоронець послав вас сюди���
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Рославецький зараз же написав листа своєму синові, щоб негайно 
приїхав з лікарем у Хуст�

Другого дня молодий Рославецький і лікар були вже в Хустському 
замку� Причому, кожний з них приїхав окремо, в своїй кареті й зі сво-
єю службою�

Лікар був відомий на цілу округу� Він оглянув хворого, прописав 
ліки� Подивився й інших хворих�

По ліки треба було посилати до Доброчина, бо тоді аптекаря в Хусті 
ще не було�

За тиждень ліки привезли� Привіз їх теж знайомий Рославецько-
му пан�

Виявилося, що цих ліків мало для того, щоб хворий видужав� А 
хворі люди, як відомо, дуже охоче вживають нові ліки, бо їм здається, 
що швидше видужають�

Треба признати, що Рославецький був дуже щедрий на поради і 
дуже хитрий� Найкращий лікар не міг би переконати хворого вжити 
стільки ліків, як він�

Таллош покірно приймав по краплях еліксир життя, безвідмов-
но жував коріння омолодження, викопане ангелами і погризене 
хробаками, натирався мастю з гадючого сала, купався в чудодій-
ному зіллі, ліпив на себе пластирі��� Словом, усе, що прописував 
йому лікар і радив Рославецький� А кожні ліки, виявлялося, були 
у родичів або приятелів полковника куруців� А вони жили, зви-
чайно, в різних місцевостях і привозили ліки самі, особисто й, пе-
редаючи ліки хворому, висловлювали побажання якнайшвидше 
видужати�

І комендант справді відчув, що потроху до нього вертається 
здоров’я, а з ним і холодний розум, затьмарений хворобою� Він по-
чав про себе лічити — скільки ж у нього в замку гостює людей? Пан 
Рославецький, його син — це два, лікар — три, брат старший, брат 
молодший, сват, кум, племінник, двоюрідний брат, свояк, шуряк, а у 
кожного з них кучер, гайдук — це вже мало не тридцять���

Хворий аж затремтів� Поволі — й гостей буде більше, як самого вій-
ська в замку!��
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Він вже з охотою встав би, йому здавалося, що він вже цілком здоро-
вий, хіба що шлунок трохи непокоїв� Але гості його нікого до нього не 
пускали, лікар попереджав, що рано ще вставати,  — хворота може повер-
нутись, якщо лікування припинити завчасно� А це загрожує життю!

Минув ще якийсь час� Зрештою пан Таллош заявив, що він вже 
здоровий і більше не буде лікуватись� І відразу звернувся до Росла-
вецького:

— Шановний пане, мені здається, що ваших тут у замку вже до-
сить! Час би вам іти звідси!

— А мені здається, — засміявся у відповідь Рославецький, — що 
нас у замку вже досить і ми не збираємося іти звідси� Ми тут залиши-
мось, а йти із замка доведеться вам, вельможний пане!��

Пан Таллош хотів слова Рославецького обернути на жарт�
— Невже ви хочете сказати, що зможете вже подолати замкове 

військо? — сказав у відповідь і голосно розсміявся�
— О ні, ваша милість! Ні� Цього й не треба� Адже як тільки ми 

когось із ваших людей посилали по ліки, всіх їх там затримували й 
посилали замість них наших людей� Чесних куруців� Таких, як і ми 
самі� З ваших людей тільки де-не-де стоїть дехто про людське око се-
ред наших� 

Так здобули куруци неприступний Хустський замок�

Подав П. Сова. Записано від М. Гулянича в Хусті на Закарпатті.
(Легенди Карпат / упор� Г� Ігнатовича� — Ужгород: Карпати, 1968�  — 

С� 112 — 116)�

Русины и Мадярска револуція

Русины за свободу пристали все ити на войну� Так то стоялося 1848 
року, коли Мадяры зачали револуцію против австрійскої неволі под 
водителем Кошутом�

У той револуції Мадяры зачали вербовати и наших Русинов� Вер-
бовати значить, шо офіціри ходили из села на село из бандою и по-
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или хлопов, чтобы мали добру дяку� Тогды подав оден руку з межи 
офіціров� Котрый хлоп дав им руку, то значить, що став вояком тої 
революції�

Обіцяли им, що изотруть панщину� Обіцяли, що кождый єднако 
буде порцію платити, бо доти лем простак платив, а нямеш нич�

Мінили руському народу свободноє народноє житя� Бо досі коли 
якій Русин пошов до якого уряду, то не чув, лем мадярскоє або ні-
мецкоє слово� И зато, хоть лем яку малу справу мав, не мог из ними 
уговоритися и мусів собі наняти товмача або фішкароша (адвоката)�

Хоть и Кошутова револуція не так закончилася, як тоті водителі хо-
тіли, вконци лем простый народ мав из неї хосна� То видиться, что лем 
панство утратило револуцію� Бо панщина до тего часу истерлася� Тоті 
бідні люди, котрі на панской земли робили и называлися кмітями або 
телярами, познійше вже тыми не звалися� А тота земля, на котрой они 
робили, перейшла на их власни руки� И почалася «комасація», то зна-
чить, що землю простых людей розлучили од панских землів� Тогды 
передші кміті достали од своих панов спольного пасла и ліса, айбо за 
тото мусили платити� Се уділюваня землі держало до 1870 року�

Кошутова револуція скончилася тым, що австрійскій цісар запро-
сив на помоч россійского царя� Вон загнав своїх вояков и револуцію 
перебили�

По сему Русины наші большу свободу мали� То и видко было, бо у 
школах учили наших дітей по руськи, ай у церкви служба кончилася 
по руськи�

Айбо сесе не довго держало� Цісар постарівся и забыв за обіцян-
ки, а Мадяры почали ставляти мадярскі школы и учили нашых дітей 
мадярским язиком�

Од сего часу зачалася туй мадяризація�

Записав од 70 рочного Ивана Гардубея з Макарієва Бережскої жупи 
Иван Лавришин, уч. V кл.

(Народні оповіданя про давнину: история Подкарпатскої Руси в 
переказах / упоряд� К� Заклинскій; зобрали ученики Береговскої гим-
назії� — Пряшев: Печатня св� Николая, 1925� — С� 120—122)�
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Чому кошутівцї побирають пенсию?

Чи́сарь Франц Йо́зиф догварьйа́ли сьа с Ко́шутом Ла́йошом: Йа ни 
му́шу годова́ти тво́йіх жибраку́ў! — тих войа́куў, шчо йому́ служи́ли; 
на них Франц Йо́зиф се́рдили сьа� — А Ко́шут Ла́йош повіда́ли: Йа ма́у 
на сво́йіх жибраку́ў гро́ші� Кидь ми служи́ли, буду́ть пе́нзійу бра́ти� 
Капіта́н сту́ўку, га́днаць пйадисьа́тку, фе́льльир дьсьа́тку, фра́йтер 
золоту́ўку� І ут то́го чьа́су пе́нзийа йи тим, шчо жи́вуть� І ў Березну́м 
Вели́кум двайи́ беру́ть� 

Зап. в липни, 1896, від Пилипа Опаленика в Ворочові, Унґварської столицї.
(Гнатюк В� ЕМЗУР Т� ІІ: Казки, байки, оповідання про історичні 

особи й анекдоти // ЕЗ� — 1898� — Т� 4� — С� 177)�

Кошутова війна

Це я чув від свого діда, а він чув від старого Вакара� Той Вакар добре 
затямив Кошутову війну, бо він якраз тоді оженився� Прожив Вакар 
110 років і много знав� Він розповідав, як давно одівалися� Тоді люди 
носили довгі петеки, битого у ступах сукна не знали� 

У ті часи прийшов у наше село один пан і пообіцяв, що зітре пан-
щину, кедь люди допоможуть йому воювати з царем� А людям панщи-
на надоїла, і вони згодилися воювати проти царя� Той пан — а то був 
Кошут — списав усіх бажаючих йому допомогти, поставив над ними 
начальників-офіцерів, аби учили їх воювати� Замість пушок мали 
боти, жили в полонинах, а їх матері і жони носили їм туди їсти�

Царем тоді був Франц Йозеф� Жону мав із Росії, Єлизавету� А мі-
ністром у нього був якийсь Ровжій� Той міністр крав царські гроші і 
дуже розбагатів� Син того міністра почав хвалитися царському сину:

— А мій нянько має більше золота, як твій�
— Бо краде! — відповів царський син�
Слово за слово — посважалися� Царський син вихопив саблю і стяв 

міністровому нащадку голову� Прийшов до вітця і звідає:
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— Що прикажете, няньку, зробити такому, хто уб’є чоловіка?
— Голову за голову! — каже цар�
— А якби то ваш син?
— Аж би й син — голову за голову�
Спудився хлопець і втік� Ховався у лісах� А міністр хотів пом-

ститися за сина, та не знав, де царський син� Із злості він підкупив 
одного цигана, аби убив царицю Єлизавету� Той убив її, коли ішла 
з купелі� А міністр розпустив слухи, що то цар найняв убивцю, аби 
зарізав його жону, бо хотів оженитися на молодій� Ті слухи дійшли 
до царського сина, і він розсердився на вітця і зібрався з ним во-
ювати�

Ви здогадуєтеся, що Кошут — то царський син� Він на коні їхав по-
лонинами і давав команду, де і кого мають бити�

Цар Франц Йозеф написав до свого шовгора у Росію, аби йому ішов 
помагати, бо син Кошут хоче його із хижі вигнати� Руський цар на-
писав Францу Йозефу план війни� І цар розбив Кошутово військо� Сам 
Кошут утік у Туреччину� 

Тоді цар дав розказ збирати по дворах кошутівців� Зібрав їх усіх 
рік� І пригнали усіх у Сегед� Там їх били і звідували, чому вони ішли 
воювати проти царя — свого няня� А вони казали:

— Тому ми йшли за Кошутом, що він обіцяв панщину стерти�
Франц Йозеф як учув усю правду, подумав собі: «Зітру я панщину, 

бо ще раз можуть піти проти мене»� І він відмінив панщину�
Коли стерли панщину — у дворі кожного пана мусили викопати 

яму і туди закопати корбачі і все, чим збиткували народ� А на хітарах 
ставили хрести і співали не «Вічну пам’ять», а лише «Блаженний по-
кой»� То такий був похорон панщині�

Записано у с. Іза на Хустщині у 1970 р. від Василя Плиски.
(Як то давно було: Легенди, перекази, бувальщини, билиці та при-

тчі Закарпаття у записах І� Сенька�  — Ужгород: ВАТ «Закарпаття», 
2003� — С� 152—153)�
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Кошутова риберія

Коли была Кошутова риберія, то прийшли у Студений кошутівці� 
То були люди від ропи, они на наших были сердиті� А галичани від 
кошутівців мали свою варту� Студенці мали зв’язок із тою вартою� 
Кошутівці, аби покарати студенців за то, підпалили село� А студенці 
косами їх рубали�

Така то была Кошутова риберія�

Записано у с. Ізки на Міжгірщині у 1992 р. від Михайла Піндзура.
(Як то давно було: Легенди, перекази, бувальщини, билиці та при-

тчі Закарпаття у записах І� Сенька�  — Ужгород: ВАТ «Закарпаття», 
2003� — С� 153)�

Силач Бачинський

Під час Кошутової війни, тобто угорської революції 1848 року, багато 
закарпатців ішли добровольцями до революційного війська� З наших 
земляків прославилися тоді в боях Андрій Андейкович, Федір Дудин-
ський та силач Лавришин�

Одного разу Кошут поїхав у Дебрецен, де була штаб-квартира повстан-
ців� Поїхав з тої нагоди, що там відбувалася детронізація Габсбургів�

І от під час огляду війська Кошут звернув увагу на високого, пле-
чистого чоловіка, просто-таки богатирської вроди�

— Хто ти і звідки, чоловіче? — запитав Кошут�
— Михайло Бачинський, із Ужгорода, — відповів богатир� — А 

прийшов повоювати за людську правду�
Пізніше Кошутові не раз доводилося чути про славні бойові заслу-

ги Бачинського� Перед усім військом було зачитано наказ, що піхоти-
нець Михайло Бачинський отримав звання поручика і переходить у 
розпорядження правителя для особливих доручень�
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Звісно, що таку подію не можна було не відсвяткувати� Бачин-
ський влаштував вечір, куди запросив усіх своїх побратимів�

І раз лише на вечір без усякого запрошення увірвався один гусар — 
відомий хвалько і причепа� Почав висміювати піхотинців� Але встав 
силач Бачинський і пропонує хвалькові: 

— А сядь-но лише на свою конину, і я подивлюся, чи ти справді 
виглядаєш на гусара�

Той сів, Бачинський підійшов до коня і підняв того разом із гусаром�
— Ось тобі яка ціна! — покепкував Бачинський� — хіба ти разом із 

своєю шкапою вартий піхотинця?
Хвалько був зганьблений і під сміх друзів Бачинського чимдуж по-

гнав геть свого коня�
А про силу Михайла Бачинського ще довго говорили і чудувалися з неї�

Записав П. Сова.
(Легенди нашого краю / ред�-упорядник П� Скунць� — Ужгород: 

Карпати, 1972� — С� 184)�

Як Кошут гостював у Броді

Мій батько прожив 82 роки, а мати ще більше� Батько був учасником 
Першої світової війни� Він не раз розказував про перебування Лайо-
ша Кошута в нашому селі, про що чув від свого батька й діда�

Було це влітку� Якось в обідню пору до однієї хати зайшов чоловік 
із короткою борідкою� На ньому була біленька сорочка, красні ногави-
ці, взутий був у начищені парадні черевики� На руці тримав піджак, 
через плече висіла шкіряна сумка� Погляд у нього був бадьорий, на 
обличчі усмішка� Сів на стілець у дворі й запитав ґаздиню:

— Чи є у вас що-небудь поїсти?
— Готового немає, але я швидко приготую: зроблю вам яєшню, 

вип’єте молока, — почув у відповідь�
— Добре, — сказав гість�
Господиня тут же приготувала їжу, накрила на стіл і продовжила 

поратись у дворі� Гість пообідав, подякував і пішов селом далі� Він чу-
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дував селян своїм убранням, бо самі вони ходили в одязі з домоткано-
го полотна� Почали виходити з дворів, дивилися на прибулого� 

— Лоці, як ся маєш? 
— Та добре тепер� Ми вже не кріпаки, на панщину не треба ходити�
— Значить, недарма ми революцію зробили?
— Недарма…
— Тепер урожай свій� Як ним розпоряджаєшся?
— Одну третину віддаю, другу позичаю, а третю залишаю собі на 

прожиття�
— Мудро: одну — віддаєш своїм старим батькам, другу — дітям, а 

третю залишаєш вам — собі з жінкою� Се — по-Божому�
Тут Лоці, той селянин, з котрим Кошут говорив, повернувся до се-

лян і каже:
— Се, люди, Лайош Кошут! Хіба не впізнаєте нашого вождя?
І почали виходити й інші� Кожен хотів побачити зблизька самого 

вождя� Винесли стіл, і він уже з-за столу виступав перед людьми, від-
повідав на запитання� Селяни ж ніяк не могли усвідомити, що перед 
ними та людина, яка звільнила їх від панщини�

Довго Лайош Кошут був серед людей� Майже все село проводжало 
його до головної дороги, де на нього чекала бричка�

А ґаздиня, в якої обідав, зайшла до хати і побачили в тарілці три 
золоті монети, які залишив їх Кошут за обід� Тоді це були великі гро-
ші� За три золоті можна було купити чотиримісячне порося�

Михайло Ломага, с. Брід Іршавського району, газ. «Новини Закарпат-
тя», №№119—120, 2000 р., 12 серпня, стор. 12.

(Чорі Ю. Хоч не рай, зате свій край: легенди, перекази та оповідання 
про землю, небо, сонце… — Ужгород: ІВА ПРОФІ, 2004� — С� 109—110)�

Вишківське городище

У нас замок давно стояв на горі Варгедь� То по-мадярськи значить 
«Замкова гора»� А належав той замок якомусь Велету� Злий був дуже, 
людей збиткував, на ту гору в замок мали приводити йому худобу на 
заріз, приносити хліб печений, вино� 
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Бог покарав того Велета: громовою кулею ударив у замок і запалив 
його� І Велет, і його замок згоріли�

Зап. І Сенько 3 вересня 1969 р. у с. Вишкові Хустського р-ну від А. С. Мікловш.
(Закарпатські замки / упор�, вст� ст�, прим� І� Хланти� — Ужгород: 

Закарпаття, 1995� — С� 84)�

Біловарці

Про село Біловарці люди кажуть так: «З одного боку вода, з другого 
камінь, а між ними Біловарці»� Але й на це село злакомилися угорські 
пани� Якимось способом купив собі село пан Бейла� 

На горі Голиці Бейла наказав збудувати собі дерев’яний замок� І 
записали у панські книги не стару назву села, а по-угорськи: Бейло-
вар — «Бейлів замок»�

Дуже допікав той пан людям� І одної ночі вони підпалили замок� 
Бейла згорів разом з замком�

Та придумана паном назва села вже була вписана в усякі книги� 
Так і до днесь називається село Біловарцями� 

Зап. І. Сенько у 1977 р. у с. Біловарцях Тячівського р-ну.
(Закарпатські замки / упор�, вст� ст�, прим� І� Хланти� — Ужгород: 

Закарпаття, 1995� — С� 84)�

Севлюський замок

У той далекий час, коли татари та турки нападали на мирні оселі, 
тут-там виростали замки для оборони від ворога� Саме для цього був 
збудований Севлюський замок, який ще називали Канков�

Про нього збереглася така легенда�
Святий Стефан, король мадярів, подарував околицю теперішнього 

Виноградова своїй дружині — Гізелі� Вона за походженням була нім-
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кеня і запросила сюди сасів� Як тільки однокровці Гізели з’явилися 
в Карпатах, почали одразу засаджувати груні виноградом� Земля тут 
виявилася дуже урожайною, і нові господарі дуже розбагатіли� Саме 
вони й спорудили собі замок під Чорною горою та поставили в ньо-
му вартове військо� Святий Стефан як побачив, що саси геть-геть роз-
газдувалися і почали нахабніти, зібрав військо і вигнав їх із замка� 
Частина прийшлих оселилася там, де нині є село Сасово, а частина 
подалася на схід, де тепер є село Крива� Але й тут сасів часто непокоїв 
опришок Пинтя, і вони змушені були покинути це місце� Помандру-
вали до Хуста та до Вишкова�

Севлюський замок став маєтком угорських королів, а подарували 
його сім’ї Перені�

Перені побудував каплицю та покликав до замка окремішнього 
попа� Говорять, що раз Перені пішов на війну проти турків, а в замку за-
лишив жінку й попа� Піп думав, що пан ніколи не повернеться з війни, 
вигнав жінку із замка і загарбав цілий маєток� Коли Перені вернувся, 
відібрав від пана свій маєток� А в боротьбі за замок піп загинув�

Минав час, настали мирніші часи� Замки вже не були потрібні� 
Зруйнувався і Канков� Нині тільки його стіни височать на горі� Коли 
проїжджаєте через Севлюш, нині Виноградів, подивіться на них, зга-
дайте, що й вони розказали нам свою легенду�

 Записав Т. Шпірі. Надрук. у журн. «Наш родный край», Тячів, 1925, ч.6. 
Подав П. Пойда.

(Легенди нашого краю / ред�-упорядник П� Скунць� — Ужгород: 
Карпати, 1972� — С� 66)�

Селище Фенеш

Селище Фенеш назвою походить, за переказами, від місцевих обивателів�
Ще перед світовою війною занеслася була до Вишкова страшна 

хворота, так звана холєра, по-мадьярському «фене»� Одного разу з Ви-
шкова вийшло косити восьмеро людей� Цих людей постигла ця нагла 
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хворота, й вони всі померли на тім самім місці, де косили� На наказ 
лікарів були померлі поховані на тім місці, де вони робили� Через це 
мала зостатися назва від слова «фене» — Фенеш� На це місце пізніше 
переселилися з різних околиць русини�

Подав П. Корнута. Надрук. в журн. «Наш родный край», Тячів, ч. 7.
(Легенди Карпат / упор� Г� Ігнатовича� — Ужгород: Карпати, 1968� — 

С� 137)�

Село Горонда

Давно, дуже давно на тому місці, де тепер село Горонда, були великі 
ліси й текла ріка� Цією річкою сплавляли дерево�

А було там, де тепер поле, Староє село�
Старі люди розповідають, що на народ напала страшна біда — бо-

лячка, котру послали песиголовці�
Болячка ходила від хижі до хижі й заглядали у вікна� Де в хижі за-

стала челядь, там усі вмирали�
Люди у великім страху тікали з села й ховалися в сусідньому лісі�
На березі ріки почали будувати собі з дерева нові хижі� Через ріку 

клали великі геренди� Від цього й назвалося село село — Горонда�

 Записано П. Лінтуром від В. Лінтура в с. Горонда на Мукачівщині.
 (Там само� — С� 142)�

Берегове

Колись дуже давно на місці теперішнього Берегова простягався ши-
рокий степ і не було там ніякого селища� Сюди пригнав із сусідніх 
Великих Берегів своє стадо на пасовисько якийсь Сас�

Тут його стадо зустрілося з іншою чередою, яку господар пригнав 
сюди теж пасти�
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В такій зустрічі не було нічого незвичного, на пасовиську цьому 
було місця доста, й на ньому могли пастися десятки інших стад, не 
перешкоджаючи одне одному�

А вийшло зовсім інакше�
Замість того, щоб мирно пройти один повз одного, бики-вожаки 

обох черед сердито кинулись у бій�
Це були два бики-велетні� З диким ревом, з налитими кров’ю 

очима, риючи копитами землю й здіймаючи куряву, вони тіснили 
один одного, зіткнувшись лобами� 

Недаремно господарі намагалися спинити бійку, нещадно б’ючи 
обох тварин, вони озвіріло знову й знову кидалися один на одного�

Довго тривав цей ґерць, аж поки не переміг Сасів бик і прогнав 
свого суперника з його чередою� Отже Сас лишився єдиним господа-
рем на пасовищі�

Коли він підійшов на місце бою, де стояв його бик-переможець, то 
побачив на покопирсаній, розритій копитами й рогами землі щось 
блискуче�

Це були золоті гроші� Сас почав на тому місці розкопувати землю й 
знайшов там цілий корець золотих дукатів� Величезний скарб�

Від того часу Сас свого бика-переможця утримував у великій 
пошані� Шовковою травою годував, джерельною водою напував� 
І щоб увіковічнити для нащадків його перемогу, дав вирізьбити 
на камені його голову й поставив цей камінь підпорою склепіння 
храму в своєму селі Великих Берегах, де й нині красується над ол-
тарем�

Сас на знайдені гроші збудував місто, яке назвали його ім’ям — 
Берегсас� На тому місці, де відбувся бичачий ґерць, він збудував на 
правому березі річки Веркі великий храм, де над північним, обер-
нутим у бік гір, порталом з лівого боку замурував витесане з каменя 
зображення своєї голови� А з правого боку він замурував зображен-
ня лева як герба нового міста�

Подав П. Сова. Записано від Ф. Легоцького в Мукачеві.
(Там само� — С� 160 — 161)�
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Мерешор

Там, де Мерешор, збиралися давно на мішання овець� Доїли на міру, вста-
новлювали шор, хто коли буде вантажити� Із того й назва — Мерешор�

Записано у с. Колочава на Міжгірщині у 1960 р. від Миколи Шимоні.
(Як то давно було: Легенди, перекази, бувальщини, билиці та при-

тчі Закарпаття у записах І� Сенька� — Ужгород: ВАТ «Закарпаття», 
2003� — С� 97)�

Водки взялися намеші?

Давными часами и межи Русинами находилися такі, котрі обдаро-
вані нямешством про заслугу державы або якого цісаря� Их потом-
ки ище и тепер гордяться на своє нямешство� У Бережской жупі в 
селах Білках и Имстичеві у фамилії Горзон и Зейкан; у Мармарош-
ской жупі у селах Бедевлі, Грушеві, Драгові и Золотареві и днесь є 
много фамилій, котрі пожадають, як нямеші, титул «пан»� 

Які то были заслуги, про котры они обдаровани нямешством, за-
значу єдну приповістку�

Цісар постановив собі, что хоче познати усі народы у своїй держа-
ві� Для сеї ціли перейшов цілу краину под проводами войска всякої 
народности: Німців, Мадяров, Русинов и Румунов� 

Як прийшов до Хуста, одти рушився до Тячова и Сигота� Вон 
міста Хуста из повозки цісаря загиб из задньої оси один концевый 
гвоздок� То утямив єден руський вояк и прискочив� Чтобы колесо 
не упало, забив у ямку мисто гвозда свій палець и біг аж до Тячева� 
И звідаються, хто там біжить, по при повозку� На то одповів румун-
ській вояк: Драку, драку! (значить чорт)�

Цісар дознався у Тячові, як сей вояк задержав колесо пальцем і 
звідаєся од него, де вон быває і як называєся� Вояк одповів: Ришко 
из Драгова�
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Де є то село? — звідає цісар� Вояк указує і каже: — Под тою великою 
полониною� Цісар каже: Твоє имя од тепер «Драк» — Ришко и твоя 
тота велика полонина у Драгові�

На колько цінять нямеші своє нямешство, видко из сего: В Воловом 
быв головный журат Адалберт Ришко� Раз прийде до уряду из Драгова 
оден Ришко и звідаєся од урядового слуги, ци дома пан Ришко? Слуга 
каже: — Видав пан журат? — Вон повторить назад: — Ци дома пан 
Ришко? — Видав пан журат? Махне рукою и каже: — Журатом може 
хоть хто быти, айбо Ришком ніт!

Записав од Цецилії Ришко из Макарієва Берегівської жупи Иван Лав-
ришин уч. V кл.

(Народні оповіданя про давнину: история Подкарпатскої Руси в 
переказах / упоряд� К� Заклинскій; зобрали ученики Береговскої гим-
назії� — Пряшев: Печатня св� Николая, 1925� — С� 64—66)�

Середнянські пивниці

У давнину наш край належав до Австро-Угорщини� Потім на Австро-
Угорщину напали турки і захопили всі землі навколо Тиси й Дунаю� 
Та челядь не скорилася і не хотіла терпіти Османської імперії�

Між мадярами й турками йшла боротьба� Допомагали мадярам і 
підкарпатські русини� Загинуло багато людей� Біля Егера туркам був 
завданий великий удар: їх розбили і вигнали геть� Мадярський ко-
роль щедро відзначив героїв битви, дарував їм титули, звання, землі�

Серед нагороджених були і графи Добо, два брати� Їм король пода-
рував Середнянський замок та землі й ліси довкола цього замку�

Брати Добо прибули в Середнє� Прийшли не самі, привели з собою 
й багатьох полонених турків, взятих у полон під Егером� Турки жили 
рабами у графів, слухали їх і працювали на них� Їх руками був відре-
монтований Середнянський замок�

Та графи Добо не надіялися тільки на захист стін замку� Щоб за-
хистити себе й свою челядь від можливих несподіванок, наказали у 
берегах Середнього накопати великі пивниці� І не одну, а більше�
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Копали полонені турки� Перед пивницями був глибокий і широ-
кий рівчак, а при вході — бійниці� Сам вхід до пивниці добре захи-
щався стражниками� Крім того, ті пивниці, як розказують, мали між 
собою таємні переходи, що з’єднували їх� Були вони з’єднані також і з 
Середнянським, Ужгородським, Невицьким та Мукачівським замка-
ми� Це для того, щоб у разі необхідності можна через них втекти або 
прийти одне одному на допомогу�

Коли Середнянський замок був зруйнований, а графи Добо вже не 
жили в Середньому, пивниці втратили своє попереднє значення, але 
натомість у них почали зберігати вино� Його було багато, бо всі серед-
нянські груні були засаджені виноградною лозою� Пивниці виявили-
ся дуже зручними для зберігання вин, бо там були необхідні повітря 
й тепло, від чого вино набувало приємного смаку і добре зберігалося�

Про середнянські вина знали й у Європі, бо пили їх царі й королі 
Австрії, Мадярщини, Чехії, Росії� Навіть Петро І купував собі вина в 
Середньому�

Служать середнянські пивниці й досі� І вина їх відомі далеко за 
межами нашого краю�

Ю.Чорі, за мотивами переказу Івана Жовчака, с. Середнє Ужгородсько-
го району, 1975.

(Чорі Ю. Землі до лиця її околиця: легенди, перекази та оповіда-
ння про гори, скелі, пагорби, полонини, пам’ятні камені, шляхи-
стежини, перевали… Закарпаття� — Ужгород: Госпрозрах� ред�-видав� 
відділ у справах преси та інфор� — 2003� — С� 155)�

Як роздавав Бог гаразд

Раз Бог оголосив людям, що буде роздавати гаразд� А щоб ніхто не на-
рікав, то дасть тому, хто найскоріше приголоситься�

Найпершими прийшли мадяри і кажуть:
— Дай, Боже, горазд!
На те Бог відповів:
— Беріть собі, коли ж ви першими прийшли�
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За ними прийшли русини і кажуть:
— Дай, Боже, горазд!
Бог каже:
— Пізно, вже взяли мадяри!
Але тут русин обурився:
— Та що то за робота?!
— Робота? Добре, най буде твоя робота! — сказав Бог�
Затим прийшли жиди і просять:
— Дай, Боже, горазд! — Взяли вже мадяри, — відповів Бог�
Жид не повірив та засміявся:
— Та що то за фіґлі?
— Фіґлі? Добре, най будуть вам фіґлі, — рішив Бог�
Нарешті прийшли цигани:
— Дай, Боже, горазд!
Бог сказав:
— Взяли мадяри�
Цигани почали протестувати:
— О-йо-йой, діло не так… Шо се за танці?
Бог сказав їм:
— Танці? То най і будуть вашими танці!
Відтоді живуть мадяри в гаразді, русини — в роботі, жиди — із фіґлі, 

а цигани — із танцю� Чи правда, чи ніт — але так говорять у Ворочові�

Подав Николай Павлишинець, ж. «Наш родний край», ч. 10, 1926 р., с. 160.
(Чорі Ю. Хоч не рай, зате свій край: легенди, перекази та оповіда-

ння про землю, небо, сонце… — Ужгород: ІВА ПРОФІ, 2004� — С� 63)�

Тийглаш (Цеглівка)

Кажуть, колись у цих місцях жив один мадярський пан, що звався 
Кінчеш� Сі землі йому подарував король Мадярщини як доброму ва-
дасу, з котрим не раз вадасив� Кінчеш тут поселився і заснував село, 
яке й було названо його прізвищем — Кінчеш�
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Але Кінчеш був недурним чоловіком� Випасаючи худобу і збуваю-
чи її в Ужгороді, Мукачеві, Пряшеві чи Дебрецені, він скоро став зна-
тним багачем, знатним паном, з яким тутешній уряд рахувався�

Якось, много роз’їжджаючи, Кінчеш помітив, що мурники, буду-
ючи нові будинки по містах, охотніше беруть цеглу чим камінь� А на 
одній з ділянок його землі було много глини-червениці, з якої місцеві 
цигани робили вальки (саман) і яка добра для виготовлення цегли� І 
подумав собі: «Чому б не зайнятися випалюванням цегли?» Збудував 
невеличкий завод з випалювальними печами, найняв робочих� І за-
вод заробив� Робота йшла день-ніч�

Робочі заводу — випалювачі цегли, щоб не доїжджати здалеку, з 
дозволу Кінчеша почали селитися неподалік заводу� Поступово вини-
кло село, його назвали Тийглаш — від угорського слова «тийгло», що 
означає — цегла�

Так воно й звалося, аж доки при Совітах його не перейменували в 
Цеглівку�

Записано від Варги Степана, с. Холмок Ужгородського району, 1989.
(Чорі Ю. Що не сільце — своє лице: легенди, перекази та оповіді 

про закарпатські міста, села й присілки� — Ужгород: Госпрозрах� ред�-
видав� відділ у справах преси та інфор�, 2007� — С� 204)�

Батьово (Вузлове)

Мадярські королі часто женилися на доньках руських князів і при-
водили їх у Мадярщину� З ними прибували й загони дружинників, 
що охороняли молодят�

Серед тих дружинників був один командир, якого руські звали 
між собою Батя — по-нашому «няньо», бо був старший не лем ран-
гом, але й роками служби в дружинниках� Батя служив королівській 
родині вірою й правдою і за це король, коли постарів, подарував йому 
маєток недалеко від Мукачева�

Він поселився в тому маєтку� З ним прийшли туди й інші дружин-
ники, що звільнилися зі служби� Вони й далі звали свого колишнього 
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командира Батьом, а за ними — й інша челядь� А коли поряд з хатою 
Баті виросли інші хати й утворилося село, то й його назвали Батьо-
вом — від слова «батя»�

Записано від Товта Бейли, с. Батьово (Вузлове) Берегівського району, 1973.
(Там само� — С� 12—13)�

Веряця

Недалеко Кіральгази лежить старинне село Веряця� Коли засноване 
село, точно ніхто не може сказати� Говорять, що на тому місці, де ле-
жить село, були дуже старі й непрохідні ліси� Переказ говорить, що у 
давніх часах одна мадярська дружина відділилася від великої орди 
мадярської� Сеся мала дружина за дуже довгі часи блудила по Мара-
мороських лісах� Накінець заблудила й у ці старинні ліси� Мадярам 
дуже полюбився цей ліс, бо і трава в нім буйна була, й недалеко від 
лісу текла ріка Тиса, де можна було й стадо попоїти� Так мадяре заду-
мали тут оселитися� Пізніше вичистили ліси і так зачали тут оселяти-
ся� Незадовго прийшли сюди й русини, котрі втікали перед татарами, 
вони також оселилися поміж мадярами� Переказ говорить, що одного 
разу дуже посварилися, і зачалась між ними битка� Накінець поми-
рилися, перестали вороговати і поставили на середині села «ворота», 
від котрих пізніше й село назвалося Веряця� Мадяре зачим ще тоді не 
знали імена всяких предметів, то вони ті ворота називали руським 
словом, лиш мадярською вимовою� І якщо русини казали «ворота», то 
мадяре по-своєму — «воровто», «воровця», а пак домак перекрутили 
на «варявця»� Так потім і стало — Веряця�

Ще тут треба спом’янути, що прибувші сюди русини поселилися 
у вишньому кінці села, а мадяри — від першого разу у нижньому� Про 
це свідчать і два цвинтарі, котрі находяться: руський у вишньому 
кінці, а мадярський — у нижньому�

Земля, що довкола села, має такі назви: з півночі — Сигиті, зі схо-
ду — Бийварука, від гори Бийвар, з полудня — Мочар� Гори лише зі 
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сходу, вони називаються: Селедьгат, Сергедь, Бийвар, Діл і Камінь� 
Так, де закінчується гора Сельдьгат, скали мають стрімкий спад до 
Тиси� А в тих скалах лежить пам’ятник Марії-Терезії�

Обивателі села Веряці займаються, як наші русини, головно зем-
ледільством� Також при желізній дорозі у Кіральгазі мають много 
заробку� Тутешні жителі говорять: кунь, вул, нуж, мотыка, бов, бык, 
былисьме, говорилисьме і т�д�

Одіж переважно європейська�

Надіслав Іван Чейпеш, ж. «Наш родний край», 1928, с. 165—166.
(Там само� — С� 36)�

Село Підгорб

Документально село згадується вже в 1901 році� В час тодійшньої 
Австро-Угорщини земля, на якій тепер розташоване село, належала 
графу Гедьфорку� Так як місцевість і рельєф ґрафові дячилися й під-
ходили для вирощування винограду, то він вирішив завести й посе-
лити тут робітників для вирощування виноградної лози� Село ж із 
тими поселенцями назвав Гедьфорк — на свою честь� Мад’яри так і 
називали — Гедьфорк, а русини, котрих у поселенні була більшість, — 
казали Гедьфорок�

По іншій леґенді: русини, що жили в тому Гедьфорку, зробили своє-
рідний переклад тої назви� А так як слово «гедьфорк» складається ніби з 
двох слів: «гедь» — гора, а «форк» — хвіст, то й виходило — Хвіст гори�

В 1945 році, вже при радянській владі, назва села Гедьфорк була пе-
рейменована в Підгорб, тобто як таке село, що знаходиться під гор-
бом — Підгорбом�

(Записала Єсеновська Ярослава від своєї матері, Єсеновської Марії, 
с. Глибоке, Ужгородський район).

(Чорі Ю. З глибин спогадів: бувальщина про людей та природу рід-
ного краю�  — Ужгород: ПП «Інвазор», 2010� — С� 141)�
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Урочище Могила

Коли йшла Друга світова війна (1941—1945), село Сімерки Перечин-
ського району, як і все Закарпаття, було мадярським� Радянські вій-
ська наступали, а мадяри захищалися� Але мадярів було менше, ніж 
руських� Руських було набагато більше� І мадяри на горі Калюжка, що 
знаходиться між селами Сімерки і Смерекова, загинули�

Коли фронт пройшов, люди знайшли убитих� І поступили по-
людськи, хоч то й були вояки, ворожі Радянському Союзу� Викопали 
велику яму і всіх убитих поховали� Щей гробик зробили�

Ті мадярські вояки й дотепер там лежать� Про їх могилу школярі 
написали в Угорщину родичам загиблих вояків� І вони майже кожен 
рік приїжджають з Угорщини і кладуть квіти на ту солдатську моги-
лу, що на горі Калюжка�

А місце на горі, де знаходиться те поховання, в народі називають 
урочищем Могила�

(Записала Оксана Мацак від Михайла Мацака, с. Сімерки Перечин-
ського району, 2000). 

(Чорі Ю. Землі до лиця її околиця: легенди, перекази та оповідання 
про гори, скелі, пагорби, полонини, пам’ятні камені, шляхи-стежини, 
перевали… Закарпаття� — Ужгород: Госпрозрах� ред�-видав� відділ у 
справах преси та інфор� — 2003� — С� 189)�

Про Шаркуна

Ящірка — як говорять старі люди — є дуже нечисте звіря� Вона, як від 
свого народження за дев’ять літ не вчує голосу людини або дзвону, то 
переміниться на гадину�

Як гадина так само не вчує за дев’ять літ голосу дзвона або люди-
ни, то переміниться на крокодила�
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Коли переживе те саме крокодил, то буде з нього шаркун�
Шаркун — то вже страшно великий, має три або й більше голів� Ве-

личезними крилами під час бурі літає над полями� Його слугами суть 
чорнокнижники� Суть то чорні, як вугіль, люди� По боках носять со-
кири� Вони допомагають шаркунові наганяти на поля людей страшні 
бурі й нищити їх урожай�

Коли шаркун, літаючи, зачепиться дерева або хати, то виверне де-
рево горі коренем, а з хати зриває стріху�

Доки шаркун літає, доти чорнокнижники січуть град� Коли град 
перестане падати, то люди кажуть, що шаркун іде одпочивати у свою 
нору�

Така нора є в хомецькій горі Копасці� При цього шаркуна говорять, 
що є триголовий� Коли буря надходить від хомецької гри, то люди го-
ворять, що буде страшна, бо поганяє її шаркун�

Подав А. Шніцер. Надрук. у ж. «Наш родный край», Тячів, 1937, ч. 2. 
(Легенди Карпат / упор� Г� Ігнатовича� — Ужгород: Карпати, 1968� — 

С� 247—248)�

Залізноноса баба

Раз був де не був за темними лісами, за глибокими морями, від нас на 
сімдесят сім держав, а ще далі на десять горобиних кроків і на двад-
цять блошачих скоків — жив там один чоловік, який мав стільки ді-
точок, як на решеті дірочок, і ще одним більше� Діти такі, ніби з лан-
туха картоплі насипав: малі, більші, ще більші�

Журився чоловік, що йому робити з діточками, бо був такий бід-
ний, як церковна миша� Коли дивився на дітей, то серце йому розри-
валося: бліді, голодні й такі слабенькі, що падуть од вітру�

Думав, думав чоловік, як зарадити біді, аж ніяк не годен був щось 
надумати� Ще доки жила жінка, сяк-так тягнули з дня на день, а як 
померла, то всі біди посипалися на його бідну голову� Крутив, вертів 
на всі боки, айбо чим далі, тим гірше виходило�
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Каже собі чоловік: «Гей, та сьогодні вже не можна витерпіти! Піду 
світом, щастя пошукаю, бо як удома сидітиму, всі погинемо»�

Так і зробив� Нагодував дітей, чим було, взяв на плече сокиру і пі-
шов широким світом�

Іде, йде, йде� Раз лише заблудив у глибокий ліс� Застала його така 
ніч, що в потемок можна би сокирою затяти� Айбо чоловік не стає, а 
все далі йде� Коло півночі вже й сили не мав іти, але боїться лягти від-
почити, щоб звір його не розірвав�

Раптом далеко перед ним щось блиснуло� Чоловік — за світлом, за світ-
лом і дійшов: світло виливалося з маленької хижки, що була серед лісу�

Чоловік заглянув у вікно: лампа світить і вогонь горить, аж іскри 
розлітаються, начеб якась невидима сила гребла грань у пічці�

Чоловік подумав: «Ой, то би добре зігрітися й просушитися»� Бо 
падав дощ, і плаття подорожнього геть чисто промокло� А громи так 
почали бити, що душа із чоловіка мало не вискочила вон�

— Но, буде що буде, я зайду до хижі� Ачей, мене не вб’ють, а як бу-
дуть бити, то і я маю сокиру!

Погрюкав у двері� Ніхто — нічого� Погрюкав удруге� Тихо� Натис на 
двері — вони відчинилися� Переступив поріг, а в хижі тепло-тепло й 
чимось приємним пахне� Але хижа порожня� Розглядає, ходить чоло-
вік по хаті, але ніде живої душі!

Став коло вогню, сушить плаття� Потім сів на лавицю і гріється� 
Тут так добре, а надворі темна іч, дощ ллє, громи бухають! Чоловік 
думає собі: «Хто тут жиє й чому так красно пахне?��» Глипнув на стіл, 
а так усяка їжа й пиття: м’ясо печене, курка, колачі, вино й паленка — 
що лиш загадати!

«Но, — говорить собі чоловік, — вже нагрівся, а тепер наїмся, бо й 
черево, чую, біду робить…»

Сів до столу й почав уплітати� Їсть то одне, то друге й попиває� Їв і 
пив доти, доки в нього лізло� А потім набив піпу, запалив та й курить, 
як із комина…

Нараз позирає, а поруч на лавці паскудна чорна кішка й на нього 
очі витріщила� Хотів відігнати� А вона тої ж хвилини щезла� «Гм! — 
думає чоловік, — не бачив, коли з’явилася, не бачив, куди й зникла� На 
мою душу, я потрапив у чортівську хижу»�
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— Так і є… — озвався голос�
Бідолашний чоловік глипнув у той бік, звідки почув голос, а там 

таке бабище сидить, що на неї й дивитися страшно: стільки на ній 
зморщок, як у циганки на спідниці зборок, носище такий довгий, що 
коли голову схилить, то в землю впинає� А той ніс із заліза: коли ним 
ударить, то гуде, як дзвін…

— Боже! — налякався сіромаха, аж почав тремтіти, ніби ним про-
пасниця затрясла�

А баба говорить: 
— Так, так, чоловіче, потрапив ти до чортівської хижі� Я чортова 

мати� Зараз прийде із пекла мій син і візьме тебе в руки� А ще, як йому 
скажу, що ти його полуденок з’їв, йо-йой, неборе!��

Почув оце чоловік, і аж мороз пішов по ньому� Зубами цокотить� А 
баба продовжує:

— Тут помочі не є! Ніякої� Ти пропав навіки� У пеклі чорти вилами 
будуть тебе шпигати, гарячою смолою поїти, в бочці із сіркою щодня 
купати� Но, добре тобі буде?

— Йой, — відпрошується бідний, — душко, поможи мені� В мене 
купа дітей� Що буде з ними? Всі загинуть без вітця, без матері!

А баба булькоче: 
— Підеш до пекла! Там тобі є місце� Я могла б тобі допомогти, айбо 

і так не допоможу!
— Красунечко, допоможи мені! Що хочеш я тобі зроблю, лиш най 

мене твій син до пекла не несе!
— Но, добрі� Допоможу, якщо вчиниш те, що накажу� Діло не тяжке�
— Я на все пристану!
— Тоді тебе визволю від пекла, зроблю щасливим та багатим, 

якщо візьмеш мене за жону�
Чоловік як це почув, то мало з ніг не впав� Йой, йой! Щоб він узяв 

за жінку стару бабу із залізним носом?! Що люди сказали б, якби по-
бачили в селі, яку відьму він привів до хижі�

А баба своє: 
— Так, так� Чоловіче! Ти бідний� А в тебе діти, а жінки не маєш� Ві-

зьмеш мене й побачиш, як тобі добре буде� Та й твоїм діточкам� Я їх 
буду в маслі-молоці купати, а палицею по хребті мастити…Но, згоден?
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Що робити? І залізноносу не хочеться брати, але й у пекло йти не 
має дяки�

— Добрí є, — погодився� — Візьму тебе за жінку, тільки врятуй від 
пекла!

— Домовилися! А тепер збираймося до тебе, щоб ми до рана були 
вже на місці�

Та й відразу вибігла, як молодиця� За якусь хвилину привела ві-
слюка� Потім принесла міхи й повела чоловіка до підземної комори� А 
там чого тільки нема! Всіляке плаття дороге — чоловіче і жіноче, їжа 
та пиття, яке лиш загадати… Гроші золоті й срібні, дороге каміння 
різних кольорів…

Баба каже:
— Но, дорогий мій ґаздику, се твоє й моє� Пакуй у міхи, що в них 

тільки влізе, повеземо до твоєї хижі�
Насипали золота, срібла, діамантів, напакували дорогого плаття, 

а зверху поклали їжу і напої� Міхи звалили на візок, що напоготові 
стояв коло хати� Впряг чоловік осла, й рушили в дорогу�

Їхали цілу ніч, дрімаючи на возі� Коли розвиднялося, вже були на 
краю лісу�

Баба говорить:
— Не поспішай, ґаздику, спочиньмо тут на травичці зеленій�
Чоловік спинив осла, позлізали з возика, розв’язали міхи й почали 

пригощатися�
Силує баба чоловіка:
— Їж, дорогий мій, їж! — і вибирає йому найсмачніше�
Але чоловікові тепер не до їдіння і не до пиття� Все думає, як би 

позбутися біди!
А баба наїлася, випила пляшку міцного вина, випила другу й лиш 

перевернулася: сп’яніла і заснула�
Чоловікові не треба було більше� Поплював у руки, взяв сокиру та 

коли гупнув обухом по бабиному залізному носі, той переломився� 
Баба закричала, а далі простерлася, як пес на паздір’ї, раз-двічі тріп-
нулася й померла� Айбо коли чоловік гримнув її по носі, той так за-
гудів, що почули в пеклі:
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— Го-го — закричав чорт� — Моїй мамі хтось ніс переломив… За 
ним! Треба схопити!

І зразу вискочив із пекла�
А чоловік, гадаєте, сидів? Не чекав ні хвилини� Скочив на воза й 

ломакою гатить віслюка� Осел-неборака не знав, у чому діло, і пере-
лякано помчав, що було духу� Возикові тільки замітувався зад то в 
один,то в другий бік� Вже недалеко було до села, коли чорт вийшов 
із лісу і знайшов свою матір з переломленим носом� Озирнувся і по-
бачив возика — за ним! Догнав чоловіка саме в ту хвилину, коли вже 
той повертав до себе у двір�

— Злодію, вбивце! — вигукує чорт� — Далі не жиєш!
—  Пусти! — кричить ґазда� — Тут уже я пан!
Чорт таки тягне чоловіка, а той не дається — вчепився за стовпа�
На крик вибігли діти: обдерті, кострубаті, замащені� Почали гала-

сувати:
— Йой, йой, нянько привели нам чорта! Обдеремо його і зі шкіри 

пошиємо бочкори!
— Будемо мати й м’ясо!
— А з чортових рогів будуть нам трумбети!
Чорт перелякався і почав просити чоловіка:
— Пусти мене, ніколи не буду більше тобі шкодити�
А чоловік каже:
— Не пущу, най мої діти не будуть голодні�
Та чорт таки вирвався� Озирнувся вже аж коло лісу� Вхопив свою 

матір і скочив просто в пекло�
А чоловік завів у двір віслюка із возиком� І від того дня так забага-

тів, що не було такого багача по цілій околиці�

Записав П. Лінтур від Василя Короловича.
(Три золоті слова: Закарпатські казки Василя Короловича / запис 

текстів та впоряд� П� В� Лінтура� — Ужгород: Карпати, 1968� — С� 93—97)�
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A különböző kultúrák egymás mellett létezése, az egyes etnikumok és 
folklórjuk egymásra hatása, a nyelvi interferencia stb� kérdéseinek ta-
nulmányozása különösen aktuálissá válik manapság, amikor a gazdasági 
globalizáció, a kulturális asszimiláció folyamata egyfelől a nemzeti sajátos-
ságok kiegyenlítődéséhez vezet, másfelől pedig — mintegy ennek ellenre-
akciójaként — megerősiti a közösségek etnikai identitását, valamint etnikai 
és nemzeti konfliktusok kitörését eredményezi�

Ukrajna területén — sajátságos történelmi-kulturális régiókban szét-
szórtan különböző etnikai és nemzeti kisebbségek élnek, s ez a kutatókat 
az úgynevezett kontaktzónák tanulmányozására ösztönzi, mind közvetlen, 
területi, mind átvitt, etnokulturális értelemben� 

Kárpátalja Ukrajna igen jellegzetes, megkülönböztetett kulturális régió-
ja� A történelem folyamán e vidék különböző államformációkhoz tartozott, 
amit a többször változó megnevezése is bizonyít: Marchia Ruthenorum, 
Felső Magyarország, Felvidék, Kárpátalja, Ruszinszko, Karpatho-Ukrajne, 
Ruszka Krajna, Podkarpatszka Rus, Karpatszkij kraj, Podkarpatyje, 
Ugorszkaja Rusz, Zakarpattyа, Zakarpatszka oblasty� Különböző etnikumok 
éltek és élnek itt, köztük a legnagyobb az ukrán (ruszin) és a magyar�

A magyarokkal való tartós jószomszédság, illetve a közös történelmi 
múlt és sokrétű kapcsolatok nyomot hagytak a ruszin népkultúra összes 
szférájában, többek között a folklórban� Ily módon számos magyar motí-
vum, sajátosság, szereplő, szókincsbeli átvétel került be a ruszin népköl-
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tészetbe, ahol ezek az új rendszerbe illeszkedve átalakultak, összeolvadtak, 
módosultak és mindemellett hozzájárultak a kárpátaljai folklór egyedisé-
géhez� 

E kérdések különböző időszakokban mind a helyi, mind a távolabbi uk-
rán és külföldi kutatók körében érdeklődést keltettek, viszont tudományos 
szempontból sem Kárpátalja folklorisztikájának történetét, sem a helyi 
népköltészetben szereplő magyar átvételeket illetően napjainkig nem ala-
kult ki egységes kép� E munka azt kísérli meg, hogy pótolja a fent említett 
hiányosságokat�

Kötetünk első részében a táj folklorisztikai kutatástörténetét a XVII—
XVIII� századi különböző kézírátos irodalmi feljegyzésektől (vallásos nép-
ének-gyűjtemények, egyházi erkölcsi kötetek, evangéliumok stb�) kezdve 
vizsgáltuk� A ruszin néprajzról, folklórról és különösen a népszokásokról 
szóló adatok bekerültek az akkori Osztrák-Magyar Monarchiában kiadás-
ra került földrajzi, néprajzi, nyelvészeti, statisztikai értekezésekbe, illetve 
naplókba, útijegyzetekbe (Szerzők: Csaplovics Jan, Bidermann Hermann 
Ignaz, Venelin-Huca Jurij, Lucskáj Mihály, Szreznyevszkyj Izmail stb�) A ré-
gió népköltészetével nem csak a helyi, hanem a galíciai és más ukrán terü-
letek kutatói is foglalkoztak, de értékes adalékokkal szolgáltak a magyar és 
egyéb nemzetiségű (szlovák, orosz, osztrák, német) kutatók is� A XIX� század 
második felében jelentek meg Desko Andrij, Holovackyj Jakiv, De Vollan 
Hrygorij, Vrabel Mihály első, főként népdalokat közreadó folklórgyűjtemé-
nyei is, részben Lehoczky Tivadar és Fincicky Mihály magyar nyelvű fordí-
tásában�

A XIX—XX� század fordulója környékén a gyűjtés egyre több területre ter-
jedt ki, az összegyűjtött anyagot főleg népszerűsítő céllal a többnyelvű helyi, 
részben pedig a központi folyóiratok hasábjain publikálták: Miszjaceszlov 
(Місяцеслов), egyházi naptárak, Lisztok (Листок — Levélke), Szvjet 
(Свѣт — Fény), Karpat (Карпат), Kelet, Ethnographia, Görög-Katolikus 
Szemle, továbbá a magyar történelmi és statisztikai kiadványok oldalain, 
pl� az “Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben” és a “Magyarorszá-
gi vármegyéi és városai” c� sorozatban stb� Ezekben a folyóiratokban olyan 
gyűjtők publikáltak népköltészeti alkotásokat, mint például Szémán Ist-
ván, Zlocky Teodor, Kralickyj Anatolij, Mitrak Olexandr, Fencik Jevgenij, 
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Nemes Mihály, Drohobeckyj Jurij, Stripszky Hiador stb� A népköltészeti szö-
vegeket a történelmi, néprajzi, nyelvészeti munkáiba is beillesztette Szabov 
Jevmenij, Verkhratszkyj Ivan, Zsatkovics Jurij, Szabó Oreszt, Bonkaló Sán-
dor�Az anyag rögzítése, kiadása és szövegfolklórisztikai szempontú tudomá-
nyos kutatása Hnatyuk Volodimir nevéhez fűződik, aki a vidék ukrán terü-
letein megvalósított hat kutatóútjának eredményeit hat, többnyire prózai 
szövegeket tartalmazó kötetében adta közre� A szövegközlések mellett más 
folklóristákkal (Franko Ivan, Dragománov Mihajlo, Kuzela Zenon) közre-
működve kezdeményezte a szövegek komparatív elemzését� 

Az 1920–40-es évek Kárpátalja folklórisztikájának fejlődésében gyümöl-
csöző időszakot jelentettek� Ekkor alakultak meg azok az egyesületek — 
mint például a Proszvita (Просвіта — Oktatás) Társaság, Podkarpatszkoje 
Obscsestvo Nauk (Подкарпатское Общество Наук — Kárpátaljai Tudo-
mányok Egyesülete) stb�, amelyek koordinációs, szervező tevékenységük 
melett tulajdonképpen tudományos munkát végeztek� Rendszeresen jelent 
meg folklór anyag például a Nas rodnyj kraj (Наш родный край — Szülőföl-
dünk), Nasa zemlja (Наша земля — Földünk), Naukovyj zbirnyk Tovarisztva 
Proszvita (Науковий збірник Товариства “Просвіта” — Oktatás Társa-
ság Tanulmánykötete), Зоря–Hajnál, Literaturna Nedilja (Літературна 
Недѣля — Irodalmi hét) c� folyóiratokban� 

Ebben az időszakban számos nyomtatott népdalgyűjtemény jelent 
meg, amelyek közül érdemes megjegyezni a Zador Dezső, Miloszlavszkyj 
Petro, Kosztyuk Jurij szerkesztette kötetet (1944), amelyben az egész terü-
let népzenei példái kerültek szemléltető bemutatásra� A régió folklórjának 
kutatásával foglalkozott ebben az időszakban például Nedzelszkyj Jevhenij, 
Szvitlik Petro, Potusnyák Fedir, Panykevics Ivan, Perfecky Jevhenij, Huszek 
Jan, Gunda Béla� A helyi népzene tudományos kutatását Kolessza Filaret 
kezdeményezte, aki Bartók Bélával együtt a helyi zenetudományhoz kötött 
összehasonlító módszer alapítója is volt� Különösen kiemelkedő jelentőségű 
volt az ukrán kolomejka (rövid dal), valamint a régi és az új stílusú ma-
gyar népzene kölcsönhatására vonatkozó hosszas tudományos eszmecsere, 
amelyet Bartók kezdeményezett�

A XX� század második felében és a XXI� században a folklór gyűjtésében 
és közzétételében a hivatalos intézmények játsszák a legjelentősebb szere-
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pet� Közülük is kiemelkedik az Ukrán Tudományos Akadémia, valamint 
a felsőoktatási intézmények, beleértve az Ungvári Állami (most Nemzeti) 
Egyetemet stb� A különböző területekről gyűjtött anyagok sokféle formá-
ban — tudományos és népszerűsítő — tematikus, műfaji, regionális, helyi 
kiadványokban — kerül kiadásra� A publikált kötetek között számos ún� re-
pertoárfüzet is található, amelyek vagy egy konkrét település vagy egy-egy 
népszerű énekes, elbeszélő, illetve mesemondó teljes repertoárját tartal-
mazzák� Ebben a sorban a magyar szóbeli és zenei néphagyományt a külön 
kiadványok képviselnek� A kárpátaljai anyag emellett számos ukrán köz-
gyűjteményben is országszerte bemutatásra került� 

A szóbeli műfajok közül a tudósok érdeklődését leginkább a kolomejkák 
és balladák (Grica Szofia, Sumada Natalja, Mysanics Sztepan), a történelmi 
folklór és mesék (Lintur Petro, Szenyko Ivan, Hlanta Ivan, Turjanica Jurij), 
valamint a népzene (Hosovsky Volodimir) keltette fel� Az ukrán-magyar folk-
lórkapcsolatokat Lintur Petro, Vári-Fábián László és Musketik Leszja tanul-
mányozta� Kárpátalja folklórja iránt külföldi tudósok is érdeklődtek (Musinka 
Mikola, Rudlovcsák Olena, Ortutay Gyula, Udvari István, Kriza Ildikó)�

Kötetünk második részét a folklórban tükröződő interetnikus kapcsola-
toknak, illetve a kárpátaljai ukrán (ruszin) népköltészetében felfedezhető 
magyar kölcsönzéseknek szenteltük� 

A néprajzkutatók gyakran elkülönítenek sajátos határmenti területeket, 
kontaktzónákat, ahol különböző típusú, formájú etnikai és folklór kapcso-
latokat rögzítenek (Gryca Szofia, Lapin Viktor, Paládi-Kovács Attila, Ujváry 
Zoltán stb�)� E kapcsolatok mindegyik műfajban sajátos módon jelennek 
meg�

 Kárpátalja jellegzetes énekhagyományában a legelterjedtebb műfaj a 
kolomejka, amely sokféle tematikát foglal magában� A kárpátaljai ruszi-
nok történelmi és lírai népdalaiban például olyan — az ugyanabban az 
országban való együttéléssel kapcsolatos — magyar motívumok visszatük-
röződése észlelhető, mint a bér- és robotmunka, az úrbéri kötelezettségek, 
a Habsburgellenes felkelések, az “opriska”(betyár-) mozgalom, a XIX—XX� 
század fordulójának politikai eseményei, a katonai szolgálat nehézsége és 
fortélyai (az Oszták-Magyar Monarchia idejéből származó rekruta- és kato-
nadalokban)� Az említett események sajátos értelmezést kapnak a hős vagy 
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hősnő lírai világnézetében, befolyásolva önbecsülésüket és érzelmeiket� A 
dalok között sok a félnépi alkotás és a legújabb eseményekre reflektáló ún� 
krónika-dalok� 

A magyar kölcsönzések között a legtöbb esetben lexikai kölcsönzésre 
bukkanunk rá� A magyar-ukrán nyelvi interferencia folyamat heterokron 
jellegű, vagyis az átvételek különböző történelmi periódusban történtek� A 
szokásköltészetben és szerelmi, családi népköltészetben a lexikai kölcsönzé-
sek többségét a főnevek képezik (főként a mindennapi valóság és a szerep-
lők elnevezése), sokkal kevesebb az ige és a melléknév, más szófajok pedig 
alig fordulnak elő� A jövevényszavak csak részben maradnak változatlanok, 
általában a ruszin nyelv fonetikai és morfológiai szabályainak értelmében 
átalakítódnak� Ez bizonyíték arra, hogy a magyar szavak csatlakozásának 
folyamata aktív, elsajátítása pedig intenzív volt� 

Kárpátalja népének népi prózája a vidék történelmének és kultúrájának 
értékes forrása, amely az írásos forrásokkal együtt egy-egy konkrét esemény-
nyel kapcsolatban a széles tömegek sajátos felfogásban tolmácsolt attitűd-
jét tükrözi, amely sokszor eltér a hivatalos értelmezéstől� A ruszin mondák 
és mesék sok magyar motívumot tartottak meg: a magyarok Kárpátokba 
jövetelétől kezdve (Laborc fejedelemről szóló legendák és mondák stb�) szó 
esik bennük a Kijevi és Galíciai Rusz fejedelmével fenntartott kapcsolatok-
ról (“A Borzsovai vár pusztulása”), a közös országban való együttélésről, saját 
és idegen urakról, ókori törvényekről, hagyományokról, szokásokról stb� is� 
Számos alkotás témáját adják az antifeudális és Habsburgellenes felkelé-
sek (Dózsa Györgyről szóló stb�), valamint ezek eredményei� Vannak pél-
dák későbbi eseményekről, valamint a magyarokkal a XX� század folyamán 
fentartott kapcsolatokról szóló alkotásokra is� Több magyar témájú hely-
névi eredetmonda is létezik, amelyben sajátosan értelmezik a helyneveket 
(“Hegyfarok falú”, “Beregszáz”)� A szájhagyomány által őrzött történetek 
eseményei és szereplői az idő múlásával kiesnek az ember emlékezetéből, 
ezért sokszor összekeveredhetnek, módosulhatnak, aktualizálódhatnak, az 
új realitásokhoz igazodhatnak� A ruszin népmesék nyelvstilisztikai rend-
szerében kiemelhetők a kölcsönvett témák és motívumok, a sztereotip 
formulák, a szereplők és neveik� A különböző régiókban a kölcsönszavak 
mennyisége eltérő� 
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Kárpátalja ukrán (ruszin) folklórjában megtalálhatók a magyar történe-
lem ismert alakjairól, nemzeti hőseiről (Corvin Mátyás, II� Rákóczi Ferenc 
fejedelem, Kossuth Lajos) szóló alkotások is� 

Mátyás király jelentős helyet foglal el kárpátalja helyi hagyományában, 
ez különösen a prózai művekben észlelhető, pl�, a tündérmesékben, novel-
lamesékben és népmondákban� Egyes darabokat közvetlenül vettek át, más 
művekben csak Mátyás nevét használták, de van elég sok eredeti alkotás 
is, — így, például a török elleni harcokról szóló mese (“Mátyás és a Pogány-
lány”)� Mátyás király egy idealizált karakter, bölcs és igazságos� Képét a kár-
pátaljai folklórban “nacionalizálták”, ő nem egy akárhonnan jött idegen, 
hanem származása és vallása szerint is odavalósi, akinek fő feladata az or-
szág védelme az idegen megszállók ellen, népe életének megkönnyítése, az 
igazságszolgáltatás, a szerencsétlenek pártfogása, a vétkesek megbüntetése� 
A Mátyásról szóló mesék, melyek alapját vándor-motívumok képezik, egy-
ben helyi jellegűek is, számos helybeli valóságelemet és tájnyelvi jellemzőt, 
idegen etnikai kölcsönzéseket tartalmaznak� 

Az 1703—1711� közötti Rákóczi szabadságharcról szóló ruszin népmon-
dákban azok a főbb kárpátalji események jelennek meg, amelyeknek maga 
Rákóczi is részese volt és a ruszinokat “gens fidelissima”-nak (leghűsége-
sebb népnek) nevezte� A fejedelmet idealizált, bölcs és igazságos uralkodó-
ként ábrázolták, ugyanakkor a mondákhoz sokkal korábbi történelmi motí-
vumokat (“A Rákócziról”), továbbá betyárokról szóló elbeszéléseket, helybéli 
neveket és helyi valóségelemeket is hozzárendeltek� Ezen események utó-
hatása a népdalokban is megtalálható� 

Az elsősorban népdalokból és mondákból álló Kossuth Lajosról szóló 
kárpátaljai folklór az 1848–49-es szabadságharc alapvető és legjelentősebb 
pillanatait (mozgósítás, szabadságharc, az orosz csapatok érkezése, Kossuth 
veresége és szökése, fegyverletétel stb�), idézi fel, valamint a parasztság részé-
re olyan létfontosságú — Kossuth vagy a császár nevéhez kötött — kérdést, 
mint a jobbágyság megszüntetése� A nép véleménye Kossuthról ellentmon-
dásos� A vezérről szóló — Kárpátalján és Galíciában, részben Bukovinában 
is ismert — dalok, amelyek gyakran félnépi művek, részben magyarellenes 
motívumokat és Kossuthtal szembeni bírálatot is tartalmaznak, ugyan-
akkor egyes költeményben Kossuth veresége őszinte együttérzésre talál� A 
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mondákban Kossuth hősként szerepel, hadserege soraiban a kárpátaljaiak 
a nemzeti és társadalmi szabadságért harcolnak, Kossuth nevéhez fűzték a 
jobbágyság megszüntetését is (“Kossuth legendája”)� Idővel ezekben a népi 
alkotásokban is módosult a tér és az idő, a történelmi alakok és helyszínek 
másokra cserélődtek, aktualizálódtak� 
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